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Gestió de les escoles bressols municipals.
Oficina Municipal d’Escolarització (OME): Informació, acolliment i gestió en l’escolarització de l’alumnat.
Cooperació en la creació i la construcció dels centres educatius públics de segon cicle d'educació infantil i educació
primària i manteniment d’aquests.
Convocatòria i participació en el Consell Escolar Municipal
(CEM).
Direcció i gestió del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) per afavorir la llengua, la cohesió social i la interculturalitat.
Direcció i coordinació de la Unitat d’Educació Compartida
(UEC).
Organització del Programa de Qualificació Professional
Inicial (PQPI) junt amb el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Palamós.
Coordinació i seguiment del Centre de Formació de Persones Adultes, del Consorci de Normalització Lingüística.
Suport econòmic a les AMPAs del municipi.
Beques per a estudis d'educació infantil (0-3) i educació
musical.
Acolliment del Punt de Suport de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) i la Universitat Nacional a Distància

Ens podeu trobar a
Carrer Bruguerol, 12

Horari d’atenció al públic
de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 17 a 20h

Responsable
polític

Xavier Rocas
xrocas@palafrugell.cat

Responsable
tècnic

Núria Aupí

Personal
 2 tècniques
 1 administrativa
 1 auxiliar administrativa
 1 conserge
informador
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Descripció
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS EDUCACIÓ
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS EDUCACIÓ
RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ
ALTRES RETRIB.PERSONAL LAB.EDUCACIÓ
SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ
LLOGUER FOTOCOPIADORA EDUCACIÓ
CALEFACCIÓ CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
TELEFON EDUCACIÓ
FUNCIONAMENT EDUCACIÓ
UNITAT EDUCATIVA COMPARTIDA
PUBLICACIONS EDUCACIÓ
DESPESES ESCOLA D'ADULTS
DESPESES PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
DESPESES REDACCIÓ PLA LOCAL DE FORMACIÓ ADULTS
PROJECTES I INICIATIVES EUROPEES
SERVEI CONSERGERIA ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES
DESPESES ENSENYAMENT DE CATALA
DESPESES PROJECTE EDUCATIU SINGULARS
CIUTAT EDUCADORA
NETEJA AULA TALLER
NETEJA ANTIGA BIBLIOTECA-AULA DE MÚSICA
NETEJA EDIFICI EDUCACIO
SUBVENCIÓ APORTACIO ESC. EDUC. ESPECIAL ELS ANGELS
SUBVENCIONS ENTITATS ESCOLARS
SUBVENCIÓ INCOPORACIÓ TARDANA COLLEGI VEDRUNA
SUBVENCIÓ INCORPORACIÓ TARDANA PRATS DE LA CARRERA
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS
SUBVENCIÓ INCORPORACIÓ TARDANA COLLEGI SANT JORDI
SUBVENCIÓ CONVENI ESCOLA DE MUSICA
SUBVENCIONS PER AJUDES MENJADOR
PREMIS NARRATIVA JOSEP PALLACH
BEQUES ESCOLA DE MUSICA
MILLORES EDIFICIS ENSENYAMENT
MOBILIARI EDUCACIO
SUBVENCIÓ CAPITAL IES BAIX EMPORDA
SUBVENCIÓ CAPITAL IES FREDERIC MARTI CARRERAS
CONSERVACIO EDIFICIS EDUCACIÓ
ENLLUMENAT ESCOLA BARCELO I MATAS
CALEFACCIO ESCOLA BARCELO I MATAS
ENLLUMENAT ESCOLA TORRES JONAMA
ENLLUMENAT CEIP CARRILET
ENLLUMENAT CEIP PIVERD
CALEFACCIO ESCOLA TORRES JONAMA
CALEFACCIO CEIP CARRILET
CALEFACCIÓ CEIP PIVERD
NETEJA ESCOLA BARCELO MATAS
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Crèdits totals
consignats
74.447,31 €
93.453,52 €
249.678,62 €
11.368,00 €
123.211,09 €
30,00 €
9.000,00 €
5.000,00 €
8.550,00 €
75.083,00 €
3.500,00 €
49.646,50 €
47.577,97 €
2.500,00 €
1.800,00 €
9.688,00 €
31.617,00 €
15.000,00 €
32.455,00 €
3.084,00 €
2.412,00 €
31.099,00 €
28.201,49 €
37.809,00 €
27.750,00 €
24.000,00 €
17.150,00 €
46.057,60 €
18.054,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
168.614,62 €
349,67 €
10.000,00 €
10.000,00 €
64.200,00 €
22.900,00 €
30.800,00 €
14.000,00 €
16.000,00 €
14.000,00 €
18.800,00 €
17.510,00 €
12.000,00 €
63.325,00 €
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3230 22730 NETEJA ESCOLA TORRES JONAMA
3230 22740 NETEJA CEIP EL CARRILET
3230 22780 NETEJA ESCOLA PIVERD

