Ajuntament de Palafrugell

memòria 2011

Educació i Vila Educadora

Presentació del regidor

Us presentem novament la memòria de l’Àrea d’Educació de
l’Ajuntament de Palafrugell corresponent a l’any 2011; un any que ha
suposat un traspàs polític en el govern municipal i el meu nomenament
com a regidor d’Educació, un càrrec que assumeixo amb il·lusió i una
forta càrrega de responsabilitat.

L’any 2011, com l’anterior, s’ha caracteritzat pel context de crisi i per la davallada econòmica
global, però donat el paper important que juga l’educació en la societat, i en el nostre
municipi en particular, el pressupost dedicat a potenciar-la no s’ha vist minorat, ans el
contrari, s’ha mantingut i fins i tot, en algun cas, ampliat.
Aquest any s’ha acabat la construcció d’una part de l’escola Pi verd i els alumnes d’educació
infantil ja han pogut estrenar escola nova, s’ha començat un nou projecte el “Rossinyol”,
d’acompanyament i mentoratge de joves universitaris i alumnes nouvinguts; s’ha consolidat
el projecte “Sumem en cercle” d’aprenentatge i servei en el qual les escoles bressol i els
alumnes de la UEC han compartit experiències i coneixements, s’han potenciat els Plans de
Transició al Treball, s’han incrementat i consolidat cursos per a persones adultes i s’ha
iniciat el projecte Suma’t, d’impuls de l’ocupabilitat i d’acompanyament a l’estudi de l’ESO
per a joves de més de 18 anys.
Aquests i moltes altres iniciatives han conformat un any educativament molt actiu.
En l’educació del jovent no és cert allò de “qui dia passa, any empeny”. Si no es va per feina
es poden malmetre vides reals: un any perdut ja és massa. Els resultats i la realitat de
l’ensenyament a Palafrugell necessita gent valenta. En aquest sentit, expresso el compromís
de l’Àrea d’Educació amb el centres escolars del municipi, amb els seus ensenyants i amb
tot el personal de suport educatiu i tècnic que fan possible que l’educació a la nostra vila
sigui, malgrat les dificultats, modèlica en molts aspectes.

Xavier Rocas Gutiérrez
Regidor de Cultura
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01.Ubicació i horaris
L’Àrea d’Educació és ubicada en el Centre Municipal d’Educació. Coordina i gestiona diferents
serveis educatius que són situats en diferents espais i que per al bon funcionament i una
adequada atenció ofereixen diversos horaris.
Centre Municipal d’Educació
Serveis educatius municipals:
Àrea d’Educació
Mòduls formatius per a persones adultes
Punt d’Informació Universitària (PIU)
Ciberempord@
Punt TIC – seu exàmens ACTIC
Reocupa’t
Serveis educatius conveniats amb altres administracions i institucions
Centre de Formació de Persones Adultes
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)
Pla de Transició al Treball (PTT)
Centre de Mediació (MIC) (no coordinat per l’Àrea d’Educació)
Extensió dels Serveis Educatius del Baix Empordà
Oficina comarcal de la Federació de l’Associació de Pares i Mares de Catalunya
(FAPAC)
Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Telecentre de la xarxa de ciutadania
Extensió comarcal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Programa Suma’t (compartit amb IPEP)
Fundació Pallach
Horari: de 8h a 22h, de dilluns a divendres
Ubicació: C/ Bruguerol, 12
Escola bressol municipal Els belluguets
Escola bressol, de 74 places (8 places 0-1 anys, 26 places 1 – 2 anys, 40 places 2 – 3 anys)
Horari: 7.45h a 19h, de dilluns a divendres
Ubicació: Av. de la Generalitat, 13-15
Escola bressol municipal Tomanyí
Escola bressol de 74 places (8 places 0-1 anys, 26 places 1 – 2 anys, 40 places 2 – 3 anys)
Horari: 7.45h a 19h, de dilluns a divendres
Ubicació: C/ Sant Ramon, 51
Unitat d’Educació Compartida (UEC)
10 places per a alumnat de 3r i 4t d’ESO dels quatre centres de Secundària
Horari: de 9h a 13h, de dilluns a divendres
Ubicació: C/ Vall d’Aran, s/n

02. Funcions
1r cicle d’Educació Infantil: 0-3 anys
Gestió de les escoles bressol municipals: construeix, manté i vetlla per la qualitat en
l’educació dels infants escolaritzats a les escoles bressol municipals
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Coordinació de les dues escoles bressols municipals
Atenció a la petita infància (0-3 anys) i les seves famílies: ofereix assessorament i
orientació als pares i familiars mitjançant diferents programes educatius: L’Hora del
cafè, Acosta’t i juguem, Espai Nadó, Espai familiar i els cicles de xerrades.
Organització de l’Estiu dels infants durant els mesos de juliol i agost
Preinscripció i matrícula de les escoles bressol municipal. Comissió de matriculació,
segons competències delegades per la Generalitat de Catalunya.
Gestió i tramitació de les beques socioeconòmiqes per a alumnat escolaritzat a les
escoles bressol municipals.
Convocatòria i coordinació dels consells de participació.

