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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest any, i més aviat que mai - el 7 de setembre - els alumnes tornen a les aules 
amb les motxilles carregades de llibres i/o ordinadors portàtils, com a novetat. 
Després d’anys de dificultats per encabir tot l’alumnat als diferents centres d’infantil i 
de primària, per segon any consecutiu, el curs comença amb certa tranquil·litat per als 
infants més petits, respecte a la quantitat de places. Aquesta tranquil·litat ve donada 
per la creació de quatre escoles noves, i el desdoblament de línia de l’última, l’escola 
Pasífae, que ha fet augmentar l’oferta de places existents a la ciutat considerablement. 
 
Comença un nou curs i es plantegen nous reptes. Si fa uns anys la nostra ciutat patia 
una mancança important de places del segon cicle d’educació infantil i primària, ara el 
que cal és fer front a l’increment de la demanda de places a l’Educació Secundària 
Obligatòria. També com a administració més propera a la ciutadania, l’Ajuntament de 
VNG a través de l’IMET es planteja el repte de consolidar els projectes educatius de 
suport als centres escolars, avançant en la vinculació amb el món laboral, així com fer 
possible que la ciutat sigui un espai educatiu i de convivència on els nens i nenes se 
sentin identificats amb el seu entorn immediat. El nou curs 2010-2011 arriba amb 
altres novetats que esdevenen un repte important, com per exemple el nou sistema de 
zonificació i els beneficis que pot comportar de cara a adaptar el sistema de 
preinscripció a les necessitats d’una societat i d’una ciutat que ha evolucionat 
considerablement en els darrers 10 anys. I no podem deixar de banda que també 
caldrà seguir fent front als nous escenaris educatius que dibuixa la crisi econòmica en 
els alumnes, les famílies, el professorat i els centres educatius de la ciutat.  
 
A banda d’aquests nous reptes, cal destacar altres aspectes del nou curs escolar, com 
per exemple el fet que l’oferta de places de P3 hagi estat més àmplia que la demanda. 
Això ha suposat que una majoria molt àmplia d’infants hagin pogut entrar a l’escola 
que la seva família va triar en primera opció.  
 
D’altra banda, tal i com ja vàrem poder detectar el curs passat, l’augment demogràfic 
que ha estat afectant la nostra ciutat durant els últims anys ha provocat que, 
actualment, el problema de places escolars registrat durant anys al segon cicle 
d’Educació Infantil i a l’Educació Primària, ara s’estigui registrant a l’Educació 
Secundària Obligatòria. L’any passat ja es va incrementar el nombre de places, amb la 
creació de l’Institut de Baix-a-Mar, que fins ara depenia administrativament de 
l’Institut Dolors Mallafrè, i que actualment ja ha estat constituït com a centre propi. 
Tot i això les places, malgrat ser suficients són força ajustades i per aquest motiu 
l’àrea d’Educació de l’IMET, conjuntament amb els Serveis Territorials d’Educació a 
Barcelona (Comarques), estan fent un seguiment acurat per tal de proposar solucions 
si durant el curs la demanda arriba a superar l’oferta. 
 
En pocs mesos, podrem veure com l’alumnat del nou institut es traslladarà dels 
mòduls provisionals de La Collada a les seves instal·lacions definitives del carrer de 
l’Àncora, 29,  al barri de Mar. Cal tenir present que aquest fet serà possible gràcies a 
què l’Ajuntament de VNG ha avançat el finançament de la construcció, restant a 
l’espera que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya es faci càrrec 
del pagament d’aquest u cop finalitzi l’obra. Aquest fet demostra clarament l’aposta 
que fa el govern municipal per vetllar i garantir una oferta de places educatives digne 
a la ciutat.  
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Durant aquest curs es mantenen projectes educatius ja existents, així com la 
consolidació de nous projectes iniciats ara fa just un any com per exemple el Pla 
d’acció contra l’absentisme escolar, el projecte Gutenberg, el Cicle de 
xerrades, el projecte Pati obert o el de Cultura Emprenedora. Aquests dos últims 
són projectes en expansió que tenen per objectiu la seva ampliació durant el present 
curs. Així mateix, el projecte de Cultura Emprenedora recull específicament la voluntat 
de treball que té l’IMET ja que el projecte pretén unir línies de treball del món educatiu 
i del món laboral des dels primers cicles educatius.  
 
Des de l’IMET, doncs, es planteja un curs farcit de projectes pedagògics per dur a 
terme a les escoles. Molts d’aquests pretenen lligar el món educatiu amb el laboral, 
d’altres fan referència a les noves tecnologies o al paper educador dels diferents 
agents de la ciutat, combinant-se tots ells per tal d’aconseguir el màxim benefici per a 
l’alumnat dels centres educatius de VNG. 
 
I és que des de la constitució de l’IMET, ara just fa dos anys, les direccions de les 
escoles continuen valorant no només el manteniment i millora dels centres, sinó  
també les noves propostes pedagògiques que pretenen complementar la feina dels 
professionals de l’educació i ajudar-los en la seva tasca, així com en l’agilitat de 
qualsevol dels tràmits que passen per l’àrea d’Educació. 
 
A banda de tot això, en aquest nou curs escolar també tindrà novetats com el projecte 
de zonificació escolar en què està treballant l’IMET, conjuntament amb una comissió 
formada per representants de diferents col·lectius de la comunitat educativa. Aquest 
projecte pretén zonificar la ciutat per a la preinscripció de l’alumnat d’infantil i 
primària, de manera que es prioritzi,mitjançant una aplicació informàtica, el criteri de 
proximitat de cadascun dels infants als centres públics i privats del lloc on tenen fixada 
la residència. La nova zonificació només es posarà en marxa en csas que ho aprovi el 
Consell Escolar Municipal. 
 
En definitiva, aquest nou curs 2010-2011 està marcat per diverses novetats així com 
per la implantació de nous decrets de la Llei Catalana d’Educació. Malauradament serà 
un curs on continuaran fent-se notar els efectes de la crisi econòmica en la comunitat 
educativa, amb algunes retallades de personal i de recursos per als centres educatius, 
realitzades pel govern de la Generalitat. És per això que, més que mai, l’administració 
local vol estar al costat dels professionals i dels centres, així com de les famílies que, a 
caus de l’atur, necessiten de recursos extraordinaris per poder mantenir els seus fills 
escolaritzats. 
 
2.COMENÇA EL CURS 2010-2011 
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2.1.Comença el nou curs  
Els centres escolars d’infantil, primària i secundària de Vilanova i la Geltrú comencen 
aquest dimarts 7 de setembre el nou curs. En total són 9.210 alumnes de la ciutat els 
que aquest matí puntualment han accedit als centres educatius per iniciar el curs 
2010-2011. Aquesta xifra suposa un increment respecte al curs passat de 200 
alumnes i manté la tendència de creixement moderat que ja es registrava en els 
darrers anys.  
 
Dels més de nou mil alumnes que han començat avui les classes, 6.419 són estudiants 
del segon cicle d’educació infantil i primària (de P3 a 6è) i 2.791, corresponen a 
l’Educació Secundària Obligatòria. 
 