Fun.
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3200
3200
3230
3230
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3230
3230
3230
3230
3230
3230
3230

Eco.
13000
13300
16000
20300
48100
63200
22000
22001
22100
22110
22111
22200
22600
22604
22700
22710

Fun.
3200
3200
3200
3200
3200
3200

Eco.
22600
22608
22611
48000
48901
48902

65.184,00 €
63.325,00 €
63.370,00 €
1.739.601,39 €

Descripció
RETRIB.PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS
ALTRES RETRIB.PERS.LABORAL LLAR INFANTS
SEGURETAT SOCIAL LLAR INFANTS
LLOGUER FOTOCOPIADORA
BEQUES LLAR D'INFANTS
INVERSIONS LLAR D'INFANTS
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT LLAR D'INFANTS
DESPESES CONTRACTE GESTIÓ LLAR D'INFANTS BELLUGUETS
ENLLUMENAT LLAR INFANTS
CALEFACCIÓ BELLUGUETS
CALEFACCIÓ TOMANYÍ
TELEFON LLAR INFANTS
DESPESES SERVEI MENJADOR
DESPESES CONTRACTE EXTERN TOMANYÍ
NETEJA LLAR INFANTS TOMANYÍ
NETEJA BELLUGUETS

Crèdits totals
consignats
172.260,39 €
2.657,00 €
55.948,00 €
30,00 €
15.000,00 €
29.383,46 €
7.422,00 €
303.849,99 €
9.737,00 €
8.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
18.054,00 €
40.460,00 €
24.267,00 €
24.267,00 €
717.335,84 €
Crèdits totals
consignats
1.030,00 €
1.030,00 €
1.030,00 €
6.350,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
14.940,00 €

Descripció
DESPESES FUNCIONAMENT UOC
DESPESES FUNCIONAMENT PIU
DESPESES FUNCIONAMENT CIBEREMPORDA
SUBVENCIÓ CONVENI UNED
SUBVENCIÓ UNIVERSITAT LLIURE DE L'EMPORDÀ
SUBVENCIÓ ESCOLA D'ESTIU JORDI COMAS

02. Descripció de les activitats
Atencions Centre Municipal d’Educació

2015

Telefòniques
7.354

Directes
11.812

Total
19.166

02.01 Pla Educatiu d’Entorn (PEE) 2014-2015

•

Jornades Informatives d’Estudis postobligatoris “De joves a joves” en el marc de
la I Jornada del Saló de formació, ocupació i empresa de Palafrugell - Xerrades
de motivació escolar que porten a terme estudiants universitaris, exestudiants i
treballadors joves. Es tracta d’unes xerrades d’orientació adreçades als estudiants de
4t d’ESO, Cicles Formatius de Grau Superior i Batxillerat, enfocades des d’una
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experiència personal de joves que han realitzat una llicenciatura o un grau universitaris
o un Cicle Formatiu de Grau Superior. En aquestes xerrades exposen les seves
opinions, inquietuds, entrebancs, consells, experiències,... en realitzar els estudis. Hi
van assistir 25 persones.