2n cicle d’Educació Infantil i Escolaritat Obligatòria: 3-16 anys
Cooperació amb el Departament d’Ensenyament en la creació i la construcció dels
centres educatius públics, d’educació infantil i educació primària i de segon cicle.
Cessió dels terrenys per a la construcció de nous centres públics escolars i
col·laboració amb l’Administració educativa en les obres de millora, ampliació i
reforma
Conservació, manteniment i vigilància dels centres educatius públics de segon cicle
d’Educació Infantil i Educació Primària: manteniment dels edificis, contractació dels
serveis de neteja i subministrament de combustibles així com la vigilància i
consergeria.
Autorització i regulació de l’ús social dels edificis i instal·lacions escolars de titularitat
municipal, fora l’horari lectiu, previ consens amb els centres.
Participació, en cooperació amb la resta de la comunitat educativa, en la vigilància
del compliment de l’escolarització obligatòria
Direcció i coordinació de la Unitat d’Educació Compartida (UEC).
Col·laboració en programes i projectes adreçats a l’alumnat d’educació Secundària.
Subvenció d’activitats relacionades amb la cultura i l’esport per a alumnes
d’educació infantil, Primària i Secundària.
Planificació escolar conjunta amb el Departament d’Ensenyament: Taula Mixta de
Planificació.
Intervenció en els òrgans de participació escolar, consells escolars: designació un
representant dels membres del consistori per a participar en els Consells Escolars
de Centre tant de primària com de secundària
Convocatòria i participació en el Consell Escolar Municipal (CEM): és el principal
òrgan de debat i participació de la comunitat educativa. El presideix i convoca
l’alcalde.
Organització i coordinació de diferents activitats adreçades als escolars: Rua de
Carnaval, Jornades informatives dels estudis postobligatoris, Premis Mestre
Sagrera, entre d’altres.

Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPAs)
Suport econòmic -subvenció- a les AMPAS dels centres educatius
Organització conjunta de l’Escola de Família
Gestió i tramitació de les subvencions per a activitats extraescolars en horari no
lectiu en els centres escolars que convoca la Generalitat de Catalunya
Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Informació, acolliment i gestió en l’escolarització de l’alumnat que es matricula fora
del termini establert
Participació en la Comissió d’Escolarització Municipal d’Educació Infantil i Primària i
de Secundària
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Taula Mixta de Planificació conjunta amb el Departament d’Ensenyament.
Pla Educatiu d’Entorn (PEE)
Direcció i gestió, amb subvenció del Departament d’Ensenyament, del Pla Educatiu
d’Entorn (PEE) per afavorir la llengua, la cohesió social i la interculturalitat
Organització de les diferents activitats i accions dirigides a l’alumnat i les seves
famílies dels centres escolars
Pla de Qualificació Professionalitzadora Inicial – Pla de Transició al Treball (PQPI- PTT)
Organització de l’Ajuntament de Palafrugell junt
amb
el
Departament
d’Ensenyament
i
l’Ajuntament de Palamós del Programa de
Qualificació Professional Inicial (PQPI).
Servei Municipal de Música
Conveni amb l’Escola de Música de Palafrugell
per al Servei Municipal de Música. Convocatòria
de la Comissió de seguiment.
Gestió i tramitació de beques socioeconòmiques municipals.
Participació en el Consell escolar de Centre.
Formació de persones adultes
Coordinació i seguiment del Centre de Formació de Persones Adultes, del Consorci de
Normalització Lingüística.
Organització de mòduls formatius municipals de temàtica variada.
Coordinació amb l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) per al desenvolupament de
formació en el Centre Municipal d’Educació
Organització de cursos de lliure elecció d’extensió universitària amb conveni amb la
Universitat de Girona
Gestió del Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Coordinació de l’Extensió comarcal la Universidad Nacional a Distancia (UNED).
Reocupa’t
Suma’t
Ocupa’t i Reocupa’t
Organització del programa Ocupa’t: formació per a joves de 16 a 25 anys, sense ESO
i en situació d’atur
Organització del programa Reocupa’t: formació per a persones adultes de més de 45
anys en situació d’atur
Noves tecnologies
Gestió de l’espai municipal: Ciberempordà
Gestió de l’espai municipal, amb conveni amb la Generalitat de Catalunya: Punt Tic –
Telecentre
Centre col·laborador – examinador – Certificat ACTIC
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03. Infraestructura i organigrama
Infraestructura
Centre Municipal d’Educació (sala d’actes, 3 aules noves tecnologies, 12 aules, 1
sala estudi, arxiu, 5 despatxos per a professorat, 1 despatx per a Fundació Pallach,
3 despatxos per a gestió administrativa, espai d’atenció al públic)
Espai educatiu UEC (1 aula informàtica, 1 despatx, 3 tallers, 2 aules, magatzem)
Escola bressol Belluguets (5 aules, 1 aula polivalent, 3 dormitoris, 1 office, 1
menjador, 1 espai per a famílies, 1 despatx, 1 sala de reunions i treball, 1 despatx
direcció)
Escola bressol Tomanyí (5 aules, 1 aula polivalent, 1 dormitori, 1 office- menjador, 1
sala de reunions i treball, 1 despatx direcció)
Centres d’Educació Infantil de segon cicle i Educació primària públics de titularitat
municipal: Barceló i Matas, Torres Jonama, Carrilet (Centre ICF) i Pi verd (en
mòduls i infantil en nou centre)
Personal
Àrea gestió d’Educació
1 cap tècnica
2 tècniques (1 amb reducció de jornada)
1 administrativa
1 auxiliar administrativa (cobrint reducció de jornada)
1 auxiliar administrativa (amb reducció de jornada)
1 conserge informador
2 persones del Projecte ocupacional Impuls - 2
EEBB Els belluguets
Personal de Cooperativa Suara – contracte de serveis:
1 directora
5 educadores
3 auxiliars d’educadores
1 administrativa (a hores)
EEBB Tomanyí
1 directora
5 educadores
3 auxiliars (Personal de Cooperativa Suara – contracte de serveis)
Centres escolars Públics d’Infantil i Primària
1 educadores a jornada completa i una educadora a ½ jornada per a suport escola Barceló i
Matas
1 educadores a jornada completa i una educadora a ½ jornada per a suport escola Carrilet
1 educadores a jornada completa i una educadora a ½ jornada per a suport escola Torres
Jonama
1 educadora a ½ jornada per a suport a escola Pi verd.
4 conserges a jornada completa
UEC
Personal de Cooperativa Suara – contracte de serveis:
1 coordinador
2 educadors
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PTT
1 mestra (Departament d’Ensenyament)
1 mestra (Ajuntament Palafrugell)
En aquest personal contractat directament per l’Ajuntament de Palafrugell, cal afegir-hi el
personal que desenvolupa diferents programes mitjançant un contracte de serveis: docents i
personal de suport.
REOCUPA’T
Personal de Cooperativa Suara – contracte de serveis:
1 formadora
SUMA’T
Personal de Cooperativa Suara – contracte de serveis:
2 formadores
Talleristes

