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1. INTRODUCCIÓ

Un any més, l’arribada del mes de setembre comporta la posada en marxa
d’un nou curs escolar. Després de 7 anys de dificultats per encabir tots els i
les alumnes als diferents centres de primària, i després d’haver estrenat 4
escoles noves a la nostra ciutat en els darrers anys, enguany es pot afirmar
que el curs comença amb una certa tranquil·litat per als infants més petits. 

El fet que la oferta de places de P3 sigui més àmplia que la demanda ha
suposat que una majoria molt àmplia d’infants estiguin escolaritzats a l’esco-
la que va triar la seva família. A més a més, cal afegir que el gran volum d’o-
bres que s’ha fet aquest any a les escoles, molt important gràcies al Pla
Estatal i a l’esforç de l’Ajuntament de VNG, s’ha pogut finalitzar a temps per
tal que tots els centres educatius estiguin a punt per iniciar el curs amb nor-
malitat i amb moltes millores.
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Paral·lelament, però, la pressió demogràfica que s’ha patit els darrers anys en
els cursos d’infantil i primària, ara s’ha traslladat a la secundària, per la qual
cosa el que s’estrena aquest curs 2009/2010 és un nou Institut d’Educació
Secundària. El nou institut, que de moment és depenent de l’IES Dolors Mallafré,
ha obert les seves portes amb mòduls prefabricats i amb 60 alumnes de 1r d’ESO. 

Per tal que aquesta situació de provisionalitat sigui d’un curt període de
temps, l’Ajuntament de VNG ha proposat la possibilitat de construir-lo, esper-
ant que el Departament  d’Educació de la Generalitat de Catalunya faci el
pagament en terminis un cop acabada la obra. Tot i no tenir-ne la obligació,
l’administració local vol realitzar aquest esforç per tal de donar resposta a una
demanda ciutadana que fa temps que està prevista, però que no s’ha vist
reflectida amb una inversió a nivell nacional.

Ara que ha començat el curs i que tots els infants es troben a les seves aules,
arriba el moment de pensar en nous projectes. L’IMET ja fa un any que fun-
ciona, temps que ha servit per adquirir un cert rodatge però que, a la vegada,
ha estat suficient perquè els centres educatius ja comencin a veure els
primers resultats. 

Aquests brots positius no es noten només a nivell del manteniment i millora
dels centres, sinó que també es fan evidents en les noves propostes
pedagògiques i engrescadores que pretenen complementar la feina dels pro-
fessionals de l’educació i ajudar-los en la seva tasca.

Des de l’IMET, doncs, es planteja un curs farcit de projectes pedagògics per
du a terme a les escoles. Molts d’aquests pretenen lligar el món educatiu amb
el del treball, d’altres fan referència a les noves tecnologies o al paper edu-
cador dels diferents agents de la ciutat, combinant-se tots ells per tal d’acon-
seguir el màxim benefici per l’alumnat dels centres educatius de la ciutat.

A banda del que representa l’inici del curs escolar a la nostra ciutat en con-
cret, cal tenir en compte les particularitats que l’envolten. El curs 2009/2010
està envoltat de diverses novetats, com la recent aprovació d’una nova Llei
Catalana d’Educació i els efectes de la crisi econòmica en la comunitat
educativa, comportant la retallada de personal i de recursos dels centres edu-
catius. És per això que, més que mai, l’administració local està al costat dels
professionals i dels centres, així com de les famílies que, degut a l’augment
de l’atur, necessiten de recursos extraordinaris per poder mantenir els seus
fills escolaritzats. 
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2. COMENÇA EL CURS

El curs escolar 2009/2010 ha començat a Vilanova i la Geltrú amb un total de
9.007 alumnes a les aules del segon cicle d’educació infantil, primària i
secundària dels centres educatius públics i concertats de la ciutat, xifra que
representa al voltant de 300 alumnes més que el curs passat. D’aquests estu-
diants, 6.259 cursaran el segon cicle d’educació infantil i primària (P3 a 6è) i
2.748 ESO. 

2.1. Preinscripció i matriculació

Aquest curs 2009/2010 s’han matriculat als centres educatius un total de 708
nens i nenes a P3, dels quals més d’un 82% inicien l’escolarització en l’esco-
la que van escollir en primera opció. Aquestes xifres suposen que, per segon
any consecutiu, l’oferta de places per cursar el segon cicle d’educació infan-
til ha estat superior a la demanda. 

El nombre d’alumnes que s’estrenaran en els estudis de secundària (1r
d’ESO) és de 697. En aquest cas, al voltant d’un 85% ho faran en el centre
triat en primera instància.

Dels 9.007 alumnes que han començat aquest nou curs, al voltant del 13%
són immigrants. En aquest sentit, aquesta xifra és molt semblant a la reg-
istrada l’any passat, mentre que està per sota de la del curs 2009/2010 (15%). 
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Durant el període formal de preinscripció i matriculació, es van recollir a tot el
municipi un total de 1.386 sol·licituds. Més d’un miler (1.151) es van presen-
tar als centres escolars, mentre que l’Oficina Municipal d’Escolarització
(OME) en va recollir i tramitar 235. A més a més, un cop finalitzat el període
formal de preinscripció i matrícula i fins a dia d’avui, l’OME ha rebut 133 peti-
cions de matriculació més.