•

•

•

•

•

•

•

•

“Escola de família”: Xerrades d’orientació a les famílies, de temes que proposen les
AMPAs dels diferents centres escolars del municipi. Les dues darreres xerrades es van
fer amb la col·laboració de l’Àrea de Joventut.
- Claus per comunicar-nos amb els adolescents. A càrrec de Toni Noguera i
Marta Ramió, educadors socials. 58 persones assitents. 20 de novembre de
2014.
- Descobreix les emocions dels teus fills. A càrrec d’Amèlia Aguilera,
psicòloga. 30 persones assistents. 9 d’abril de 2015
Llibret de les escoles- Elaboració d’un llibret informatiu on es detallen els diferents
centres escolars i els recursos educatius de la vila, destinats a informació de les
famílies amb infants i joves que s’han d’escolaritzar. 750 llibrets.
Jornada de portes obertes dels centres escolars- Activitat en què els centres
escolars mostren com són i expliquen el seu funcionament. Adreçada a les famílies
que han d’escolaritzar els seus fills per primera vegada o han de canviar de nivell i
centre i 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, secundària, batxillerat i
cicles formatius, basat en temàtica obligatòriament vinculada a la població, fins a 4t
d’ESO i vinculada a la comarca per a la resta. 446 alumnes participants.
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 15 famílies de mitjana.
Acosta’t i Juguem- Escola bressol Tomanyí: tallers dinamitzats per professorat 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. 16 famílies.
Cantata de les escoles- (9 de maig de 2015), interpretació de la cantata que porta per
títol La comèdia del gall, a càrrec dels alumnes de 3r de primària de totes les escoles
de Palafrugell i de l’Escola Torres Jonama de Mont-ras. 441 participants.
Aules de barri. Són tallers d’alfabetització i iniciació al català que busquen afavorir la
participació social de la població immigrada. Habitualment són de 3 hores setmanals
però aquest curs s’ha fet una prova pilot de taller intensiu (6 hores/setmana). El curs
2013-2014 es va posar en marxa l’Itinerari d’Aprenentatge de la Llengua i cultura
catalanes (IALC), en què col·laborem les Àrees d’Educació i Benestar Social, el Centre
de Formació de Persones Adultes, l’Oficina de Català, Càritas i Creu Roja. Aquests
dos últims fan la inscripció conjuntament amb l’Àrea d’Educació. Aquest curs es van
desenvolupar 5 tallers, 2 dels quals a l’Àrea d’Educació; en aquests dos tallers hi van
participar 41 alumnes.
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•

•

•

•

Carnaval dels infants és una activitat en què participen els infants de les escoles
bressol i l’alumnat d’educació infantil del col·legi Sant Jordi. Hi van participar 350
infants.
Mostra de pintura Rodolfo Candelaria és una mostra de pintura en la qual hi
participen els alumnes de 5è de primària de totes les escoles del municipi. Les pintures
finalistes i les premiades, una per cada escola, s’exposen al Tabarín del Teatre
Municipal. El premi consisteix en un detall personalitzat per a un alumne o una alumna
de cada escola. Total participants 248.
Projecte Rossinyol és un programa desenvolupat per una xarxa d’universitats
europees que es basa en la relació entre mentors (estudiants universitaris voluntaris) i
mentorats (alumnes de primària i secundària d’origen estranger de Palafrugell). Hi han
participat 5 mentors i 6 mentorats. Aquests darrers eren alumnes de les escoles
Carrilet,Torres Jonama i de l’INS. Frederic Martí Carreras.
Projecte Sumem en Cercle combina processos d’aprenentatge i de servei a la
comunitat en un sol projecte. Els participants es formen tot treballant sobre necessitats
reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Està format per cinc petits projectes que
s’interelacionen de forma circular. La metodologia vincula diferents generacions i
col·lectius d’estudiants i de famílies: escoles bressol, alumnes ESO-UEC, PTT, AMPA i
Palafrugell Gent Gran. Hi han participat 135 persones.

02.02 Altres activitats
• Xerrada Palafrugell Acull sobre el sistema educatiu a Catalunya. Hi han assistit 25
persones.
02.03 Oficina Municipal d’Escolarització (OME) - Curs escolar 2014-2015
El nombre d’alumnes que s’incorporen per primera vegada al sistema educatiu en el curs
2014-2015 són 260 infants. El nombre d’aules per acollir aquests alumnes és d’11 aules, amb
25 alumes a cada una. Els infants escolaritzats en els centres de Palafrugell que s’han
incorporat un cop finalitzada la matrícula i incorporats a les escoles fora de termini són:
Cursos
Educació infantil
3 - 6 anys
Educació Primària
6 a 12 anys
Educació Secundària
12 – 16 anys
TOTAL

Alumnes 2014-2015
54
76
35
165

02.04 Centre de Formació de Persones Adultes (CFA)
El nombre de cursos duts a terme pel Centre de Formació de Persones Adultes de Palafrugell,
ha estat de 19 cursos.
Cursos
Català
Castellà
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2014/2015
6
1
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Instrumental
Anglès
Informàtica inicial