04. Pressupost (orgàniques 33, 34, 35)
Org.
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Pro.
211
211
231
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321

Eco.
12700
13700
16000
12000
12100
13000
13300
20200
21200
22100
22103
22110
22120
22130
22140
22150
22160
22200
22201
22600
22601
22602
22604
22605
22606
22700
22701
22702
22703
22705
22706

Descripció
APORTACIO PLA PENSIONS FUNCIONARIS EDUCACIÓ
APORTACIÓ PLA PENSIONS PERSONAL LABORAL EDUCACIO
SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS EDUCACIÓ
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS EDUCACIÓ
RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ
ALTRES RETRIB.PERSONAL LAB.EDUCACIÓ
LLOGUER FOTOCOPIADORA EDUCACIÓ
CONSERVACIO EDIFICIS EDUCACIÓ
ENLLUMENAT ESCOLA BARCELO I MATAS
CALEFACCIO ESCOLA BARCELO I MATAS
ENLLUMENAT ESCOLA TORRES JONAMA
ENLLUMENAT CEIP CARRILET
CALEFACCIO ESCOLA TORRES JONAMA
CALEFACCIO CEIP CARRILET
CALEFACCIÓ CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
CALEFACCIO CEIP PIVERD
TELEFON TALLER ADAPTACIO ESCOLAR
TELEFON UNITAT EDUCACIO COMPARTIDA
FUNCIONAMENT EDUCACIÓ
UNITAT EDUCATIVA COMPARTIDA
PUBLICACIONS EDUCACIÓ
DESPESES ESCOLA D'ADULTS
DESPESES PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
DESPESES SERVEI CAMINS ESCOLARS
NETEJA ESCOLA BARCELO MATAS
NETEJA ESCOLA TORRES JONAMA
NETEJA CEIP EL CARRILET
NETEJA AULA TALLER
NETEJA ANTIGA BIBLIOTECA
DESPESES ENSENYAMENT DE CATALA

Despesa compromesa
4.092,68
8.247,91
124.655,31
70.381,10
97.032,41
125.560,68
129.411,73
1.619,64
75.335,18
14.105,89
16.791,15
8.597,18
28.153,44
17.052,16
12.354,84
4.308,96
4.041,50
7.876,58
1.159,27
5.337,09
77.467,88
1.483,26
17.482,16
31.881,08
5.787,00
58.027,81
58.433,40
63.597,70
4.011,18
649,26
46.242,09

Obligacions re
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33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Org.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

35
35
35

321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
322
322
323
Pro.
211
231
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321

324
324
324

22708
22709
22710
48900
48901
48902
48903
48904
48907
48908
61900
62500
78000
78001
22200
Eco.
13700
16000
13000
13300
20300
22000
22001
22100
22110
22200
22600
22604
22700
22701
48100
63200

22608
22609
22611

CIUTAT EDUCADORA
NETEJA CENTRE D'EDUCACIO MUNICIPAL
NETEJA CEIP PIVERD SUD
SUBVENCIONS ENTITATS ESCOLARS
SUBVENCIÓ INCOPORACIÓ TARDANA COLLEGI VEDRUNA
SUBVENCIÓ INCORPORACIÓ TARDANA PRATS DE LA CARRERA
ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS
SUBVENCIÓ INCORPORACIÓ TARDANA COLLEGI SANT JORDI
SERVEI DE MUSICA
AJUDES MENJADOR
MILLORES EDIFICIS ENSENYAMENT
MOBILIARI EDUCACIO
TRANSFERENCIA CAPITAL IES BAIX EMPORDA
TRANSFERENCIA CAPITAL IES FREDERIC MARTI CARRERAS
TELEFON ESCOLA D'ADULTS
Descripció
APORTACIÓ PLA PENSIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS
SEGURETAT SOCIAL LLAR INFANTS
RETRIB.PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS
ALTRES RETRIB.PERS.LABORAL LLAR INFANTS
LLOGUER FOTOCOPIADORA
DESPESES FUNCIONAMENT LLAR INFANTS TOMANYÍ
DESPESES FUNCIONAMENT LLAR D'INFANTS BELLUGUETS
ENLLUMENAT LLAR INFANTS
CALEFACCIÓ BELLUGUETS
TELEFON LLAR INFANTS
DESPESES SERVEI MENJADOR
DESPESES CONTRACTE EXTERN TOMANYÍ
NETEJA LLAR INFANTS TOMANYÍ
NETEJA BELLUGUETS
BEQUES LLAR D'INFANTS
INVERSIONS LLAR D'INFANTS