En aquest sentit, l’OME ha vist facilitada la seva feina gràcies a l’InfoIMET, el
servei d’informació que ofereix una atenció personalitzada de qualitat a la ciu-
tadania per a qualsevol tema que sigui competència de l’IMET.

En el procés de distribució de places a les escoles s’han tingut en compte les
prioritats de les famílies en l’ordre de selecció dels centres. A través de la
Comissió d’escolarització s’ha vetllat també per una escolarització equilibra-
da dels infants amb necessitats educatives especials a tots els centres de la
ciutat, tant públics com privats, per tal d’assegurar una bona qualitat de
l’ensenyament a totes les escoles.

3.  NOVA OFERTA EDUCATIVA

La nostra ciutat segueix creixent en població, però també ho fa en recursos,
i això es veu reflectit en un augment de la oferta educativa al municipi. Ja sigui
per necessitats d’escolarització obligatòria, com és el cas del nou IES Baix a
Mar, com per l’interès del govern en millorar dia a dia els ensenyaments que
s’ofereixen a la nostra ciutadania, enguany existeixen algunes novetats que
tot seguit es destaquen.

3.1. Ensenyaments artístics

La consolidació dels centres d’ensenyament artístics municipals de la ciutat,
l’Escola de Música i Conservatori Municipal Mestre Montserrat i l’Escola
Municipal d’Art i Disseny (EMAID), és també una de les prioritats i objectius
de l’Ajuntament de VNG.

En aquest sentit, l’Escola de Música Mestre Montserrat s’estrenarà, aquest
curs 2009/2010, com a un centre d’ensenyament doble. Per una banda,
seguirà exercint com a escola de música, mentre que per altra costat, oferirà
també una programació oficial com a Conservatori de Grau Professional
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Fins a l’actualitat, l’escola vilanovina gaudia, entre la seva diversa oferta for-
mativa, del Programa Equivalent de Grau Mitjà, un programa autoritzat pel
Departament d’Educació amb capacitat per a 74 alumnes. A partir d’aquest
curs 2009/2010, els nous estudis que s’oferiran com a Conservatori de Grau
Professional, que consten de sis cursos, permetrà ampliar el nombre
d’alumnes fins a 180, que es dividiran en dues línies amb una quinzena d’es-
tudiants per classe. 

D’aquesta manera, l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre
Montserrat podrà acollir al voltant de 650 alumnes, dels quals 500 cursaran
els estudis impartits com a escola de música.

Pel que fa a l’Escola Municipal d’Art i Disseny, que ofereix formació reglada,
realitza anualment un treball d’actualització per tal de poder oferir continguts
més atractius als seus estudiants. 

En aquest sentit, el centre impartirà a
partir d’aquest curs el C i c le F o rma t i u
de Gr au  Super i or  d’ Il ·l u str aci ó,
D i sseny  de Vi deoj ocs  i  En tor ns
Virtuals, cicl e que repre senta una novetat
a ni vell  de tot l’ estat. Així doncs, l’escola
municipal esdevindrà l’únic centre
públic de l’estat espanyol en el qual
s’impartirà aquest nou cicle.

6



Regidoria de Comunicació

Aquesta nova oferta formativa culmina un llarg i intens treball de les regidories
d’Educació i de Desenvolupament Local i de l’espai Neàpolis. Així s’inicia un
projecte global que té per objectiu obrir noves perspectives socioe-
conòmiques per a la ciutat. La proposta de curs centralitza i catalitza la
primera fase de les estratègies públiques que l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú té previst aplicar sobre els nous models econòmics a incorporar a la
ciutat, com són els nous medias: videojocs, cinema digital, televisió per inter-
net (tvip) o Tv mòbil, entre d’altres.

Des del consistori vilanoví s’ha apostat de manera decidida per oferir aquest
nou curs després de realitzar una diagnosi de les necessitats educatives,
socials i laborals de la comarca i de mantenir diferents contactes amb emp-
reses del sector i diverses universitats catalanes.

El nou cicle tindrà una durada de 1.950 hores, dividides en dos anys, i expe-
dirà la titulació de Tècnic Superior en I l·lustració: Disseny de Videojocs
i Entorns V i r t u a l s. Així doncs, des de l’EMAID es formaran professionals
del disseny de videojocs i aplicacions interactives amb capacitat de respon-
dre de manera eficaç a les necessitats i potencialitat de la demanda del sec-
tor, que genera un important volum econòmic i obrirà noves portes al món lab-
oral a molts joves.

El nou cicle de Disseny de Videojocs i Entorns Virtuals té una relació directa
amb altres cursos que ja s’oferien a l’escola, com els Cicles F o r matius de
G rau Superior de Gràfica P u b l i c i t à r i a i de P rojectes i Direcció d’obres
de Decoració (P IDOD) , fet que possibilita a l’EMAID oferir als seus alumnes
una formació transversal i completa a partir de la combinació d’aquests
ensenyaments. 