1
4
1

GES
Accés Grau Superior

2
2

Accés Grau Mitjà
Suport IOC
Alumnes

1
1
376

02.05 Oficina de català
El nombre de cursos duts a terme per l’Oficina de Català de Palafrugell, ha estat de 19 cursos.

Cursos
Bàsic
Elemental
Intermedi
Reforç de gramàtica
Total

2014/2015
12
4
2
1
19

02.06 Mòduls formatius quadrimestrals (curs escolar 2014-2015)
Durant el curs 2014–2015 l'Àrea ha dut a terme un total de 60 mòduls formatius
quadrimestrals, alguns més que el curs passat.
Ho detallem en la següent taula:

Informàtica 1
Informàtica 2
Treu profit del teu mòbil
Anglès oral 1
Anglès oral 2
Anglès oral 3
Anglès oral 4
Anglès oral 5
Anglès intermedi I1
Anglès oral avançat
Francès A1
Francès A2
Francès B1
Francès oral avançat
Alemany 1
Alemany 2
Italià 1
Rus 1
Taller de poesia
Taller d’escriptura creativa
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1r
quadrimestre
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2n
quadrimestre
1
1
0
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

total
2
2
1
4
4
3
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
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Taller de narrativa curta
Taller de veu i prosòdia
Taller d’haikús
Alimentació i cuina econòmica i
saludable
Xarxes d’intercanvi de béns i
serveis
Com llegir la documentació
domiciliària
Alimentació infantil
Postres econòmiques i saludables
Higiene familiar, sabó i cosmètica
natural
Arranjament bàsic de la roba
Bricolatge fàcil
Reparacions de la llar
Costura d’aprofitament
Total

0
0
0
0

1
1
1
1

1
1
1
1

1

0

1

1

0

1

1
1
1

0
0
0

1
1
1

1
1
0
0
32

1
0
1
1
28

2
1
1
1
60

Nombre d’alumnes matriculats: El total de matrícules formalitzades en els anteriors mòduls
formatius és de 765 repartits com indiquem tot seguit:
TIC

Idiomes Aula de lletres

Viure més
amb menys

Total

1r quadrimestre

34

270

20

94

418

2n quadrimestre

21

244

25

57

347

Total

54

514

45

151

765

02.07 Institut de Promoció Econòmica - Formació al 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. La informació d’aquests
cursos es detalla a la memòria de l’IPEP.
02.08 Estudis Universitaris

•

Universitat Lliure de l’Empordà
S’han desenvolupat 2 cursos de formació: "Maçoneria i dogmatisme" i "Transtorn psicològic i
estrès". Hi ha assistit un total de 43 alumnes.
S’han desenvolupat 3 conferències-debat: "República i ciutadania", "Principis d’estat i
estructura per a la convivència, i ara què?" ; i "La llum". Hi ha assistit 149 persones.
També s’han realitzat 2 taules rodones; “L’eutanàsia, el dret a morir dignament” i “Llibertat
d’expressió, llibertat de pensament”. Hi ha assistit un total de 48 alumnes.
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• Escola d’estiu Jordi Comas
Organitzada per la FOEG, l’Àrea d’Educació i l'Institut de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament i adreçada a tota la població, especialment al món empresarial. Hi ha
assistit un total de 85 alumnes.
Nombre total de cursos duts a terme en el Centre Municipal d’Educació: 98 cursos
Número total d’alumnes matriculats: 1.491 alumnes*
* El nombre d’alumnes i de cursos sembla més reduït que altres anys però no ho és perquè
alguns dels cursos que eren trimestrals han esdevingut quadrimestrals o anuals.
2.9 Xarxes socials i publicacions
L’Àrea d’Educació compta amb web http://www.educaciopalafrugell.cat/ i pàgina a Facebook:
https://www.facebook.com/edupalafrugell.
A part publica el llibret informatiu dels centres i recursos escolars del municipi diferenciats per
franges d’edat i el llibret de tota la formació que s’ofereix en el Centre Municipal d’Educació,
tant per part de l’Ajuntament com dels altres organismes que hi ha ubicats. Alhora publicita
totes les activitats que desenvolupa i participa amb articles a la revista Can Bech així com,
puntualment, a la Revista de Palafrugell.
Els mòduls formatius per a persones adultes que ofereix l’Àrea també es publiquen al portal
de formació i activitats http://palafrugell-es.palafrugell.cat/, a través del qual es canalitza la
informació sobre cadascun i la inscripció en línia.
2.10 Activitats del Centre Municipal d’Educació adreçades a l’alumnat matriculat i
obertes a la resta de la població:
Cicle El 7 a les 7. Xerrades sobre ciència per a gent de lletres. Se’n va fer dues, a cadascuna
de les quals hi van assistir unes 20-25 persones:
- Geologia viva. Quan tremola la terra, desborden rius i s’esllavissen muntanyes, a càrrec de
Carles Roqué, el 7 d’abril
- El somni de les cèl·lules mare. Els avenços en biologia i biomedicina de les últimes
dècades, a càrrec de Concepció Ferrés, el 7 de maig.
02.11 Ciberempordà
Total persones amb carnet:
Anys