2.2.Preinscripció i matriculació 
El procés de preinscripció i matriculació que, amb la implantació del nou calendari 
escolar també es va veure afectat, va finalitzar amb un 83% de famílies que han 
matriculat els seus infants en la primera opció sol·licitada, quant a l’educació primària. 
Aquesta dada confirma la tònica registrada per tercer any consecutiu, en què l’oferta 
de places per iniciar el segon cicle d’educació infantil (P3) ha estat superior a la 
demanda. El nombre d’alumnes que inicien en el curs 2010-2011 el segon cicle 
d’educació infantil és de 729. 
 
Assignació de places – educació infantil i primària 

37

651

6è.

225

6.393

Total

38

693

P5

21

717

P4

20

726

P3

17

704

3r.

27

747

2n.

27

764

1r.

9

672

5è.

29

660

4t.

Alumnat

Vacants

Nivell

 
*Dades de juliol de 2010 
 
Assignació de places – educació secundària 

36

651

4t.

93

2.762

Total

21

691

3r.

29

674

2n.

7

702

1r.

Alumnat

Vacants

Nivell

 
*Dades de juliol de 2010 
 
Quant a l’Educació Secundària Oblligatòria, aquest curs seran 708 estudiants els que 
iniciaran primer d’ESO. En termes de matriculació, en aquest cicle un 86% de famílies 
han aconseguit plaça en el centre educatiu sol·licitat com a primera opció. 
 
Finalment una altra dada que es manté és el tant per cent d’alumnes procedents 
d’altres països que per al curs 2010-2011 se situa en el 13% del total d’estudiants de 
la ciutat. Aquesta dada es manté invariable des de fa dos cursos, quan aquest 
percentatge se situava en el 15%. 
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Durant el període de preinscripció i matriculació per al nou curs, VNG va registrar un 
total de 1386 sol·licituds, les mateixes que el curs anterior. A banda, l’Oficina 
Municipal d’Escolarització (OME) ha rebut un total de 133 peticions més de 
matriculació, fora del període format de preinscripció i matriculació.  

 
- Preinscripcions 2010-2011 – educació infantil  

223225Escola concertada

730

507

Sol·licituds

746

521

Oferta

Escola pública

Total

P-3

 
  

- Preinscripcions 2010-2011 – educació secundària  

50+21258+212Escola concertada

666

404

Sol·licituds

659

389

Oferta

Escola pública

Total

1r. ESO

 
 

2.3.Novetats en el calendari escolar 
El curs 2010-2011 arriba marcat per l'aplicació del nou calendari escolar. A banda de 
l'inici el 7 de setembre, hi ha altres canvis: el 7 de gener ja no es considerarà dins del 
període de vacances de Nadal i es disposarà d'una setmana de vacances durant el 
segon trimestre, del 7 a l'11 de març, després del diumenge de Carnaval.  
 
Pel que fa als dies de lliure disposició de cada centre, la majoria escullen com a festiu 
l'11 d'octubre. No ho faran així les escoles Ginesta, Sant Jordi, Volerany i La Pau, que 
faran festa el 2 de novembre. D'altra banda, tots els centres tancaran el 7 de 
desembre i bona part, un total de tretze, han escollit també com a festiu el 7 de gener.  
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3.NOVETATS EN LA PLANIFICACIÓ 
 
Vilanova i la Geltrú manté un creixement continuat en relació al número d’alumnes que 
es matriculen en els diferents centres educatius. Des de l’administració pública 
l’objectiu  és planificar una oferta educativa que doni resposta a les necessitats d’una 
ciutat i un territori com el nostre, tant pel que fa la nombre de places com pel que fa a 
la diversitat d’estudis que s’hi poden cursar. 
 
3.1.Batxillerat Artístic 
A partir d’aquest curs 2010-2011, els alumnes matriculats al batxillerat artístic que 
s’imparteix a l’Institut Dolors Mallafré oferirà, a banda de la branca d’arts plàstiques, 
disseny i imatge, una nova branca d’arts escèniques, música i dansa. 
 
Es tracta d’una nova opció formativa posada en marxa aquest curs pel Departament 
d’Ensenyament a uns pocs centres del país com a prova pilot. Un d’aquests centres és 
l’institut Dolors Mallafré de VNG que imparteix de forma exclusiva aquests estudis a la 
comarca del Garraf.  
 
3.2.Institut Baix-a-mar 
A l’educació secundària obligatòria també creix el nombre d’alumnes que han d’iniciar 
els estudis. Per donar resposta a la demanda, l’Institut de Baix-a-mar ha ampliat els 
mòduls provisionals, ubicats a La Collada. Aquest nou centre educatiu compta amb 60 
nous estudiants de primer d’ESO que s’afegeixen als que van començar l’any passat i 
ara cursaran segon d’ESO. 
 
El nou Institut de Baix-a-mar està en plena construcció al barri de Baix-a-mar i en 
pocs mesos es preveu que ja estigui l’obra finalitzada i apunt per acollir la comunitat 
educativa d’aquest centre. 
 
3.3.Creixen els cursos de primària 
Vilanova i la Geltrú ha obert en els darrers anys quatre noves escoles de primària, a 
causa de l’important augment demogràfic registrat. Aquests centres educatius 
experimenten un creixement natural per tal d’anar incorporant cursos fins a finalitzar 
l’etapa educativa de primària. Aquest fet origina que s’hagi vist incrementada l’oferta 
educativa a les escoles Ítaca, Volerany i Pasífae. 
 
En el cas de l’escola Ítaca, aquest curs serà el primer que s’oferiran tots els cursos 
d’educació infantil i primària en doble línia; mentre que l’escola Volerany inicia per 
primera vegada estudis de tercer de primària. Pel que fa a l’escola Pasífae, el curs 
2010-2011 ofereix ja el segon curs d’educació primària i, per primera vegada, s’ha 
hagut de crear un segon grup de P3 trencant la tònica de la línia única que seguia fins 
ara. 
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4.OBRES A LES ESCOLES 
 
4.1. Obres realitzades 
Per a què els centres educatius de VNG estiguin a punt per començar el nou curs, 
aquest dimarts 7 de setembre, l’Ajuntament de VNG a través de l’IMET, ha realitzat 
diferents obres de millora i adequació a les escoles de la ciutat. Són actuacions que es 
realitzen a l’època estival, aprofitant el descans lectiu, que garanteixen que des del 
primer dia les escoles disposin de tots els serveis al 100%. 
 
 

Escola Aragai Tanca de separació amb els bombers 
Escola Arjau Substitució de les plaques de 

policarbonat 
Escola Canigó Reparació d’embornals  

Reparació de la teulada del gimnàs 
Escola Cossetània Reparació de baixants dels lavabos 
Escola Ginesta Arreglar terra de les aules d’informàtica 

i laboratori 
Escola Llebetx Arranjament tanca 
Escola Margalló Col·locació portes de fusta  

Substitució sòcol 
Fossa sèptica  

Escola Pompeu Fabra Arreglar teulada i dintells 
Escola Sant Jordi Fabricació i muntatge de tanca de malla 

Portella de ventilació 
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L’Ajuntament de VNG, a través de l’IMET, ha destinat més de 60.000 euros per dur a 
terme aquesta primera fase de millorar als centres educatius. A banda d’aquestes 
obres, el departament d’Educació de la Generalitat també ha realitzat altres actuacions 
com són la intervenció a la façana de l’escola Aragai, la retirada dels mòduls 
prefabricats de l’escola Volerany i els nous mòduls per a l’institut de Baix-a-mar. 
 