DESPESES FUNCIONAMENT PIU
DESPESES FUNCIONAMENT UNED
DESPESES FUNCIONAMENT CIBEREMPORDA

63.266,11
27.918,26
20.124,87
14.788,86
28.085,20
27.952,72
22.198,53
19.899,64
38.451,24
20.220,90
97.436,68
1.987,64
5.000,00
5.000,00
1.765,22
Despesa compromesa
3.222,06
49.184,42
79.155,70
70.540,95
874,08
7.866,64
363.807,93
3.240,48
221,78
1.126,40
23.648,30
65.109,50
22.724,12
22.724,22
33.260,00
365,22

400,00
14.500,00
314,00

Obligacions re

0,00
14.500,00
314,00
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05. Descripció de les activitats
Atencions Centre Municipal d’Educació

2009
2010
2011

Telefòniques
6.616
7.866
7.912

Directes
12.112
10.809
10.304

Total
18.728
18.675
18.216

Pla Educatiu d’Entorn (PEE) 2010-2011
Suport a l’estudi (del 1 d’octubre de 2010 al 31 de maig de 2011): Tallers d’estudi
assistit- Realització de tallers de reforç escolar en els centres educatius de primària

públics i concertats i de secundària concertats. S’han atès 75 alumnes sense
incloure els alumnes atesos pels dos Instituts, que han fet aquesta actuació fora
del PEE.
Jornades Informatives d’Estudis postobligatoris - Xerrades adreçades a famílies i a
alumnat que ha de canviar d’etapa educativa i necessita informació d’estudis de
batxillerat, cicles formatius i/o d’universitats i aula mòbil per a assessorament
personalitzat. 110 persones assistents.
“Escola de família”: Xerrades d’orientació a les famílies, de temes que proposen les
AMPAs dels diferents centres escolars del municipi.
Crisi econòmica, crisi de valors. A càrrec de Joan Majó. 50 persones assitents. 27
d’octubre de 2010
La sexualitat, l’afectivitat i els joves. A càrrec del Sr. Pere Font. 60 persones assistents.
3 de febrer de 2011
Què farà el teu fill després de l’ESO? A càrrec de la Sra. Isabel Bujalance. 60 persones
assistents. 7 de març de 2011
Educació per al consum: hàbits, despeses, estalvis. Sempre en volen més, mai en
tenen prou. A càrrec de Jaume Torroella. 30 persones assistents. 24 de març de 2011
Llibret de les escoles- Elaboració d’un llibret informatiu on es detallen els diferents
centres escolars i els recursos educatius de la vila. 1000 llibrets.
Jornada de portes obertes- Activitat adreçada a les famílies que volen conèixer els
diferents centres escolars del municipi.
Premi Josep Sagrera i Coromines- Treball de recerca en grup, escrit en llengua
catalana, que fa l’alumnat del centres escolars de primària i secundària, basat en
temàtica obligatòriament vinculada a la població. 375 alumnes participants.
Espai Nadó- Escola bressol Els Belluguets: Trobades de les famílies amb infants
menors de 10 mesos per tal de compartir experiències i dubtes amb l’assessorament
de professionals. Nombre de sessions 26. Participants 12 famílies.
Espai familiar- Escola bressol Els Belluguets: Reunions de famílies amb infants d’1 a 3
anys per intercanviar experiències i rebre assessorament d’educadors experts.
Nombre de sessions 29, participants 20 famílies.
Acosta’t i Juguem- Escola bressol Tomanyí: tallers dinamitzats per un professional que
s’ofereixen als pares i mares dels infants d’1 a 3 anys. Espai i temps durant el curs per
compartir el joc famílies i infants, a través dels llenguatges que li són més propers:
corporal, musical, visual i plàstic.
Es realitza l’activitat musical de percussió en col·laboració amb l’Escola de Música de
Palafrugell. 89 alumnes participants.

Educació i Vila Educadora

Cantata de les escoles (12 de març de 2011), interpretació de El gegant egoista a
càrrec dels alumnes de 3r de primària de totes les escoles de Palafrugell i de l’Escola
Torres Jonama de Mont-ras. 470 participants.
Activitats esportives- Activitat de vòlei que es realitza conjuntament entre diferents
centres educatius de primària del municipi. Del 18 d’octubre al 10 de juny de 2011. 57
alumnes participants.
Tallers per a la cohesió social a partir de centres d’interès- Tallers per facilitar la
interrelació entre les famílies d’origen estranger i la resta de famílies del centre. 60
persones participants.
Aules de barri- Mòdul d’acolliment lingüístic (iniciació al català, a l’entorn i
alfabetització). 3 hores setmanals cada grup. Es treballa en xarxa per afavorir la
participació social dels alumnes. Aquest curs s’ha fet 4 grups en els quals s’ha atès un
total de 85 alumnes.
Camins escolars- són uns itineraris a peu amb la corresponent senyalització horitzontal
i vertical i amb la presència d’un monitor que, al llarg del recorregut, acompanya els
alumnes, tant en el trajecte d’anada a l’escola com en el de tornada. Del 13 de
setembre de 2010 a 31 de maig de 2011 hi ha hagut 50 usuaris.