En aquest sentit, els alumnes que cursin aquest nou i pioner cicle de forma-
ció de grau superior gaudiran d’una sortida professional molt àmplia que va
des del disseny de videojocs realitzat com a professional autònom o associat
a una empresa relacionada amb la producció de videojocs i aplicacions inter-
actives, fins a la producció de cinema i televisió, publicitat, disseny gràfic, apli-
cacions interactives i multimèdia i realització d’animacions i escenaris virtuals,
entre d’altres.
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La resta de cicles formatius que s’oferiran són:

-Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Autoedició 
-Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Publicitària 
-Cicle Formatiu de Grau Superior Projectes i Direcció d’Obres de Decoració 

A més, l’EMAID també realitza diversos taller adreçats tant a infants (de 6 a
8 anys i de 9 a 12 anys), com a adults, on hi ha les especialitats de còmic i
il·lustració, pintura, dibuix artístic, ceràmica, tall i confecció (moda), fotografia,
fotografia digital, vídeo digital, disseny assistit per ordinador (Autocad), ani-
mació digital, gravat i estampació i el curs preparatori a cicles formatius d’Art
i Disseny.

3.2. IES Baix a Mar

Degut a la demanda creixent d’alumnes que inicien els estudis d’educació
secundària, enguany s’ha iniciat l’embrió del que serà el futur institut que s’u-
bicarà al barri de Mar, més concretament a la Sínia de les Vaques. Es tracta
de dos grups de 1r d’ESO que, de moment, s’han escolaritzat en els mòduls
provisionals de la Collada i que durant aquest curs dependran de l’IES Dolors
Mallafrè,  
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Paral·lelament, s’estan realitzant els tràmits per tal de construir el nou edifici
que haurà d’ubicar aquest IES i que, de manera extraordinària, construirà l’a-
juntament gràcies a un acord amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. Això permetrà que l’institut estigui acabat en un
període de temps reduït, i que el Departament pugui pagar la obra un cop
estigui enllestida. 

3.3. CEIP Volerany 

Per altra banda el CEIP Volerany ha iniciat el curs 2009/2010 amb els mòduls
prefabricats situats al parc de la Torre d’Enveja, però amb la perspectiva de
tenir ben aviat el nou edifici acabat. Així doncs, es preveu que al segon
trimestre l’escola ja es podrà traslladar al nou edifici ubicat a l’antiga Fusteria
Pirelli.
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4. OBRES I MANTENIMENT

Els centres educatius de Vilanova i la Geltrú han començat el curs 2009/2010
amb les aules plenes i amb tots els serveis a punt. Com és habitual, és en
l’època de les vacances estivals quan l’IMET aprofita per fer les obres impor-
tants de millora als diferents centres educatius.

4.1. Obres a les escoles

L’Ajuntament de Vilanova ha destinat un total de 800.000 euros a les obres
de manteniment i millora que s’han dut a terme als diversos centres educatius
municipals. D’aquesta xifra, 600.000 euros provenen del Fons Estatal
d’Inversió Local. 

A més, també han participat en aquestes reformes els membres del progra-
ma Taller d’Ocupació Garraf Actiu. Aquest programa de l’IMET està integrat
per 8 persones en atur, majoritàriament dones, i un encarregat, que estan
duent a terme diverses tasques de manteniment i millora a diferents CEIP
públics.

4.2. Obres realitzades aquest estiu als centres públics d’educació 
infantil i primària 

CEIP Aragai 
Reparació de la vidriera central
Millora de l’accés a les golfes
Finalització de la instal·lació elèctrica exterior

CEIP Arjau 
Renovació de la instal·lació d’aigua dels WC de primària
Renovació de portes i finestres

CEIP Canigó 
Reforma dels sanitaris de la 1a planta
Reformes a la cuina
Renovació de portes i finestres

CEIP Cossetània 
Construcció de la porta exterior i dotar-la de porter electrònic
Substitució de les finestres del parvulari per altres d’alumini
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CEIP Ginesta 
Substitució de la tanca de ferro del voltant de l’escola
Remodelació de l’aula de ciències

CEIP Llebetx 
Pavimentació de l’entrada principal
Instal·lació de persianes tipus “lames” a totes les finestres de l’edifici

CEIP Margalló 
Reforma dels sanitaris exteriors (a tocar del pati)
Arranjament de l’ascensor
Primera fase de l’adequació de la instal·lació elèctrica

CEIP Pompeu Fabra 
Renovació total de la cuina
Adequació d’una fase de la instal·lació elèctrica

CEIP Sant Jordi 
Substitució de la tanca de l‘exterior del patí

5. PROGRAMES A LES ESCOLES

Amb l’inici del nou curs es posen en marxa programes per fomentar l’edu-
cació més enllà dels continguts curriculars, alguns de tant veterans com el
PAE o el PAL, i d’altres de novedosos que volen promocionar diferents
aspectes educatius. Des de l’IMET es pretén donar suport a la tasca dels pro-
fessionals de l’educació, però també es vol implicar a la societat en general
en l’apassionant tasca d’educar.