4.2. Previsió d’obres durant el curs 2010-2011 
Durant el primer trimestre d’aquest nou curs, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a 
través de l’IMET, ha previst continuar amb les actuacions de millora a diferents edificis 
públics, entre els quals hi ha alguns centres educatius. Les obres es realitzaran a 
través dels Plans d’Ocupació i tindran per objectiu complementar les millores 
realitzades a l’estiu. 
 
Aquestes intervencions es faran a les escoles Aragai, Arjau, Canigó, Ginesta, Llebetx, 
Pompeu Fabra i Sant Jordi. 
 
5. PROJECTES I PROGRAMES EDUCATIUS 
 
Seguint les directrius de la Regidoria d’Educació, l’Àrea d’Educació de l’IMET posa en 
marxa diferents projectes que, en ocasions, van lligats als continguts curriculars i, en 
d’altres, hi van més enllà i proporcionen recursos actuals i innovadors per tal d’intentar 
donar resposta a les canviants necessitats i demandes que planteja la societat actual a 
tota la comunitat educativa. 
 
Entre aquests projectes n’hi ha de veterans com el Descobrim Vilanova o el projecte 
Tastets, i d’altres nous com el de Cultura emprenedora o el Cicle de Xerrades. I és que 
la intenció de l’Àrea d’Educació de l’IMET  és donar suport a la tasca que realitzen els 
professionals de l’educació, en particular, i a la tasca d’educar que tenim tots els 
ciutadans i les ciutadanes, en general.  
 
5.1. Programa d’Animació Educativa (PAE) 
 

Un any més, l’IMET renova el seu compromís de 
participar activament en la formació de l’alumnat de 
la nostra ciutat, amb la presentació d’un ampli 
ventall d’activitats educatives dins del Programa 
d’Animació Educativa. Aquest programa recull les 
propostes de les institucions, entitats i associacions 
ciutadanes, regidories... que ofereixen activitats 
educatives per al públic escolar amb  la finalitat 
d’optimitzar la ciutat com a agent educatiu. 

 
Els objectius d’aquest programa, són: 
*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. 
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*Desenvolupar entre l'alumnat el seu sentit crític, donant-los l'oportunitat d'assistir a 
sessions/activitats creatives, innovadores i interactives.  
*Recollir, en una única guia, les activitats proposades per diferents persones, entitats, 
serveis i àrees municipals. 
 
Amb un  propòsit de continuïtat, tota la gestió de les activitats PAE (consulta 
d’activitats, inscripcions, confirmacions, avaluacions...) es porta a terme on line, a 
través de l’adreça www.imet.cat/escoles. Tot i això, s’ha cregut convenient presentar, 
igualment, el programa en suport paper, amb l’objectiu d’intentar facilitar la feina, tant 
als centres, com als propis organitzadors.  
 
El programa  del nou curs 2010-11 presenta un total de 203 activitats per a educació 
infantil, primària i secundària agrupades en 8 àmbits: arts escèniques i audiovisuals; 
coneixement de la ciutat; convivència, ciutadania, diversitat; educació ambiental; 
esports; patrimoni i oferta museística; recursos al centre i per al centre i salut.  
 
Dins de les arts escèniques, trobem  la campanya “Anem al teatre” que organitza  
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú conjuntament amb la Diputació de Barcelona. 
Aquesta proposta cultural pretén, d’una banda, acostar el teatre, la música, la dansa i 
el circ als escolars de la comarca i, al mateix temps, crear l’hàbit d’anar al teatre. En la 
seva programació per a aquest curs s’ofereix un total d’11 espectacles de música, 
dansa, teatre, titelles i circ per a educació infantil i primària i tres espectacles de 
teatre, música i circ per a l’alumnat de secundària. També s’oferirà l’escenificació de 
lectures obligatòries per a l’alumnat de batxillerat. Es tracta d’un programa ja 
consolidat, formant part de les activitats educatives del centre.  
 
5.2. Pla d’Animació a la Lectura (PAL) 
El valor de la lectura és insubstituïble no només com a font de coneixement, sinó 
també com a mitjà per a experimentar noves vivències. És per aquest motiu que 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 Programa d’Animació Educativa. El programa se centra en tres actuacions 
preferents:  
 
1.Animació a la lectura 
*El nas màgic de la Ratoliva i les seves històries: de P3 a 2n. de primària. 
*IU, Agència de detectius: de 3r. a 6è. de primària. 
 
2.Formació d’usuaris 
*Per donar a conèixer les biblioteques com a equipaments municipals d’informació, 
formació, lleure i promoció de la lectura a l’alumnat. 
 
3.Altres activitats 
*Activitats familiars: Les biblioteques municipals organitzen activitats al llarg del curs, 
de les quals se’n va informant puntualment 
*Recursos per al professorat. Periòdicament, les biblioteques municipals enviaran per 
correu electrònic tots aquells articles, enllaços, lectures i recursos relacionats amb la 
literatura infantils i juvenil, la biblioteca escolar, la formació d’usuaris, l’animació de la 
lectura, etc. 
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A  banda, tot i que s’inclouen dins del programa d’activitats del PAE, també s’ofereixen 
activitats adreçades a l’alumnat de secundària:  
 
*Formació d’usuaris: pretén donar a conèixer diferents obres de referència 
(enciclopèdies, diccionaris, guies...), quines informacions contenen, com es consulten i 
per a què són adients.  

 
*Descobreix la biblioteca: per donar a conèixer la biblioteca com a recurs permanent 
d'informació i lectura al servei de l’alumnat i del professorat. 
 
A grans trets, el que es pretén aconseguir amb aquestes actuacions és convertir la 
lectura en un entreteniment, una diversió que faci que, a la llarga, per a nens/nenes i 
joves, llegir es converteixi en un hàbit.  
 
Seguint el mateix procediment iniciat pel PAE,  la gestió de les activitats del Programa 
d’Animació a la Lectura (consulta, inscripcions, confirmacions, avaluacions...), també 
es realitzarà on line, a través de la mateixa adreça: www.imet.cat/escoles.  
 
5.3. Descobrim Vilanova i la Geltrú 
Aquest projecte és considerat per l’Àrea d’Educació com un projecte veterà i 
consolidat, que manté la seva continuïtat un curs més. Les escoles el van començar a 
treballar el curs 1999-2000 i, fins a dia d’avui, els materials que el formen han estat 
objecte de diverses actualitzacions.  
 
Té per objectiu dotar el professorat de Vilanova i la Geltrú de materials didàctics 
eficaços pedagògicament, que recullen els aspectes diferencials de la ciutat (culturals, 
històrics, econòmics, geogràfics, gastronòmics, etc.) perquè l’alumnat descobreixi la 
nostra realitat local. 
 
El material que presenta consta del Llibre del mestre, dissenyat com un llibre de 
consulta on es descriuen els trets diferencials de la ciutat. Consta de vuit llibres. Per 
altra banda, trobem les Unitats didàctiques, adreçades a l’alumnat i adaptades a 
cadascuna de les edats escolars. Consta de sis unitats, una per a cada curs de 
primària. 
 