Col·laboració amb Palafrugell Acull en una de les sessions de coneixement de
l’entorn adreçades a població nouvinguda, concretament la del 15 de febrer,
sobre el sistema educatiu i la formació d’adults. Hi van assistir unes 90
persones.
Oficina Municipal d’Escolarització (OME) - Curs escolar 2010-2011
Escolarització d’alumnat nouvingut a la població, d’entre 3 i 16 anys (P3- 4t ESO). Durant el
curs 2010-2011 es van fer 481 atencions i es van escolaritzar 133 alumnes.
Cursos
Educació infantil
3 - 6 anys
Educació Primària
6 a 12 anys
Educació Secundària
12 – 16 anys
TOTAL

Alumnes
2008-2009
44

Alumnes
2009-2010
51

Alumnes
2010-2011
49

Diferència
-2

46

39

47

+12

46

43

32

-11

136

133

128

-5

Centre de Formació de Persones Adultes (CFA)
El número de cursos duts a terme en el curs 2010 – 2011, en el Centre de Formació de
Persones Adultes de Palafrugell, és de 17 cursos

Cursos

2010/2011

2009/2010

2008/2009

Català

3

2

5

Castellà

1

2

2

Instrumental

3

3

1
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Anglès

3

3

3

Informàtica
inicial
GES

2

2

2

2

2

2

Accés Grau
Superior
Suport IOC

2

1

1

1

1

1

Alumnes

403

416

408

Oficina de català
El nombre de cursos duts a terme per l’Oficina de Català de Palafrugell, ha estat de 24 cursos.
Cursos
Bàsic
Elemental
Intermedi
Suficiència
Nivell D
Policia local
Grups de conversa
Total
Alumnes

2010/2011
12
5
5
2
0
0
0
479

2009/2010
2008/2009
13
14
3
5
5
3
1
4
1
1
2
0
0
0
25
24
639
446

Mòduls formatius trimestrals (curs escolar 2010-2011)
Els nombre de cursos realitzats en el Centre Municipal d’Educació durant el curs 2010 – 2011
ha estat de 48 cursos, repartits en tres trimestres. Essent els primer i el segon trimestre els
que se’n duen a terme més i el tercer el que menys, donat l’inici de la temporada turística i la
incorporació de bona part de l’alumnat a llocs de treball estacionals.

Taller
de
competències
bàsiques
Taller d’informàtica per a jubilats
Informàtica 1
Informàtica 2
L’ordinador a punt
Full de càlcul
Anglès oral bàsic
Anglès bàsic per a l’hostaleria
Anglès oral elemental
Anglès oral intermedi
Francès bàsic

1r trim.
1

2n trim.
1

3r trim.
1

1
4
2

1
2
2
1
1
2
1
2
1
2

1
1
3

2
2
1
2

2
2
1

total
3
3
7
7
1
1
6
1
6
3
4
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Francès elemental
Francès intermedi
Iniciació a la fotografia
Fotografia avançada

1
1
1
Total

18

1
1
1
19

11

2
2
1
1
48

Nombre d’alumnes matriculats: 700 alumnes

1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
Total

INFORMÀTICA
90
106
66
262

IDIOMES
154
153
54
361

ALTRES
35
28
14
77

TOTAL
279
287
134
700

Evolució de la inscripció al llarg dels darrers 4 cursos:
Ev olució de le s inscripcions

ta
rd
or
07
hi
v
pr er
im n
av 08
er
a
0
ta
rd 8
or
08
hi
pr ver
im n
av 09
er
a
0
ta
rd 9
or
09
hi
pr ver
im n
av 10
er
a
1
ta
rd 0
or
10
hi
pr ver
im n
av 11
er
a
11

350
300
250
200
150
100
50
0

Cursos d’informàtica bàsica per a persones aturades:
L’estiu de 2011 l’Àrea d’Educació va oferir, per primer cop 2 cursos d’informàtica bàsica (un de
nivell 1 i un de nivell 2) específicament adreçats a persones en situació d’atur. Per a la difusió
es va comptar amb la col·laboració de les Àrees de Benestar Social i de l’IPEP. Aquestes
activitats formatives van impartides pel formador contractat en el Pla d’Ocupació Impuls 2011.
Es van dur a terme al Centre Municipal d’Educació i al local social de La Sauleda.

Nivell 1 (CME)
Nivell 2 (Sauleda)

Inscripcions
19
13

baixes
6
6
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Institut de Promoció econòmica - formació en el Centre municipal d’Educació
L’ Institut de Promoció econòmica organitza formació per a diferents col·lectius i una
part important d’aquesta la du a terme en el Centre Municipal d’Educació. El nombre de
cursos realitzats el curs 2010-2011 és de 19 cursos
Homologació d’aules: Aquest any han arribat les resolucions positives d’homologació
d’aules. Els cursos concedits en la convocatòria 2011, destaca el certificat de professionalitat
d’activitats administratives en relació amb el client i especialitats com tècnic/a de vendes i
tècnic/a en informació turística. L’inici dels cursos serà entre desembre de 2011 i febrer 2012 i
la seva finalització com a màxim el 30 de juny, incloses les pràctiques en empreses.
El SOMI ha coordinat i canalitzat les demandes de inscripció rebudes, sessions informatives, i
les proves d’admissió als cursos.
Centre
Col·laborad
or
CCBE
CCBE
SYSTEM
CARDEDEU

Curs

Certificat de
Professionalitat

Activitats administratives
en relació amb el client
Tècnic
en
informació
turística
Tècnic/a de vendes