5.1. PAE + Menú per a la Secundària 

Els objectius d’aquests programes són, bàsicament, oferir al professorat un
recull d’activitats que esdevenen un suport a la seva tasca pedagògica, ade-
quades al nivell de l’alumnat, atenent la diversitat de grups i oferint informa-
ció complementària als continguts curriculars. A la vegada vol donar a l’alum-
nat una visió més àmplia d’allò que han aprés o que se’ls ha explicat a classe,
i apropar i donar a conèixer a l’alumnat el seu entorn més immediat: recursos,
espais, serveis a la ciutat, etc.
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També té per objectiu desenvolupar entre els i les alumnes el seu sentit crític,
donant-los l’oportunitat d’assistir a sessions i activitats elaborades amb rigor
i amb professionalitat. Aquestes sessions estan recollides en una única pub-
licació i són provinents tant de la mateixa corporació com d’altres entitats i/o
institucions (sempre sense ànim de lucre). Aquest fet facilita moltíssim al pro-
fessorat el recull d’informació, ja que d’una altra manera es trobaria disper-
sada, arribant en moments i situacions diferents.

En aquest sentit, el programa d’activitats a les escoles, actualment, es pre-
senta en dues publicacions: Educació Infantil i Primària–PAE i Educació
Secundària–Menú per a la secundària. Aquests dos programes tenen una
estructura similar, on s’estableixen àrees o àmbits temàtics com arts
escèniques, coneixement de la ciutat, consum, esport, educació ambiental,
patrimoni, oferta museística, salut, ciutadania i convivència, entre d’altres.

La totalitat dels centres educatius participen d’aquests programes, de man-
era que a cada curs s’incorporen noves activitats, es renoven d’altres ja exis-
tents, s’introdueixen modificacions, canvis, noves propostes de treball, etc.
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En aquest sentit, una de les principals novetats del curs 2009/2010 és la
creació d’una Intranet per a les escoles. Aquesta xarxa interna permetrà als
centres educatius realitzar, en breu, diverses gestions de manera online com: 

-Gestionar el programa d’Animació Educativa de l’Escola (PAE). Ja en fun-
cionament

-Gestionar el programa d’Animació a la Lectura de l’Escola (PA L )

-Crear i fer seguiment de les tasques de manteniment de l’escola

-Realitzar altres tràmits administratius

5.2. Programa d’Animació a la Lectura (PAL)

L’Àrea d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú prioritza la lectura com a element clau en la formació
i l’èxit escolar. Juntament amb l’ajut dels professionals de l’ensenyament i del
personal docent a càrrec del servei de biblioteca del centre, s’inicien un
seguit de reunions que donen com a resultat el Pla d’Animació a la Lectura
(PAL).

La finalitat és clara; promoure el gust i la sensibilitat per la lectura i guanyar
nous lectors. S’adreça a l’alumnat de 3 a 12 anys, és a dir, que cursin el
segon cicle d’educació infantil i primària.

Els seus objectius són, bàsicament, despertar, potenciar i estimular l’hàbit i el
gust de llegir i, a la vegada, estimular el coneixement de la literatura infantil i
juvenil. També pretén que l’alumnat conegui a fons les biblioteques, poten-
ciant aquests espais tant a nivell d’escola com personal.

Un darrer objectiu és el de dotar de fons bibliogràfic a les biblioteques esco-
lars dels centres de primària.

Aquest és el dotzè curs que s’està oferint el programa, en el qual hi participen
el 100% dels centres.

Podeu consultar el programa del curs 2009-2010 al web:
http://ww w.imet .cat/index.php?page=educac io

13



Regidoria de Comunicació

5.3. Descobrim Vilanova i la Geltrú

L’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú va impulsar, l’any 1997,
una comissió pedagògica
integrada per un grup de pro-
fessionals de la docència, en
representació de diferents
centres educatius locals, que
van treballar, de manera vol-
untària junt amb la Regidoria
d’Educació, per elaborar el
projecte D e s c o b r i m
Vilanova i la Geltrú.

Aquest projecte té com a objectiu dotar al professorat de Vilanova i la Geltrú
de materials didàctics eficaços pedagògicament, que recullen els aspectes
diferencials de la ciutat (culturals, històrics, econòmics, geogràfics, gas-
tronòmics, etc.) perquè l’alumnat descobreixi la nostra realitat local.

L’Àrea d’Educació de l’IMET i la Comissió Gestora del Projecte creu ferma-
ment que aquestes eines ajudaran a l’alumnat de les nostres escoles a esti-
mar, respectar i millorar la nostra ciutat i les nostres festes i tradicions, la qual
cosa representa un compromís cívic per al nostre futur.

5.4. Protocols

Des de l’IMET s’estan redactant diversos protocols i/o reglaments que per-
metin establir un mínim de normativa en relació diferents qüestions. Per una
banda, aquest setembre entra en vigor el nou Reglament de l’us social dels
centres docents públics d’educació infantil i primària per tal que els cen-
tres educatius públics, com a espais municipals que són, puguin ser aprofi-
tats al màxim per la pròpia escola, per l’ajuntament o per diferents entitats
cíviques, culturals i esportives de la ciutat.