Des de l’Àrea d’Educació de l’IMET i de la Comissió Gestora del Projecte es creu que 
aquestes eines han d’ajudar l’alumnat de les nostres escoles a estimar, respectar i 
millorar la ciutat i les nostres festes i tradicions, la qual cosa representa un compromís 
cívic per al nostre futur 
 
5.4. Creació de nous Protocols  
Durant el curs 2009-2010 s’ha portat a terme la redacció i la posada en marxa de dos 
nous protocols relacionats amb el món escolar: el reglament de l’ús social del 
centre i el protocol d’actuació en cas d’alarma. 
 
En primer cas, l’aplicació s’ha fet durant tot el curs i l’objectiu per al 2010-2011 és 
mantenir, avaluar i aconseguir que aquest sigui un marc de referència per a la pròpia 
escola, l’Ajuntament i les diferents entitats cíviques, culturals i esportives de la ciutat 
quan vulguin fer ús dels centres educatius públics com a espais municipals que són.  
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Quant al protocol d’actuació en cas d’alarma, aquest té per a objectiu vetllar per la 
seguretat dels centres escolars públics de la ciutat per tal d’evitar al màxim els actes 
vandàlics i robatoris. Un cop redactat i finalitzat, durant l’últim trimestre del curs 
passat s’ha portat a terme de forma pilot, per tal d’anar perfeccionant la seva aplicació 
amb la intenció que entri en un òptim funcionament en el present curs.  
 
5.5. Projecte Gutenberg 
Aquest projecte es va crear el curs passat amb la intenció d’iniciar un estudi per 
substituir la metodologia d’ensenyament a les escoles de primària, centrant-se en el 
pas dels llibres de text cap a la introducció d’ordinadors portàtils per als alumnes com 
a eina bàsica d’ensenyament de les assignatures. Aquest fet s’havia d’acompanyar així 
mateix d’altres dispositius digitals, com pissarres electròniques, canons de projecció, 
llibres digitals, etc. La intenció final era crear un equip de treball que fos un recurs per 
al professorat i a l’hora millorés la formació del personal docent ajudant-lo a 
l’adaptació que haurà de fer per canviar la metodologia de treball a les aules a l’hora 
d’explicar els temaris. 
 

 
 
Cal tenir present que aquest objectiu es manté per al present curs, però el projecte 
creix i es planteja un segon objectiu encara més agosarat. La intenció d’aquesta 
segona línia de treball, durant el proper curs, és aconseguir digitalitzar part o la 
totalitat d’una unitat didàctica del Descobrim Vilanova. D’aquesta forma l’IMET entra 
en la creació de continguts digitals tal i com estan fent les grans editorials del territori, 
per tal de proporcionar continguts en format digital i a demanda de la societat actual. 
 
5.6. Projecte Cultura emprenedora a l’educació primària 
L’experiència pilot va començar ara just fa un any amb tres escoles i cinc classes de 
diversos cicles d’educació primària i, tot i ser experiències molt diferents, totes elles 
han estat avaluades de forma molt positiva. Aquest fet ha provocat que el projecte 
estigui a disposició de totes les escoles públiques i concertades durant el aquest curs.  
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D’aquesta forma es pretén col·laborar en la tasca de generar experiències a l’aula amb 
la intenció de donar suport en la tasca de formar futurs/es ciutadans/es amb valors i 
competències pròpies del món emprenedor, apropant a les escoles la realitat del carrer 
mitjançant el foment de la imaginació, la creativitat, la iniciativa, el compromís, la 
responsabilitat i la motivació, entre d’altres. 
 
Des de l’IMET es considera que aquesta és una 
experiència que s’ha de viure des de l’educació primària 
ja que, d’aquesta manera, l’alumnat comença a ser 
generador d’idees i, quan arriba a l’educació secundària, 
ja ha interioritzat aquesta forma de fer, de treballar. I és 
en aquest sentit que es plantegen els següent objectius 
pel projecte: 
 
*Desenvolupar i adquirir hàbits de comportament en 
relació al món social i laboral. 

 
*Conèixer les normes de funcionament de grups: valor de les majories i respecte a les 
minories; sistemes d’elecció (de treballs, de persones...); la necessitat de les 
responsabilitats. 

 
*Desenvolupar idees que ens portin a emprendre, bé sigui en el món laboral, com en 
el món social. 

 
*Identificar i conèixer elements i principis bàsics que puguin sortir de la transversalitat 
del currículum: publicitat, comptabilitat, iniciativa, llenguatge, sociabilitat, etc. 
 
Seguint l’experiència d’aquest any, el mètode de treball que es proposa a l’aula està 
basat en la simulació d’una empresa o ONG, on s’ha de crear i dissenyar un producte o 
projecte; fer l’estudi de viabilitat (necessitat, respecte al medi, econòmic, etc.); crear 
un prototipus; desenvolupar una cadena de treball; estudiar la publicitat; els costos, el 
preu de venda, els permisos, etc.; i, finalment, posar el producte a la venda o al servei 
d’altres persones. Paral·lelament, cal discutir i crear els càrrecs (òrgans de govern) 
que han d’assumir responsabilitats, i quins han de ser els seus límits de treball, així 
com també el sistema per organitzar-se i comunicar-se. 
 
Per tal que el projecte sigui lúdic i creatiu és necessari comptar amb un bon treball 
transversal a nivell de currículum. Les matemàtiques, el llenguatge, les ciències 
socials, la plàstica, la música, etc. tenen cabuda al voltant de l’empresa i del producte 
que els infants hagin decidit tirar endavant. Aquesta mateixa transversalitat pot ajudar 
el/la mestre/a a assolir amb facilitat altres parts del currículum educatiu. 
 
L’Àrea d’Educació de l’IMET du a terme el seguiment de cadascun dels projectes, així 
com la coordinació i l’impuls del debat pedagògic entre els diferents projectes. I per 
això, compta amb la col·laboració de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i 
Baix Penedès. 
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5.7. Aules d’estudi  
En aquest curs 2009-2010 s’ha portat a terme la novena edició del projecte Aules 
d’estudi. Es tracta d’un programa establert i consolidat dins la Regidoria d’Educació, 
que ha comptat amb el suport de la Regidoria de Cultura en totes les edicions 
anteriors, i que aquest any, per primera vegada, ha esdevingut un projecte compartit 
amb plena coresponsabilitat i cogestió entre ambdues regidories.  
 
Mitjançant aquest projecte les Biblioteques Municipals, Joan Oliva i Milà i Armand 
Cardona Torrandell, i la biblioteca de l’Institut Joaquim Mir, posen a disposició dels i de 
les estudiants de la ciutat les Aules d’Estudi. Aquestes amplien el seu horari, en la 
franja nocturna, durant els períodes d’exàmens per tal d’adaptar aquest servei que 
ofereixen l’Àrea d’Educació de l’IMET i la Regidoria de Cultura a les necessitats de la 
ciutadania. 
 
Durant l’horari d’obertura al públic de les Aules d’estudi s’ha de tenir en compte que: 
 
 
*Les aules d’estudi són llocs on es pot anar a estudiar. 
*Estan obertes a tothom. 
*No ofereixen els mateixos serveis que una biblioteca, 
perquè no són una biblioteca. 
*Durant l’horari de les aules d’estudi, no hi haurà servei de 
préstec. 
*Cal mantenir silenci. 
*No es pot fumar, ni menjar ni beure. 
*Cal mantenir l’espai net. 
 