Hores

SÍ

Teòriques
700

Pràctiques
120

Totals
800

NO

375

100

475

NO

430

40

470

Cursos subvencionats pel comerç per a treballadors i empresaris:
Cursos subvencionats per al comerc, tant per a treballadors com per empressaris i que ha
coordinat i gestionat l’Institut de Promoció Econòmica. S’han dut a terme a les aules del
Centre Municipal d’Educació. El total d’alumnes ha sigut de 190, dels quals 78 han estat
empressaris i 112, treballadors del comerç.
NOM DEL CURS
Comptabilitat per ordinador/gerència 40 hores
Anglès aplicat al comerç 40 hores (nits)
Informàtica aplicada al comerç 50 hores (migdies)
Informàtica aplicada al comerç 50 hores (vespres)
Venda On-line 30 hores (vespres)
Anglès comercial intermediate 50 hores (migdies)
Angles comercial 50 hores (vespres)
Ofimàtica migdies 40 hores (migdies)
Aparadorisme nadalenc 40 hores
Informàtica 40 hores (migdies)
Anglès 40 hores (migdies)
Lloc de realització dels cursos: CENTRE MUNICIPAL EDUCACIÓ

Núm.
PARTICIPANTS
14
17
16
16
15
31
16
16
16
17
16
190

Educació i Vila Educadora

Cursos subvencionats per persones en situació d’atur:
NOM DEL CURS
Hores
45
45
820

Grup
s
1
1
1

Venedor/ora tècnic/ica

430

1

20

Eines per al treball (Impuls- Reocupa’t)
Informàtica (Impuls-Treball 1)
Informàtica (Impuls-Treball 2)

105
8
8

1
3
2
10

20
45
26
161

Aparadorisme i atenció comercial (I)
Decoració i atenció comercial (II)
Activitats adminstratives en relació amb el client

Participants
16
16
18

Reocupa’t.
El Programa Reocupa't Eines per al Treball ha estat una formació en matèria ocupacional
dins del marc del Projecte Impuls que ha acollit a adults d'entre 45 i 55 anys del municipi de
Palafrugell, els quals es troben en situació d'atur, per tal de millorar la seva ocupabilitat.
El programa s'inicià el dia 1 de març i ha finalitzat el 31 de maig de 2011, amb una durada de
105 hores lectives que s'han cursat al llarg de 12 setmanes, de dilluns a dijous, oferint als/les
participants mòduls grupals i tutories individuals.
Al llarg d'aquests mesos, els i les participants han cursat els següents mòduls: habilitats
sociolaborals, català, informàtica, atenció al públic, manipulació d'aliments, “com afrontar el
procés de selecció”, gestió de residus i eines en la recerca de feina.
Les sessions s'han impartit al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell, on s'han utilitzat
els següents espais: despatx, aula 2 i telecentre.
Gestionat per Suara Serveis SCCL i de titularitat de l'Ajuntament de Palafrugell, les principals
àrees implicades han estat l'Àrea d'Educació, Serveis Socials d'Atenció Primària (SSAP), la
Borsa de treball i l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP).
El programa, que estava previst per a un grup de 16 participants, es va iniciar amb 20
participants (7 dones i 13 homes) i ha finalitzat amb 18 participants (5 dones i 13 homes).
La finalitat d'aquest programa ha estat la de poder donar resposta a
les necessitats detectades entre el col·lectiu de majors de 45 anys
aturats/des i residents a Palafrugell, el qual requereix adquirir
competències bàsiques, transversals i tècniques per tal d'afavorir la
seva inserció laboral a sectors alternatius als que han treballat.
Estudis Universitaris
Universitat de Girona (UdG)
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Nombre de cursos realitzats: 1 curs
Cursos 2010/2011
Curs de divulgació fotografia la nit

Número
1

Alumnes
17

Universidad Nacional a Distància (UNED)
Nombre de cursos realitzats: 4 cursos. Total alumnes matriculats: 24
Curs d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys
Curs d’accés a la Universitat per a majors de 45 anys
Grau de Turisme (1r curs i 2n curs)

Nombre total de cursos duts a terme en el Centre Municipal d’Educació: 116 cursos
Número total d’alumnes matriculats: 2.012 alumnes

Activitats del Centre Municipal d’Educació dirigides als alumnes matriculats i
obertes a la resta de la població
IV Setmana Cultural al Centre Municipal d’Educació: Sant Jordi 2009
26 abril Inici de l’intercanvi de llibres i música, amb la col·laboració de la Biblioteca Municipal
27 abril Lliurament XXVI premi Josep Sagrera i Corominas
2 maig Tallers: Com elaborar centres de flors i plantes i Tastet d’informàtica: xarxes socials
4 maig Els Gin & Tonic’s avui
9 maig Tastet d’informàtica: com escollir el teu PC

Ciberempordà
Total persones amb carnet:
Anys

Carnets

2009
2010
2011

Usuaris/usuàries

1.212
1.446
1.543

3.279
1.844
1.861

Total persones que n’han fet ús:
Edats
0 - 16 anys
16 – 25 anys
25 – 40 anys

Usuaris
2008
1.690
735
326

Usuaris
2009
1.720
563
431

Usuaris
2010
611
319
146

Usuaris
2011
578
344
239

Comparativa %
-5,40%
+7,83%
+63,69%
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40 – 60 anys
60 – 100 anys
TOTAL