També s’està treballant en un protocol, conjuntament amb la Policia Local,
per tal de vetllar per la seguretat dels centres escolars públics de la ciutat i
evitar així actes vandàlics i robatoris.
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5.5. Projecte Gutenberg  

Aquest projecte du el nom de l’inventor de la impremta moderna, Johannes
Gutenberg, per la comparació que s’estableix entre el canvi que va suposar
aquest invent en la difusió de coneixements amb la transformació que repre-
senta la informàtica com a un nou mètode de gran difusió d’informació i dels
coneixements globals de tot el món. 

El projecte Gutenberg suposa l’inici de l’estudi per substituir la metodologia
d’ensenyament a les escoles de primària. Així doncs, s’ha creat un grup de
treball amb els coordinadors d’informàtica / TIC (Tecnologies de la Informació
i de Comunicació) de les 12 escoles públiques de primària de la ciutat, l’em-
presa SPIN i els Serveis Educatius del Garraf, que compten amb l’impuls de
l’IMET.

En aquest sentit, el projecte treballa en el pas dels llibres de text cap a la
introducció d’ordinadors portàtils per als alumnes (Un nen, un ordinador) com
a eina bàsica d’ensenyament de les assignatures, juntament amb altres dis-
positius electrònics/digitals, que ja s’utilitzen, com pissarres electròniques,
canons de projecció, llibres de format digital, etc. A la vegada, s’oferirà for-
mació als docents que ajudarà a l’adaptació que hauran de fer per canviar la
metodologia de treball a les aules a l’hora d’explicar els temaris.

5.6. Projecte Cultura emprenedora a l’educació primària

Aquest projecte, que pren com a model la experiència educativa que es du a
terme a la Ciutat Tecnològica del Valnalón (Astúries), pretén potenciar la cul-
tura emprenedora des de la infància, tant des del món laboral com social, per
reactivar la creació de futures noves empreses a la ciutat, així com per poten-
ciar la cultura de la responsabilitat social entre els infants.

En aquest sentit, els objectius principals del projecte Cultura emprenedora a
l’educació primària són:

-Desenvolupar i adquirir hàbits de comportament en relació al món social i
laboral.
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-Conèixer les normes de funcionament de grups: valor de les majories i
respecte a les minories; sistemes d’elecció (de treballs, de persones, etc.); i
la necessitat de les responsabilitats.

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

-Identificar i conèixer elements i principis bàsics que puguin sortir de la trans-
versalitat del currículum: publicitat, comptabilitat, iniciativa, llenguatge, socia-
bilitat, etc.

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’es-
tudi de viabilitat (necessitat, respecte al medi, econòmic, etc.); crear un pro-
totipus; 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 del treball, així com també el sistema per organitzar-se i comu-
nicar-se.

Per a què 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’em-
presa 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’Institut Municipal d’Educació i Treball durà a terme el seguiment de cadas-
cun dels projectes, així com la coordinació i l’impuls del debat pedagògic
entre els diferents projectes. 

També, i des del primer moment, l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt
Penedès i Baix Penedès, han donat suport al projecte i han posat a disposi-
ció de les escoles tota la seva infraestructura.
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5.7. Projecte Educatiu de Ciutat 

Enguany, des de l’IMET es tornarà a reprendre el Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC), 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 ciu-
tat, constantment, envia imputs que obliga a reflexionar, a analitzar, a decidir,
a transformar-ho en pedagogia que serveixi pel present, però que senti les
bases per un futur.

Des del PEC, es treballen cinc grans àmbits:

-L’escola, com unitat entesa de transmissió de valors i de coneixements. Es
treballa per educar els nois i noies en llibertat, i que aquesta educació serveixi
per aprofundir la llibertat de la societat.
-L’esport i el lleure, com eina d’enriquiment del propi cos i de respecte envers
els esforços individuals i col·lectius.
-La participació ciutadana, lligada al diàleg constant que la ciutadania ha de
tenir amb ella mateixa.
-L’urbanisme, aspecte fonamental de la persona lligada al civisme.
-La solidaritat, com expressió que recull la diversitat, l’exemplifica i en fa tor-
naveu d’una societat que pretén ser més coherent amb ella mateixa.

La metodologia de treball és basarà en l’acció directa amb les associacions
locals per tal d’aprofitar les sinergies de cadascuna. Per a fer-ho es treballa
la reflexió i el diàleg conjunt.

5.8. Projecte Absentisme escolar

L’absentisme escolar es presenta com un problema en l’aparició del qual
incideixen factors socials i educatius. És per aquest motiu que la solució
necessita de l’adopció de diverses mesures tant de tipus educatiu com de
caràcter social. 
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A més, es tracta d’una problemàtica que, si no es resol a temps, pot donar
com a resultat el fracàs i l’abandó escolar, col·locant en situació de risc als
infants i joves que, per diferents raons i circumstàncies, deixen d’assistir a
l’escola. 

A Vilanova i la Geltrú, des de diferents sectors, s’ha anat expressant la pre-
ocupació per aquest absentisme, les seves causes, les seves conseqüèn-
cies, la forma com abordar-lo, etc. Per aquest motiu, pel curs 2009/2010,
l’Àrea d’Educació de l’IMET té previst reemprendre, potenciar i prioritzar el
projecte per abordar l’absentisme escolar.