 
 
 
Les dates i els horaris en què enguany s’ha ofert aquest servei són: 
 
*Biblioteca Armand Cardona i Torrandell 
Període: Del 31 de maig al 12 de juny.  
Horari: De les 21 a les 24 hores. 
Capacitat: 40 places 
 
*Biblioteca Joan Oliva i Milà 
Període: Del 24 de maig al 19 de juny.  
Horari: De les 21 a les 24 hores. 
Capacitat: 94 places  
 
*Biblioteca de l’Institut Joaquim Mir 
Període: Del 31 de maig a l’11 de juny.  
Horari: De les 8.30 a les 20.30 hores. 
Capacitat: 42 places 
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5.8. Pla d’acció per a reduir l’absentisme escolar i prevenció de 
l’abandonament prematur als centres educatius de Vilanova i la Geltrú 
Amb l’objectiu d’aconseguir la màxima escolarització de tots els infants entre 3 i 16 
anys dels centres educatius públics i concertats de les escoles de primària i de 
secundària, a inicis del  curs escolar 2009-10, es va constituir  l’Equip d’Intervenció 
d’Absentisme Escolar (EI-AE). Aquest Equip ha treballat en la redacció i l’elaboració del 
Pla d’acció per a reduir l’absentisme escolar i prevenció de l’abandonament prematur 
als centres educatius de Vilanova i la Geltrú. 
 
Entre els objectius específics plantejats, aquest pla d’acció pretén: 
 
*Elaborar una Base de Dades d’Absentisme Escolar de Vilanova. Recollir, sistematitzar 
i avaluar les dades obtingudes. 
 
*Establir estratègies de coordinació. 
 
*Determinar actuacions: prevenció, detecció, tractament i situacions de risc que se’n 
deriven. 
 
*Unificar procediments: intervenció, control, seguiment i documentació de les 
intervencions. 
 
Amb la idea que l’èxit de les actuacions a desenvolupar dins del pla depenen en gran 
part  dels principis de coresponsabilitat entre les diferents administracions, del treball 
en xarxa, la participació i la coordinació, la composició de l’Equip d’Intervenció 
d’Absentisme Escolar és la següent: 
 
*Representant de l’Àrea d’Educació de l’IMET 
*Representants de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament 
*Representant de la Policia Local/Mossos d’Esquadra 
*Representant del Servei Educatiu del Garraf. EAP 
*Direcció de la Zona Educativa 
*Centre educatiu: quan s’escaigui,  persona de l’equip directiu del centre que presenta 
el cas.  
 
L’objectiu és que en aquest curs 2010-2011 el pla d’acció entri en ple funcionament.  
 
5.9. Projecte 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 de 3r. i 4t. d’ESO 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. 
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Per a aconseguir-ho, dins del projecte, es desenvolupen tres grans accions:  
 
Els Tastets 
Activitat consistent en la realització, per part dels alumnes de 4t. o 3r. d’ESO dels 
centres de secundària de Vilanova i la Geltrú, de simulacions i pràctiques a diferents 
tallers l’IMET, com una activitat de suport en el seu procés d’elecció professional. 
 
En els tastets 2009-10 van participar 91 alumnes dels instituts i escoles concertades 
de la vila. Cadascun d’ells va realitzar l’itinerari següent: una sessió d’orientació 
professional, dues sessions de tast d’oficis (fusteria metàl·lica, mecànica de cotxes, 
xapa i electricitat o comerç, hostaleria, estètica i auxiliar administratiu) i una tutoria 
individual com a acompanyament final a la presa de decisions.  
 
Les visites 
Activitat dirigida als instituts i a les escoles concertades de la comarca amb alumnat de 
3r. i 4t. d’ESO que finalitzin l’Escolaritat Secundaria Obligatòria. Per grups, es visiten 
les instal·lacions del centre i es fa una xerrada informativa sobre els serveis que 
ofereix l’IMET. Durant el curs 2009-10 s’han efectuat un total de 4 visites: dos centres 
de Vilanova, un de Cubelles i un de Cunit. 
 
Xerrada: “Els Programes de Qualificació Professional Inicial” 
Activitat consistent en informar en què consisteixen els Programes de Qualificació 
Professional Inicial. Es dirigeix a pares i mares amb fills/es als últims cursos de l’ESO 
interessats en formació no reglada. També oberta a qualsevol altra persona 
interessada. 
 
Tot i que aquesta xerrada s’inclou dins del “Cicle de Xerrades”, la fem coincidir amb la 
posada en marxa dels Tastets per tal que arribi a més persones. 
 
La xerrada “Els Programes de Qualificació Professional Inicial” del curs 2009-10 va 
acollir un total de 88 persones i va ser impartida pels tècnics de l’Àrea de Formació de 
l’MET. 
 
5.10. Cicle de xerrades 
Després de l’èxit obtingut en la posada en marxa del Cicle de xerrades el curs passat, 
l’Àrea d’Educació de l’IMET torna a apostar per encetar un segon cicle de xerrades.  
 
El curs 2009-10 es van fer un total de 9 xerrades amb una mitjana de 30 assistents 
per xerrada: 
 
- Curs de gestió i dinamització de les Juntes de l'AMPA 
- Taller Com eduquem en  llibertat? 
- Orientació després de l’ESO 
- Límits, més enllà de la Supernanny (I) 
- Què esperen els pares de l'escola? I els mestres de la família? 
- Límits, més enllà de la Supernanny (II) 
- Els Programes de Qualificació Professional Inicial 
- Canalla del dimoni!!!L'atracció per la violència i el poder del mal 
- Pors i angoixes davant del canvi de cicle, d'escola, d'activitat... 
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L’objectiu per a aquest curs és aconseguir consolidar el projecte arribant a realitzar 
entre 6 i 8 xerrades. I tot i que la proposta es va generant durant el curs, ja podem 
avançar alguns dels títol plantejats per al 2010-2011:  
-La participació a les AMPA 
- Educar és cosa meva...teva? 
- Creativitat per al suport a l’educació  
-Els Programes de Qualificació Professional Inicial.  
 
Aquestes xerrades aborden temes relacionats amb l’educació amb l’objectiu de 
proporcionar informacions, recursos i donar suport a la tasca educativa de les famílies i 
dels professionals del món educatiu. És per això que estan adreçades a pares i mares, 
a agents educatius i a qualsevol persona interessada en el tema.  
 
5.11. Pati obert 
Durant aquest curs hem iniciat una nova experiència a la ciutat, sota el títol de 
projecte Pati Obert, amb la intenció de posar a l’abast de la ciutadania el pati d’una 
escola durant els caps de setmana de juny i juliol.  
 
Els objectius principals del projecte són: 
*Ampliar les zones de joc i esbarjo de la ciutat. 
 
*Posar a disposició dels infants i joves alguns patis de centres educatius, perquè 
aquests puguin fer ús dels seus equipaments esportius en horari extraescolar.  
 
*Disminuir els actes vandàlics, fruit de l’ús indiscriminat i inapropiat que fan alguns 
ciutadans quan salten les tanques dels recintes escolars. 
 