Carnets

2015

1.613

Usuaris/usuàries
125

Total persones que n’han fet ús: Aquest any hi ha hagut reducció d’usuaris donat que cada
vegada més les persones disposen d’ordinador personal i, a més, a la població hi ha wifi obert
i més serveis que ofereixen connexió gratuïta.
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Edats

Usuaris 2015

0 - 16 anys
16 – 25 anys
25 – 40 anys
40 – 60 anys
60 – 100 anys
TOTAL

24
2
17
42
40
125

02.12. Escoles bressol municipals
Actuacions EEBB Belluguets (curs escolar 2014-2015)
Espai de relació
Els dimecres, de 17 a 19h
Tallers: 10 tallers
Altres actuacions
La celebració de les festes tradicionals: carnaval, castanyada,...
Festa final de curs.
Les passejades en família.
La participació en espais referents a la certificació d'escola verda.
La relació de l'AMPA i Consell Escolar amb reunions periòdiques
Actuacions EEBB Tomanyí (curs 2014-2015)
L’hora del cafè. Xerrades tertúlia per a famílies.
De 9.30h a 12h
3 sessions
Acosta’t i juguem. Tallers amb infants.
De 17.30h a 18.30h
3 sessions de joc i moviment – 2 sessions d’experimentació plàstica
Altres actuacions
11 sortides: biblioteca, mercat, Pavelló i Piscina municipal, cuina de l’Ins. Baix Empordà i
hípica de Begur.
La celebració de les festes tradicionals: carnaval, castanyada,...
Festa final de curs
La relació de l'AMPA i Consell Escolar amb 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. 99 infants assistents.
Anys
Estiu 2015

Juliol

Agost

99

82

02.13 Unitat d’Educació Compartida (UEC)
Ensenyament compartit amb els centres de secundària 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)
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Alumnes derivats des dels centres escolars: 11 alumnes.
02.14 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: 16 alumnes
Alumnes derivats a Palafrugell: 16 alumnes
02.15 Escola de Música
L’Ajuntament de Palafrugell va concedir 10 beques socioeconòmiqes individuals per a nois i
noies que assisteixin a l’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:
• Iniciació a la música
• Instruments
• Conjunts instrumentals
• Llenguatge musical
• Cant coral
02.16 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.
02.17 Consell Escolar Municipal (CEM)
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. 10 reunions.
02.18 Consell dels infants
Òrgan de participació de les nenes i nens d’entre 9 i 12 anys del municipi. Un espai on poden
exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre,
prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar
el municipi. Hi ha
participat 20 alumnes representats dels diferents centres educatius del municipi.
Els temes que s’han tractat són els següents:
• 1 d’octubre de 2014. Els pressupostos municipals
• 15 de desembre de 2014. Educació a Palafrugell
• 16 de març de 2015. La Ciutadania
• 18 de maig de 2015. Els carrers de Palafrugell
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02.19 Actuacions de suport puntual
• Menjadors escolars. Subvenció dels menús dels infants de Palafrugell escolaritzats a les
escoles públiques 0,70 ct/menú.
• Transport escolar. Subvenció d’un terç del cost del transport escolar amb infants
procedents de Calella, Llafranc, Tamariu i Llofriu.
• Salut. Recollida de dades de les vacunacions d’alumnat en els centres escolars i
enviament al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
02.20 Actuacions extraordinàries
Palafrugell, Ciutat Amiga de la Infància: Durant el 2014 s’ha estat treballant a fi que
Palafrugell fos reconeguda com a Ciutat Amiga de la Infància. El 7 de novembre de 2014,
UNICEF Espanya va guardonar el municipi amb aquest Segell en reconeixement a les bones
polítiques d’infància i adolescència que des de fa anys es potencien al nostre municipi.
02.21 Cessió sala d’actes
Aquest és el vuitè 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 descens respecte l’any anterior.
Durant l’any 2015 a la sala d’actes s’han realitzat 47 actes, que han suposat en nombre
d’assistents de 1.725 persones. S’ha reduït el nombre d’assistents respecte l’any anterior i
també ha baixat lleugerament el nombre d’actes realitzats.
Anys