En aquest sentit, es crearà una comissió de treball amb l’objectiu d’elaborar
un document que serveixi de pla d’actuació global i coordinat entre tots els
implicats (l’alumne, l’escola, la família, Serveis Socials, Policia Local, l’IMET,
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, etc.) per iniciar
una tasca preventiva evitant les causes que poden portar a situacions de risc.
Es pretén prendre mesures complementàries per atendre les necessitats
diverses dels infants i adolescents i, d’altra banda, incidir directament en les
conductes absentistes. 

5.9. Programa Tastets 

El programa Tastets orienta els i les estudiants que finalitzen l’ESO oferint-los
la possibilitat de practicar diferents oficis com a activitat de suport en el
procés d’elecció professional. En aquest sentit, el seu objectiu és facilitar, a
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que finalitzin la seva escolaritat obligatòria, eines i
recursos per a la seva elecció professional i laboral establint així un disposi-
tiu de transició entre l’escola i el món del treball.

Dins del programa es desenvolupen tres grans accions:

- Visites 
L’alumnat, per grups, visiten les instal·lacions del centre i se’ls fa una xerra-
da informativa sobre els serveis que ofereix l’IMET i les possibilitats forma-
tives existents a la comarca un cop es finalitza l’ensenyament obligatori.
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-Tastets 
Es tracta d’una activitat dirigida a l’alumnat de 4t d’ESO dels centres de
secundària de Vilanova i la Geltrú. Es duen a terme simulacions i pràctiques
a diferents tallers de l’IMET com una activitat de suport en el seu procés
d’elecció professional.

-Tallers per a joves d’ensenyament secundari
Realització de dos tallers a les classes dels IES i centres de secundària de la
ciutat, sota demanda dels tutors. Aquests tallers son Els oficis tenen sexe?,
que reflexiona entorn les competències necessàries per a cada ofici i profes-
sió i la seva vinculació o no amb el gènere, i Orientació jove, que proporciona
nocions del què significa el món laboral i quins són els aspectes importants
a tenir en compte per a inserir-se. 

5.10. Cicle de xerrades 

Des de l’IMET es du a terme un cicle de xerrades dirigit a les famílies vincu-
lades a escoles vilanovines per tal de facilitar el desenvolupament de la seva
funció educativa. Algunes d’aquestes xerrades, totes elles preparades per un
equip d’orientació, són La gelosia entre germans; Pors i angoixes davant el
canvi de curs o cicle; Límits: més enllà de la Supernanny; Bullyng: Què és
això de l’assetjament entre companys; El poder del mal: influència i atracció
de l’antilíder, l’atractiu de portar la contrària, l’atracció per la violència; Factors
de protecció de salut mental. Què es coneix que es pot fer per prevenir futurs
problemes? o Ens separem. Com ho hem de fer amb el fill/a?, entre d’altres.
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5.11. Aules d’Estudi

Les Biblioteques Municipals, Joan Oliva i Milà i
Armand Cardona Torrandell, i la biblioteca de
l’IES Joaquim Mir, posen a disposició dels i les
estudiants de la ciutat les Aules d’Estudi.
Aquestes amplien el seu horari, en la franja noc-
turna, durant els períodes d’exàmens per tal
d’adaptar aquest servei que ofereix l’Area
d’Ecucació de l’IMET a les necessitats dels ciu-
tadans.

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, menjar ni beure
- Cal mantenir l’espai net

Les dates i els horaris en que enguany s’ha ofert aquest servei són:

Biblioteca Armand Cardona i Torrandell
Del 25 de maig al 20 de juny (ambdós inclosos), de dilluns a dissabte, de les
21 hores a l’1 de la matinada.

Biblioteca Joan Oliva i Milà
Del 25 de maig al 13 de juny (ambdós inclosos), de dilluns a dissabte, de les
21 hores a l’1 de al matinada.
De l’1 al 9 de setembre (ambdós inclosos), de 21 a 24 hores.

IES Joaquim Mir
De l’1 al 12 de juny, de dilluns a divendres.
Horari ininterromput de 8 a 20 hores.

20



Regidoria de Comunicació

6. SERVEIS I AJUTS A LES FAMÍLIES

Aquest curs té una gran importància en el pressupost dedicat a les beques i
ajuts a les famílies i a les entitats. La crisi econòmica que afecta el nostre
país fa que moltes famílies que mai havien necessitat ajudes públiques, ara
requereixin una empenta per poder oferir als seus fills el més bàsic; material
escolar, servei de menjador o transport escolar. L’Ajuntament de VNG, con-
juntament amb el Consell Comarcal i altres administracions, vol realitzar un
esforç per a fer-ho possible.

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 desti-
nats a entitats, associacions i col·lectius.

L’Àrea d’Educació de l’IMET creu fermament en l’educació no lectiva, famil-
iar i associativa, i per això vol dotar als col·lectius educatius de recursos per
a realitzar les activitats extraescolars de l’alumnat, les activitats formatives i
d’intercanvi d’experiències organitzades per les AMPA i d’altres entitats rela-
cionades 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’inte-
gració; 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. 