370
306
3.427

338
227
3.279

389
379
1.844

344
289
1.799

-11,56%
-23,74%
-2,74%

Escoles bressol municipals

Actuacions EEBB Belluguets (curs escolar 2010-2011)
Espais familiars:
De 16.30h a 18.30h, els dimecres
5 famílies assistents
Espai Nadó:
De 15h a 17h, els dimecres
2 famílies assistents
Espai entre pares i mares
Tallers: 5 tallers
Altres actuacions
Activitats: Castanyada, carnaval, St. Jordi, Festa final de curs
Quadres Nadalencs
Hort ecològic
AMPA i Consell de Participació: reunions periòdiques
3 sortides: Teatre; Plaça Nova per St. Jordi, espai natural
Menjador: diària: 22 de mitjana
Actuacions EEBB Tomanyí
L’hora del cafè
De 9.30h a 11h
7 sessions
18 famílies de mitjana
Altres actuacions
6 sortides: biblioteca, mercat; TMP, Calella, Can Pau
Activitats: Castanyada, carnaval, St. Jordi, Festa final de curs
AMPA i Consell de Participació: reunions periòdiques

L’estiu dels infants
Acull alumnes de les escoles bressol municipals, durant els mesos de juliol i agost i amb els
mateixos horaris i serveis del curs escolar. 109 infants assistents.
Comparativa dels infants matriculats durant els mesos de juliol i agost
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Anys

Juliol

Estiu 2008
Estiu 2009
Estiu 2010
Estiu 2011

Agost
89
85
96
109

73
71
82
86

Unitat d’Educació Compartida (UEC)
Ensenyament compartit amb els Instituts per a afavorir que alumnat amb necessitats
específiques aconsegueixin habilitats socials i coneixements específics amb l’objectiu final que
assoleixin el Graduat en Educació Secundària (ESO)
Alumnes derivats des dels centres escolars: 10 alumnes
PQPI - Pla de Transició al Treball (PTT)
Modalitat de Programes de Garantia Social dissenyada per proporcionar a nois i noies
recursos personals i professionals perquè puguin trobar feina i/o continuar la seva formació.
Adreçat a nois i noies que han deixat l’ensenyament secundari obligatori sense obtenir la
titulació.
Mòduls oferts a Palafrugell - Palamós: Comerç, oficina i atenció al públic (Palamós) i Cuina i
sala (Palafrugell).
Alumnes matriculats: 28 alumnes
Alumnes derivats a Palafrugell: 13 alumnes
Escola de Música
L’Ajuntament de Palafrugell va concedir 14 beques socioeconòmiqes individuals per a nois i
noies que assisteixin al Servei Municipal d’Escola de Música de Palafrugell, d’acord amb el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell.
Els ensenyaments becats són:
Sensibilització musical
Llenguatge musical
Instruments diversos
Pràctica vocal i conjunts vocals
Conjunts instrumentals
S’ha participat en els Consells Escolars de Centre convocats per l’Escola de Música i s’han
convocat les corresponents Comissions de Seguiment per vetllar pel correcte
desenvolupament del Conveni.
AMPAs (12 AMPAs de diferents centres escolars)
Subvenció a les AMPAs per a organització d’activitats i suport
Suport i coordinació de les xerrades d’Escola de família
Tramitació de les ajudes que ofereix la Generalitat de Catalunya per a l’organització
d’activitats extraescolars.

Consell Escolar Municipal (CEM)
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Convocatòria i desenvolupament del Consell Escolar Municipal: 3 consells
escolars. Convocatòria i reunió de les comissions que en deriven:
Comissió de directors: reunió periòdica amb els directors dels centres de primària i
secundària el primer dijous de cada mes. 9 reunions

Edificis escolars vinculats a Educació
Recollida d’informació, desenvolupament o derivació i pagament segons pressupost de les
millores a escoles, petit manteniment i les incidències puntuals.
Actuacions de suport puntual
Menjadors escolars. Tramitació de la subvenció de personal de suport als
menjadors escolars dels centres públics d’infantil i primària
Transport escolar. Coordinació de referència per a incidències en el transport
escolar.
Salut. Recollida de dades de les vacunacions d’alumnat en els centres escolars i
enviament al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Pista de gel. Participació de les escoles a la pista de patinatge: 6 centres escolars,
774 alumnes participants.

Cessió sala d’actes
Aquest és el quart any que es porta el control d’actes i d’assistència de totes les cessions
d’espais que es fan al Centre Municipal d’Educació no vinculades a actes organitzats des de
l’Àrea d’Educació i es detecta un augment respecte l’any anterior.
Durant l’any 2011 a la sala d’actes s’han realitzat 65 actes, que han suposat en nombre
d’assistents de 2.035 persones.

Anys

Sala d’actes

2008
2009
2010
2011

Persones
43
64
68
65

1.673
2.164
2.023
2.035

Durant l’any 2011 les aules del CME s’han cedit un total de 25 vegades, que han suposat un
nombre d’assistents total de 369 persones.
Anys
2008
2009
2010
2011