*Aprofitar els espais i equipaments disponibles en horari no escolar. 
 
En la seva primera fase de funcionament han visitat les instal·lacions un total de 259 
persones durant els sis caps de setmana en què ha estat oberta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pati Obert ha estat un projecte que ha aglutinat esforços de cinc regidories de 
l'Ajuntament de VNG amb la complicitat de l'escola Ginesta i l'Associació de Veïns del 
Tacó. D'una banda, l'escola ha cedit l'ús del pati del centre, mentre que l'Associació de 
Veïns del Tacó ha aportat el personal que s'ha encarregat de l'obertura i tancament del 
recinte, així com de la vigilància i neteja de la instal·lació. 
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El projecte s'ha materialitzat amb el suport econòmic de l'Institut Municipal d’Educació 
i Treball i les regidories de Participació, Esports, Convivència i Joventut, tot i que a 
efectes pràctics, la gestió, l’organització, la difusió i el seguiment recauran sobre l’Àrea 
d’Educació de l’IMET.  
 
Quant a la valoració de l'experiència principalment s'ha destacat que el fet d'obrir 
durant el cap de setmana la instal·lació ha reduït les destrosses i desperfectes que 
feien algunes persones en saltar la tanca per accedir a les pistes esportives quan no 
funcionava el projecte. El pati ha estat obert els dissabtes i diumenges de juny i juliol 
de 10 a 13h i de 16 a 21 h.  
 
L'activitat s’ha deixat de fer durant els caps de setmana d'agost. Durant l’inici del 
present curs les parts implicades en el projecte valoraran la prova pilot que s'ha fet i 
estudiaran la seva continuïtat durant els caps de setmana del curs escolar. Així mateix, 
també s'ha de valorar la possibilitat de signar convenis de col·laboració amb d'altres 
centres escolars de VNG. 
 
5.12. Projecte Educatiu de Ciutat 
El Projecte Educatiu de Ciutat ha estat i continuarà sent el marc que ens permet 
treballar molts dels projectes ja explicats en aquestes pàgines, i d’altres que sorgeixen 
de la relació amb la resta de regidories de l’Ajuntament i amb d’altres administracions 
públiques. La intenció és participar, col·laborar, coordinar i promocionar projectes 
educatius relacionats amb el coneixement de l’entorn, la cultura, el medi ambient, la 
qualificació professional i laboral, l’esport i altres de caràcter social que puguin sorgir i 
que estiguin adreçats al món educatiu, en particular, o bé, a tota la ciutadania en 
general. 
 
Aquest Projecte continua emmarcat dins la filosofia pedagògica de la Xarxa de Ciutats 
Educadores. La ciutat, entesa com a conjunt global on hi conviuen els éssers vius amb 
tot el seu entramat d’infraestructures i d’organització social, és un espai susceptible 
d’educar i de crear educació. 
 
Així doncs, el Projecte Educatiu tindrà la doble vessant de rebre i impartir educació. 
Recollir el coneixement, la saviesa de les persones i del medi, per ser entregades, altra 
vegada, a aquells col·lectius que ho necessitin. La ciutat, constantment, envia imputs 
que obliguen a reflexionar, a analitzar, a decidir, a transformar-ho en pedagogia que 
serveixi per al present, però que senti les bases per a un futur. 
 
6. SERVEIS I AJUTS A LES FAMÍLIES 
 
De nou, en aquest curs el pressupost dedicat a les beques i ajuts a les famílies i 
entitats té una gran importància, ja que, malauradament la crisi econòmica que 
continua afectant el nostre país fa que moltes famílies que fins l’any passat no havien 
necessitat ajudes públiques, ara requereixin d’una empenta per poder oferir als seus 
fills el més bàsic; material escolar, servei de menjador o transport escolar. 
L’Ajuntament de VNG, conjuntament amb el Consell Comarcal i altres 
administracions, vol realitzar un esforç per a fer-ho possible. 
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6.1. Convenis i subvencions 
Cada any, l’Ajuntament de VNG obre un procés d’atorgament de convenis i 
subvencions que es regula en la Normativa general per sol·licitar ajuts destinats a 
entitats, associacions i col·lectius. 
 
L’Àrea d’Educació de l’IMET creu fermament en l’educació no lectiva, familiar i 
associativa, i per això vol dotar als col·lectius educatius de recursos per realitzar les 
activitats extraescolars de l’alumnat, les activitats formatives i d’intercanvi 
d’experiències organitzades per les AMPA i d’altres entitats relacionades amb el món 
de l’educació, ja que incrementen els aprenentatges de tot l’alumnat i milloren la 
relació entre l’escola i la comunitat. Amb aquesta finalitat, l’Àrea d’Educació prioritza 
una sèrie de criteris com el tractament de la diversitat, equitat i suport a l’alumnat 
amb dificultats d’integració; la convivència a les aules, mediació i resolució pacífica de 
conflictes; els cursos, xerrades, conferències i grups de treball orientats a les famílies 
com a principals agents educadors dels infants; i les activitats o iniciatives que tinguin 
com a objectiu el suport a la biblioteca de l’escola i el foment a la lectura. 
 
Aquest any 2010 s’han signat convenis amb 27 entitats, assosciacions i/o col·lectius – 
4 més que l’any anterior –, per un import de 24.900€, la qual cosa ha significat un 
increment pressupostari d’un 8,26% respecte al’any anterior.  En els últims cinc anys 
s’ha incrementat el pressupost per aquest concepte en més del 50%.  
 
6.2. Ajuts per a llibres i/o material escolar 
El Ministerio de Educación y Cultura, mitjançant el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, ofereix ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material 
didàctic complementari i informàtic, adreçats a l’alumnat matriculat en centres 
sostinguts amb fons públics de qualsevol curs d’educació primària i d’educació 
secundària obligatòria. Aquests ajuts poden ser sol·licitats per les famílies de l’alumnat 
que ja les van obtenir el curs acadèmic anterior i també per aquelles que la seva renda 
no superi els llindars màxims que s’estableixen.  
 
Es pot trobar més informació al web de la Generalitat de Catalunya: 
http://www.gencat.cat/temes/cat/educacio.htm  
 
Així mateix, l’Àrea d’Educació atorga cada any una línia d’ajuts complementària per a 
la compra de llibres de text i/o material escolar. En aquest sentit, el curs 2009/2010 
es van destinar 38.605,25€, un 150,85% més que en el curs anterior, gràcies a la 
col·laboració de l’Àrea d’Educació i la regidoria de Serveis Socials, Salut i Convivència. 
Per al curs 2010-2011, ambdós òrgans, tenint en compte que el context de crisi 
econòmica continua, han augmentat el pressupost fins arribar als 45.000 euros. 
 