Així doncs, aquest any 2009 s’ha concedit aquest ajut a 23 entitats, associa-
cions i/o col·lectius, per un import de 23.000 euros. En els quatre últims anys
s’ha incrementat el pressupost per a aquest concepte en gairebé un 50%.
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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 adreçats a l’alumnat matriculat en cen-
tres sostinguts amb fons públics de qualsevol curs d’educació primària i d’e-
ducació 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. Per aquest curs 2009/2010, el
termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 de setembre.

Es pot trobar més informació al web de la Generalitat de Catalunya:
http://ww w.20.gencat/ porta l/s ite/educacio/

Així mateix, l’Àrea d’Educació atorga cada any una línia d’ajuts complemen-
tària per la compra de llibres de text i/o material escolar. En aquest sentit, al
curs 2008/09 es van destinar 15.389,99 euros, mentre que enguany, gràcies
a la col·laboració amb la regidoria de Serveis Socials, Salut i Convivència,
s’ha ampliat la subvenció fins a 40.000 euros, és a dir un 150,91% més que
el curs anterior.
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Des de l’IMET creiem fermament amb l’autonomia dels centres educatius.
Des d’aquest convenciment, aportem com a innovació pel curs 2009/10 el
que sigui el consell escolar de cada centre qui gestioni aquests ajuts, creant
els seus propis criteris, dins el marc general d’un conveni

6.3. Ajuts per al transport escolar col·lectiu no obligatori

La Generalitat de Catalunya, a través del Consell Comarcal del Garraf, ator-
ga 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://ww w.ccga r ra f.cat/portaleducatiu/

6.4. Ajuts individuals per al menjador escolar

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf, ator-
ga ajuts individuals de menjador escolar per a l’alumnat d’educació oblig-
atòria 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 2009/2010, les sol·licituds es podien presentar al Consell
Comarcal del Garraf del 3 al 17 de juny. El període de reclamacions i noves
sol·licituds per a l’alumnat nouvingut és del 9 al 18 de setembre.

Es pot trobar més informació al web del Consell Comarcal del Garraf:
http://ww w.ccga r ra f.cat/portaleducatiu/

23



Regidoria de Comunicació

6.5. «Bossa» d’ajuts als consells escolars

Al curs 2006/2007 es va encetar, des de l’Ajuntament de VNG, una nova línia
d’ajuts, que consisteix en lliurar una quantitat a justificar pels diversos con-
sells escolars dels centres públics (primària i ESO), per tal que puguin ges-
tionar directament possibles necessitats de l’alumnat, com que no pugui par-
ticipa de les activitats escolars per problemes socioeconòmics de la família,
entre d’altres.

Amb el convenciment que aquestes activitats afavoreixen un bon clima de
convivència escolar, l’Ajuntament de VNG va destinar pel curs 2007/08, un
total de 8.500 euros. Enguany, aquest ajut arribarà als 10.000 euros.   

6.6. Ajut al programa d’arts escèniques del PAE 

Aquest ajut consisteix en l’ampliació dels recursos del Programa d’Animació
Educativa (PAE), en el sentit que l’alumnat pugui gaudir d’un cost més baix
en les entrades.

En aquest sentit, cada alumne rep una subvenció del 8,25% sobre del preu
de l’entrada d’una activitat d’arts escèniques emmarcada en el Programa
d’Animació Educativa. 

7. EDUCACIÓ I TREBALL
Amb l’inici del curs escolar d’enguany, l’Institut Municipal d’Educació i Treball
ha complert un any des de la seva posada en funcionament. L’IMET va néix-
er amb l’objectiu de planificar, dirigir, gestionar i coordinar totes les polítiques
educatives, formatives, d’orientació i d’ocupació del municipi.

Un dels principals objectiu de
l’organisme és apropar el món
educatiu i el món laboral, és a
dir, que els estudis estiguin rela-
cionats amb una oferta laboral
de futur. Aquest objectiu pren
encara més força quant a l’alt
índex de fracàs escolar que reg-
istra la nostra societat.
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Des de l’IMET es pretén fer aquesta tasca d’apropament entre les necessi-
tats formatives i empresarials del territori. Conèixer la demanda de llocs de
treball permetrà orientar els 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 
El passat mes de febrer es va realitzar la primera reunió de la Mesa
d’Educació i Treball, que està integrada per diversos representants del món
laboral i de la formació del territori per tal d’aconseguir uns objectius conjunts
en ambdós vessants.

Aquests objectius són:

-Unir el món de l’educació amb el 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, coordi-
nada 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

El membres que conformen aquesta Mesa són: 

- Míriam Espinàs Riera, regidora d’Educació i Treball de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

- Montserrat Ibáñez Llorens, directora de la Zona Educativa de Vilanova i la
Geltrú
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- 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

- Albert Rodríguez Mihí, en representació de CCOO

- Francesc Rica Saavedra, secretari general de la UGT al Garraf

- Margarita Roure Viñals, directora Col·legi Santa Teresa de Jesús

- M. Concepción Pérez Garrigó, directora Escola Pia

- Marta Bosch Collet, directora de l’IES Joaquim Mir

- Susanna Igual López, directora de l’IES Francesc X. Lluch i Rafecas

- Paco Casasola, director de l’IES Manuel de Cabanyes

- Pedro Ibáñez, director de l’IES Dolors Mallafré i Ros

- 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

- Núria Fonoll Mallofré, cap d’Educació de l’IMET

7.2. Campus Universitari de la Mediterrània
La programació del 2009 del Campus Universitari de la Mediterrània engloba
un total de 57 cursos destinats tant a joves estudiants com a aquells person-
es que ja formen part del mercat laboral i volen actualitzar els seus coneixe-
ments. 