Sala d’actes

Persones

2015

47

1.725

Durant l’any 2015 s’han sol·licitat més aules del CME. S’han cedit un total de 49 vegades,
que han suposat un nombre d’assistents total de 588 persones.
Anys
2015

Aules

Persones

49

588

03. 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 Educatiu d’Entorn (PEE).
Conveni entre Departament d’Ensenyament i Ajuntament de Palafrugell per al
desenvolupament del Pla de Transició al Treball- PFI.
Conveni entre Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Palamós i l’Ajuntament de
Palafrugell per al desenvolupament del Pla de Transició al Treball-PFI.
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 el Cercle de Pedra Tallada, la Fundació Ferrer i i Guàrdia i l’Ajuntament
de Palafrugell per al desenvolupament de la Universitat Lliure de l’Empordà.
Conveni entre Universitat Oberta de Catalunya i Ajuntament de Palafrugell per al
funcionament d’un Punt de Suport.
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•

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.
Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de
Palafrugell per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori de Llafranc i
Calella i Llofriu.
Convenis d’alumnats en pràctiques per a les escoles bressol municipals.
Conveni de col·laboració específica entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de
Palafrugell per a la realització del Projecte Rossinyol.
Conveni amb la Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid 21 i
l’Ajuntament de Palafrugell per a alumnat en pràctiques.
Conveni amb el Departament d’Ensenyament per al Projecte “l’Aprenent”, d’atenció
educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi, en el marc dels
programes de diversificació curricular.
Conveni amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament per
sufragar les despeses de conservació, neteja i vigilància de l’escola d’educació especial
Els Àngels de Palamós.
Conveni amb l’Ajuntament de Begur, l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Josep
Pallach per promocionar els premis d’educació Josep Pallach.
Conveni amb la Fundació Elna per a la prestació de serveis: projecte el voluntariat.
Conveni amb el Centre associat de la UNED a Girona i l’Ajuntament de Palafrugell per a
la realització del curs d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04. Subvencions rebudes
•
•
•
•

Subvenció de la Diputació de Girona als ens locals gironins per a despeses de
funcionament de la llar d'infants de titularitat municipal Tomanyí per al curs 2014-2015
de 56.000 euros.
Subvenció de la Diputació de Girona als ens locals gironins per a despeses de
funcionament de la llar d'infants de titularitat municipal Els Belluguets per al curs 20142015 de 63.000 euros.
Subvenció Pla Educatiu d’Entorn. Rebut quantitat parcial de 13.200 euros.
Subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al
desenvolupament de la Unitat d’Educació Compartida (UEC) de 39.605,50 euros.
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05. 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
Nombre alumnes batxillerat
Nombre
alumnes
cicles
formatius

2015
19.166
98*
1.491*

2014
19.131
91*
1.670*

2013
18.755
98*
1.663*

2012
19.587
146
2.245

259

268

265

273

2.354

2.366

2.265

2.245

1.194

1.140

1.181

1.136

286
404

324
411

265
400

275
238

* El nombre d’alumnes i de cursos sembla més reduït que altres anys però no ho és perquè alguns dels cursos
que eren trimestrals han esdevingut quadrimestrals o anuals.

06. Actuacions de futur
-

Escoles bressol: Projecte La Tarda.
Pla local de la Infància.
Desenvolupar el projecte Gaudeix de Palafrugell en família.
Fer difusió del llibret dels Drets dels Infants.
Escola entorn: Projecte d’àmbit comunitari família i entorn.
Reglament per a subvencions a les AMPAs.
Renovació dels membres del Consell Escolar Municipal.
Planificació de la ubicació dels nous grups d’Educació Secundària Obligatòria en el
municipi.
Inici nou PFI- PTT Jardineria.
Consolidació de la base de dades de formació inicial de persones adultes.
Consolidació de la formació a l’Aula Tramuntana depenent del Centre Municipal
d’Educació: De Bon arbre bona fruita.
Jornada de treball entre un Centre de Formació de Persones Adultes procedent de
Noruega i els i les tècniques de formació de persones adultes de Palafrugell.
Revisió del Projecte Educatiu de Ciutat
Pla Local de Formació de Persones Adultes.
Projecte La Tarda
Formació per a joves en atur.
Nova USEE per a Educació Infantil i primària.
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