Des de l’IMET creiem fermament en l’autonomia dels centres educatius. Des d’aquest 
convenciment, es continuarà, tal i com ja es va iniciar el curs anterior, fent que sigui el 
consell escolar de cada centre qui gestioni aquests ajuts, creant els seus propis 
criteris, dins el marc general d’un conveni. 
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6.3. Ajuts per al transport escolar col·lectiu no obligatori 
La Generalitat de Catalunya, a través del Consell Comarcal del Garraf, atorga ajuts 
individuals per al transport escolar col·lectiu no obligatori. L’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú col·labora, mitjançant conveni, amb el Consell Comarcal del Garraf en la 
planificació d’aquests ajuts, així com també complementa la part econòmica. 
Es pot trobar més informació al web del Consell Comarcal del Garraf: 
http://www.ccgarraf.cat/portaleducatiu/ 
 
6.4. Ajuts individuals per al menjador escolar 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf, atorga ajuts 
individuals de menjador escolar per a l’alumnat d’educació obligatòria dels centres 
educatius de titularitat del Departament d’Educació de la comarca del Garraf, amb 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques. 
 
En el cas de Vilanova i la Geltrú, s’hi pot acollir l’alumnat resident al municipi, 
d’educació infantil (2n cicle), primària i secundària, que estigui matriculat en un centre 
educatiu de la comarca sufragat amb fons públics. 
 
Per al curs 2010/2011, les sol·licituds es podien presentar al Consell Comarcal del 
Garraf del 26 de maig fina al 16 de juny. El període de reclamacions i noves sol·licituds 
per a l’alumnat nouvingut és del 6 al 15 de setembre (ambdós inclosos). 
 
Es pot trobar més informació al web del Consell Comarcal del Garraf: 
http://www.ccgarraf.cat/portaleducatiu/ 
 
6.5. «Bossa» d’ajuts als consells escolars 
El curs 2006/2007 es va posar en marxa, des de l’Ajuntament de VNG, una nova línia 
d’ajuts, que consisteix en lliurar una quantitat a justificar pels diversos consells 
escolars dels centres públics (primària i ESO), per tal que puguin gestionar 
directament possibles necessitats de l’alumnat (sortides, colònies...). 
 
Amb el convenciment que aquestes activitats afavoreixen un bon clima de convivència 
escolar, l’Àrea d’Educació de l’IMET va destinar pel curs 2009/2010, un total de 10.000 
euros, un 28,58% més que el curs anterior.  
 
6.6. Ajuts per a la suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles 
bressol municipals. 
Enguany i amb caràcter extraordinari, per primera vegada s’ha creat una bossa d’ajuts 
individuals per minorar la quota de menjador a les escoles bressols municipals de 
Vilanova i la Geltrú, per tal de facilitar la suficiència alimentària en el període 0-3 anys. 
Aquesta té per objectiu garantir la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa, la no 
discriminació, i actuar com a element compensador de les desigualtats personals, 
econòmiques i socials. 
 
El present ajut existeix gràcies a l’IMET de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així 
com a la Diputació de Barcelona, i compta amb un total de 8.595 € a repartir entre les 
famílies demandants que compleixin els requisits. 
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7. EDUCACIÓ I TREBALL 
 

 
 
En l’actual curs escolar 2010-2011,l’Institut Municipal d’Educació i Treball ha complert 
el seu segon any de funcionament. L’IMET va néixer amb l’objectiu de planificar, 
dirigir, gestionar i coordinar totes les polítiques educatives, formatives, d’orientació i 
d’ocupació del municipi. 
 
Un dels principals objectius de l’organisme és apropar el món educatiu i el món 
laboral, és a dir, que l’oferta formativa obligatòria i postobligatòria de la nostra ciutat 
estigui relacionada amb una oferta laboral de futur. Aquesta feina s’ha estat portant a 
terme durant tot el curs 2009-10 i es continuarà treballant mitjançat un comissió 
formada per professionals del món educatiu i del món laboral, i membres de la Mesa 
d’Educació i Treball.  
 
Des de l’IMET es fa la tasca d’aproximació entre les necessitats formatives i 
empresarials del territori. Conèixer la demanda de llocs de treball permetrà orientar els 
i les joves en aquelles professions amb més futur i amb més possibilitat d’inserció 
laboral. En aquest sentit, es desenvolupen diverses iniciatives que es detallen a 
continuació. 
 
7.1. Mesa d’Educació i Treball 
 
Després d’un any i mig de vida de la Mesa d’Educació i Treball, el dia a dia ens ha 
demanat la existència d’aquest espai de reunió, ja que el moment de crisi econòmica 
actual ha posat de manifest que els objectius relacionats amb la unió del món del 
treball i del món de l’educació han d’anar en una mateixa línia. Aquesta és una de les 
mesures que poden ajudar-nos en els moments actuals, i alhora, treballar per actuar 
de forma preventiva en un futur.  
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Els objectius ja mencionats són:  
 
-Unir el món de l’educació amb el món del treball. 
Es pretén potenciar la relació entre el món sindical i empresarial i la realitat educativa. 
A més, es du a terme un front comú en la lluita contra el fracàs escolar. 
 
-Conèixer la realitat econòmica del territori per poder orientar la formació post-
obligatòria a aquesta realitat. 
Relacionar les necessitats del món laboral, les necessitats educatives i els interessos i 
expectatives dels i de les joves. Pretén fer front comú a l’hora de demanar a 
administracions superiors certes especialitats formatives. 
 
-Ofertar ensenyaments post-obligatoris i formació continua comuna, coordinada i 
adequada a les necessitats de la ciutat i del territori. 
Per aconseguir-ho s’han de coordinar els diferents agents del territori per tal de fer 
ofertes formatives complementàries i coordinar la formació que fan els diferents 
agents per poder oferir-la a la ciutadania d’una manera més global. 
 
-Buscar conjuntament possibles idees que ajudin a pal·liar la crisi econòmica. 
Treballant a partir de dades al voltant de la crisi econòmica i del món del treball i de 
l’educació, s’aborden possibles accions que treballin en la línia de millorar el moment 
actual, així com de prevenir futures situacions com aquesta. 
 
Al llarg del curs 2009-2010, els membres que han treballat per aconseguir aquests 
objectius conjuntament amb la regidora d’Educació i Treball, Míriam Espinàs i la 
directora de la Zona Educativa de VNG, Montse Ibáñez, són:  
 
- Enric Trullols Farreny, director de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Vilanova i la Geltrú. 
- Xavier Cardona Torrandell, president de l’ADEG. 
- Antonio Ramírez Pérez, director de l’Escola d’Adults Teresa Mañé. 
- Albert Rodríguez Mihí, secretari general de la Unió Comarcal de CCOO Alt Penedès-
Garraf. 
- Júlia Salazar, representant de CCOO. 
- Francesc Rica Saavedra, secretari general de la Unió Intercomarcal Anoia- Alt 
Penedès- Garraf. 
- Sandra Gallardo, representant d’UGT.  
- Marta Bosch Collet, directora de l’Institut Joaquim Mir. 
- Susanna Igual López, directora de l’Institut Francesc X. Lluch i Rafecas. 
- Paco Casasola, director de l’Institut Manuel de Cabanyes. 
- Pedro Ibáñez, director de l’Institut Dolors Mallafré i Ros. 
- Núria Espada, directora de l’Institut Baix a Mar. 
- Noli Martín Garrocho, directora del Col·legi Santa Teresa de Jesús. 
- Emili Marimon Rius, director de l’Escola Municipal d’Art i Disseny. 
- Salvador Baig Torras, gerent de l’IMET. 
- Montserrat Prats Navarro, cap de Formació de l’IMET. 
- Francesc Lázaro Rafael, cap d’Educació de l’IMET. 
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7.2. Campus Universitari de la Mediterrània 
La programació de 2010 del Campus Universitari de la Mediterrània engloba un total 
de 58 cursos destinats tant a joves estudiants, com a aquelles persones que ja formen 
part del mercat laboral i volen actualitzar els seus coneixements. D’aquests cursos, en 
trobem 11 en l’àmbit de societat, cultura i turisme, 5 en l’àmbit de medi ambient, 5 en 
l’àmbit de ciència i tecnologia, 18 en l’àmbit  de societat de la informació i 6 en l’àmbit 
d’economia i empresa. Enguany, com a novetat del CUM, s’incorpora l’àmbit 
d’educació, amb una programació formada per 13 cursos i dirigida específicament a 
mestres i a professorat. 
 