Fins al moment s’han realitzat 23 cursos pels quals han passat un total de
479 alumnes, mentre que pel que fa als inscrits, en són 763, tenint en compte
els cursos que es desenvoluparan en els següents mesos. Així doncs, tot i la
crisi econòmica, aquestes xifres són molt properes a les que es van registrar
l’any passat.
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Enguany, i com a novetat, el CUM està inclòs dins l’Institu Municipal
d’Educació i Treball. Aquest primer any de funcionament dins del nou organ-
isme ha estat basat en la continuïtat respecte anys anteriors i amb la volun-
tat d’anar millorant, si s’escau, i ampliant la oferta en els propers anys.

7.3. Lluita contra el fracàs escolar 
L’IMET treballa per reduir les xifres de fracàs escolar, que el curs 2008/2009
es van situar per sota del 28%. Per a aconseguir-ho, l’ens municipal du a
terme diversos programes tant preventius com d’actuació directe. A q u e s t s
programes són el Tastets, que orienten els estudiants que finalitzen l’ESO
ensenyant-los diferents oficis com a activitat de suport en el procés d’elecció, i el Far.

El Far és un programa de diversificació curricular per donar suport als
alumnes del tercer curs d’educació secundària obligatòria que presenten difi-
cultats 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. 

El programa afavoreix la continuïtat en els estudis compartint unes hores
d’escolaritat ordinària amb la realització d’activitats educatives (ni profes-
sionals, ni laborals) fora del centre, i que es realitzen en el marc d’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 com-
portaments madurs que permetin a aquests alumnes l’assoliment dels objec-
tius generals de l’educació secundària obligatòria. L’IMET col·labora amb la
cerca d’empreses que participin de l’itinerari educatiu d’aquests alumnes.

Un altre d’aquest projectes són  els Programes de Qualificació Professional
Inicial (PQPI), autoritzats pel Departament d’Educació i finançats pel
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, que 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 competèn-
cies professionals pròpies d’un ofici, com també que tinguin la possibilitat
d’una inserció sociolaboral satisfactòria i ampliïn les seves competències
bàsiques per prosseguir estudis en els diferents ensenyaments. 

27



Regidoria de Comunicació

Són un recurs, doncs, per a la incorporació al món laboral, l’inici d’un itiner-
ari d’aprenentatge i de formació professional i una via opcional per l’obtenció
del Graduat en Educació Secundària. 

7.4. Suport a la inclusió a l’Escola de Música
S’ha creat un mecanisme de suport als professionals de l’Escola i
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat davant la inclusió en els
ensenyaments musicals d’alumnes amb necessitats especials o amb alguna
discapacitat. 
Els seus objectius són facilitar un suport al professorat davant la inclusió;
descobrir potencialitats ja existents i possibilitar vies per a fer aflorar recur-
sos; i acompanyar en aquest procés d’inclusió.

8. ZONA EDUCATIVA

Paral·lelament a la posada en funcionament de l’IMET, ara fa un any, i grà-
cies a un acord entre l’Ajuntament de VNG i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, es va posar en marxa la Zona Educativa de
Vilanova i la Geltrú.

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 (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 apro-
fundir en l’equitat, la inclusió i la igualtat  d’oportunitats, a la recerca de l’e-
quilibri territorial i social.

A banda de les altres accions que s’hi puguin desenvolupar, les zones educa-
tives s’estableixen per ser l’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
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-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

-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 actua-
cions 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 profes-
sional inicial, dels plans estratègics per a la promoció de l’autonomia de cen-
tres educatius i en accions de formació permanent de professorat

En aquest sentit, el projecte de la Zona Educativa de Vilanova i la Geltrú pro-
gramarà, a partir d’aquest curs i  fi ns el 2013 , l’oferta educativa i l’escolarització
i coordinarà els recursos existents a la zona per oferir els serveis necessaris
pel desenvolupament del projecte educatiu de cada centre.

El projecte, que està liderat per la directora de la Zona educativa de Vilanova
i la Geltrú, Montse Ibáñez, té com a objectius millorar els resultats educatius
dels alumnes de la ciutat i, a la vegada, la cohesió social, i potenciar el tre-
ball en xarxa per apropar les actuacions educatives als centres.

Aquesta voluntat de fer més propera l’oferta educativa als centres de la ciu-
tat s’ha vist reflectida en l’elaboració del projecte, en la qual han participat els
diferents membres de la comunitat educativa, com els equips directius o les
Associacions de Pares i Mares, entre d’altres, a partir d’un procés parti cipatiu
per recollir les seves propostes.

Vilanova i la Geltrú, setembre de 2009
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