Aules

Persones
9
22
19
25

159
309
261
369
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06. Convenis i col·laboracions
Conveni entre Departament d’Ensenyament i Ajuntament de Palafrugell per
al desenvolupament del servei de la Unitat d’Escolarització Compartida
(UEC)
Conveni entre Departament d’Ensenyament i Ajuntament de Palafrugell per
al desenvolupament del Pla de Transició al Treball.
Conveni entre Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Palamós i
l’Ajuntament de Palafrugell per al desenvolupament del Pla de Transició al
Treball.
Conveni entre Càrites i Ajuntament de Palafrugell per al desenvolupament
dels Tallers d’Estudi Assistit dins el marc del Pla Educatiu d’Entorn.
Conveni entre Creu Roja i Ajuntament de Palafrugell per al
desenvolupament dels Tallers d’Estudi Assistit dins el marc del PEE.
Conveni entre Escola de Música i Ajuntament de Palafrugell per
col·laboració econòmica en el funcionament de l’escola i per a la concessió
de beques
Conveni entre Fundació Universitat de Girona i Ajuntament de Palafrugell
per al desenvolupament de cursos de lliure elecció.
Conveni entre Universitat Oberta de Catalunya i Ajuntament de Palafrugell
per al funcionament d’un Punt de Suport
Conveni entre Universidad Nacional de Educación a Distancia i Ajuntament
de Palafrugell per al funcionament del Punt d’Extensió Comarcal
Conveni entre Diputació de Girona i Ajuntament de Palafrugell per a
col·laboració econòmica en el desenvolupament d’activitats universitàries.
Conveni entre Departament d’Educació i Ajuntament de Palafrugell per al
funcionament de l’Oficina Municipal d’Escolarització.
Conveni entre el Consorci de Normalització Lingüística i l’Ajuntament de
Palafrugell per a cursos de llengua catalana
Conveni entre els centres concertats i l’Ajuntament de Palafrugell per al
suport a l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives
específiques.
Conveni entre l’Institut Baix Empordà i l’Ajuntament de Palafrugell per a
subvenció per petites inversions.
Conveni entre l’Institut Frederic Martí i l’Ajuntament de Palafrugell per a
subvenció per a petites inversions.

07. Subvencions rebudes
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08. Difusió
Titular
Alumnes del Programa europeu Comenius es
troben a Palafrugell
Trobada lingüística transfronterera avui i demà, a
Palafrugell
L’àrea d’Educació estrena un nou web
L’àrea d’Educació de Palafrugell obre un espai de
participació i formació a Internet
Festa bressol a Palafrugell (Carnaval)
60 joves poden participar al programa Suma’t
L’escola de música visita Hèlsinki
Palagfrugell convoca 51 places per als “ninis”
Premis Medi Ambient a l’Institut Baix Empordà
Palafrugell estrenarà escola el curs vinent
Un premi centrat en temes i personatges de
Palafrugell rep 47 treballs de recerca escolar
L’institut Baix Empordà premia tres recerca de
batxillerat sobre medi ambient
Palafrugell acollirà dijous la tercera sessió de la IX
Trobada de corals d’infantil i primària
Concurs literari Josep Pla i Francesc Alsius
Rècord de projectes presentats per a les beques
Educar Menjant
El projecte “L’escola a peu” rep una beca de la
Fundació Jaume Casademont
Premi Escolar Josep Sagrera i Corominas
Més d’una vintena d’escoles gironines mantindran
la sisena hora
Ensenyament obligatori per a tothom (editorial)
Reptes i problemàtiques de l’ensenyament
obligatori (dossier/reportatge)
Reobre l’escola restaurant de l’Institut de
Palafrugell
L’Institut Baix Empordà obre la seva aularestaurant
Un projecte de Palafrugell interrelaciona centres
educatius, pares i gent gran
Tots els grups municipals, llevat dels populars i
Plataforma, voten a favor del català a l’escola
Les guarderies costen al poble 29.600 euros més
Onze municipis, en el projecte Rossinyol
Les escoles participen en la tercera Mostra de
pintura Rodolfo Candelaria
El Tomanyí de Palafrugell mostra les aules

Diari

Data

Nou Palafrugell

07/01/2011

El Punt

12/02/2011

El Punt
Diari de Girona

01/03/2011
01/03/2011

El Punt
Diari de Girona
El Punt
El Punt
Diari de Girona
El Punt
Diari de Girona

05/03/2011
09/03/2001
09/03/2011
11/03/2011
15/03/2011
30/03/2011
03/05/2011

Diari de Girona

17/05/2011

Diari de Girona

24/05/2011

Nou Palafrugell
El Punt

03/06/2011
17/06/2011

Nou Palafrugell

01/07/2011

Nou Palafrugell
El Punt

01/07/2011
04/08/2011

Revista de Palafrugell
Revista de Palafrugell

16/09/2011
16/09/2011

El Punt

25/09/2011

Diari de Girona

27/09/2011

Diari de Girona

11/10/2011

Revista de Palafrugell

15/10/2011

El Punt
El Punt
Diari de Girona

02/11/2011
08/11/2011
15/11/2011

Diari de Girona

29/11/2011
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temàtiques a les escoles bressol catalanes
Palafrugell i Begur volen el nou centre educatiu
d’ESO
Concurs escolar de pintura Rodolfo Candelaria
Concurs de pintura Candelaria
L’Institut de Palafrugell prepara el seu alumnat per
trobar feina a Europa

El Punt

01/12/2011

Nou Palafrugell
Revista de Palafrugell
Diari de Girona

02/12/2011
16/12/2011
20/12/2011

09. Indicadors
Indicador
Atenció al públic
Nombre cursos realitzats
Nombre alumnes matriculats als cursos
del CME
Nombre d’alumnes de les escoles
bressol
Nombre alumnes educació infantil i
primària
Nombre alumnes educació secundària

2011
18.216
116
2012
275
2.245
1.134

Nombre alumnes batxillerat

276

Nombre alumnes cicles formatius

248

2010
18.675
132
2.028
325
2.069
1.134
279
243

2009
18.728
118
2.046
325
1.983
1.148
279
236