Aquest any, el nombre de matriculacions està en consonància amb el moment de crisi 
que vivim, sent 260 les persones que han participat fins al moment en les activitats 
proposades. Dels 58 cursos, 31 han estat anul·lats fins al moment. El motiu, en la 
majoria de casos, ha estat no arribar a un mínim d’alumnes per poder realitzar-se el 
curs, tot i que en alguns casos el motiu de la cancel·lació dels cursos ha estat de tipus 
organitzatiu. 
 
Podem dir que en un any on s’ha portat a terme més difusió que mai de les activitats 
del Campus, amb premsa, ràdio, televisió, facebook, etc. la crisi fa que la inversió en 
la formació continuada i de currículum es vegi afectada i que encara que es mostra 
interès en la programació - doncs hi ha hagut 428 pre-inscripcions a l’oferta - 
finalment, no s’ha concretat en matriculacions posteriors.  
 

 
 
7.3. Lluita contra el fracàs escolar 
Seguint la línia de treball iniciada per la Regidoria d’Educació, l’IMET continua 
treballant per reduir les xifres de fracàs escolar. Amb aquesta idea aquest any més 
que mai s’ha treballat conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, recolzant projectes existents, creant-ne de nous conjuntament i 
establint uns estrets vincles que, mica en mica, aniran donant els seus fruits. De fet, si 
recordem les dades de fracàs escolar que se situaven en un 28% durant el curs 2008-
2009, veiem que en el passat curs 2009-2010 han descendit fins a un 24,46%. 
 
Per a aconseguir-ho, a banda del ja esmentat, l’ens municipal continua duent a terme 
diversos programes, tant preventius, com d’actuació directa. Aquests 
programes són: 
 
- El projecte Tastets, que té com a finalitat orientar els i les estudiants que finalitzen 
l’ESO, deixant-los provar diferents oficis com a activitat de suport en el procés 
d’elecció, i del qual aquest any hem augmentat el nombre de places disponibles per a 
cada centre. 
 
- El projecte Far, programa de diversificació curricular per donar suport als alumnes 
del tercer curs d’educació secundària obligatòria que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic i/o problemes de 
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i d’adaptacions substancials del 
currículum per a la seva integració escolar, social i laboral. 
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El programa afavoreix la continuïtat en els estudis compartint unes hores d’escolaritat 
ordinària amb la realització d’activitats educatives (ni professionals,ni laborals) fora del 
centre, i que es porten a terme en el marc de l’empresa. 
 
Amb això es pretén que l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits pugui ser un 
element motivador i també que l’apropament a la relació adulta que s’estableix entre 
agents laborals pugui ser un element potenciador de comportaments madurs que 
permetin a aquests alumnes l’assoliment dels objectius generals de l’educació 
secundària obligatòria. L’IMET col·labora amb la cerca d’empreses que participin de 
l’itinerari educatiu d’aquests alumnes.  
 
- Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), autoritzats pel Departament 
d’Educació i finançats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, són 
una altra de les grans apostes de l’IMET. Aquests s’adrecen a joves majors de 16 anys 
(preferentment menors de 21 anys) que no han obtingut el títol de graduat en 
educació secundària. 
 
L’objectiu dels PQPI és que tots els i les alumnes assoleixen les competències 
professionals pròpies d’un ofici, i alhora, que tinguin la possibilitat d’una inserció 
sociolaboral satisfactòria i ampliïn les seves competències bàsiques per prosseguir 
estudis en els diferents ensenyaments. 
 
Són un recurs, doncs, per a la incorporació al món laboral, l’inici d’un itinerari 
d’aprenentatge i de formació professional i una via opcional per a l’obtenció del 
Graduat en Educació Secundària. 
 
8. ZONA EDUCATIVA 
 
Durant el curs 2009-2010, s’ha portat a terme el segon curs de funcionament de la 
Zona Educativa de Vilanova i la Geltrú, projecte nascut gràcies a un acord signat entre 
l’Ajuntament de VNG i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  
 
La zona educativa es defineix com l’àmbit territorial idoni per a la participació, 
col·laboració i coresponsabilitat del Departament d’Educació i l’Administració Local 
(Institut Municipal d’Educació i Treball de Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) per a la 
planificació, programació, provisió i garantia del servei educatiu amb recursos públics, 
i per millorar-ne l’eficiència i assolir els objectius que es puguin acordar. 
 
Les zones educatives, com a unitats de planificació, estan orientades a donar resposta 
a les necessitats educatives, amb l’objectiu de facilitar l’accés al servei educatiu 
prestat per tots els centres sostinguts amb fons públics i aprofundir en l’equitat, la 
inclusió i la igualtat d’oportunitats, a la recerca de l’equilibri territorial i social. 
 
A banda de les altres accions que s’hi puguin desenvolupar, les zones educatives 
s’estableixen, segons la Resolució EDU/3071/2008, de 3 d’octubre, com a àmbit 
territorial idoni per desenvolupar les accions següents: 
-Concretar la cooperació i coresponsabilització en matèria educativa entre el 
Departament i els ens locals de la zona.  
-Dinamitzar plans per a l’escolarització equilibrada de l’alumnat. 
-Coordinar l’acció educativa en la zona i, en particular, fer-ho en el primer cicle 
d’educació infantil, la formació de persones adultes i els ensenyaments artístics. 
-Dinamitzar plans socioeducatius. 
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-Establir xarxes de comunicació, col·laboració i compartició de problemes i solucions 
en l’àmbit educatiu entre els diversos centres que presten el servei educatiu sostinguts 
amb recursos públics. 
-Concretar la coordinació, cooperació i coresponsabilització en les actuacions de la 
inspecció educativa, els serveis educatius del Departament, els serveis educatius i 
socials locals i la resta d’agents educatius que actuen en el territori de la zona. 
-Col·laborar en el desenvolupament dels Programes de Qualificació Professional Inicial, 
dels plans estratègics per a la promoció de l’autonomia de centres educatius i en 
accions de formació permanent de professorat. 
 
La direcció del projecte, un cop estudiada la situació, va prioritzar durant el curs 2009-
10, iniciar aquest treball basat en quatre punts: l’absentisme escolar i abandonament 
prematur, la planificació de l’oferta a nivell obligatori i postobligatori, la millora de 
mesures de la inclusió educativa i la coresponsabilitat entre les administracions. 
Sempre tenint de referència la millora dels resultats educatius de l’alumnat de la 
nostra ciutat. 
 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, 7 de setembre de 2010 


