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2 31 1.1. Introducció

Els paradigmes que caracteritzen la societat del segle 
XXI plantegen noves demandes al sistema educatiu. 
Família i escola han deixat de ser les úniques insti-
tucions que eduquen i formen els nens i els joves. Les 
dues institucions, immerses en canvis profunds, són 
avui insuficients per donar resposta a les exigències 
d’una societat cada vegada més complexa. L’escola ha 
anat perdent el monopoli educatiu i el de la transmissió 
de sabers. Però la institució escolar, conjuntament amb 
les altres institucions educatives d’àmbit no reglat, 
continuen jugant un paper essencial com a instrument 
educatiu i en l’accés a la informació, la seva gestió i la 
generació de coneixement i, per tant, d’aprenentatge 
en el seu sentit més ampli, però també en aspectes 
com la cohesió social, i l’accés al món cultural i social. 
És per això que parlem de la recerca de nous camins 
en l’adaptació d’aquestes institucions educatives per 
continuar exercint amb eficàcia i eficiència el seu rol 
en aquesta nova realitat de sabers que evolucionen 
de pressa, de molts contextos educatius formals i no 
formals i de noves organitzacions i dinàmiques socials.

Davant d’aquests reptes, l’Ajuntament de Vilade-
cans té i manté el compromís de seguir treballant 
en el màxim d’aspectes relacionats amb la millora de 
l’educació dels seus ciutadans i ciutadanes. Aquest do-
cument està orientat a donar a conèixer els fonaments 
d’aquest compromís, la situació actual i els reptes de fu-
tur per aconseguir que Viladecans sigui una ciutat edu-
cadora per tenir ciutadans amb bons nivells de formació, 
sigui quin sigui el seu camí personal i professional.

Un dels principals àmbits d’acció política d’aquest 
Ajuntament és l’educació. Aquesta representa el pilar 
del nostre futur, perquè volem que els infants i joves 

Antecedents. D’on venim?

de la ciutat arribin a tenir èxit, a partir d’una formació 
ajustada a la realitat actual. Calen noves estratègies 
per adequar l’educació a les noves necessitats i cal fo-
mentar hàbits culturals i d’estudi, de recerca i coneixe-
ment, per aconseguir l’objectiu d’incrementar l’èxit 
educatiu que permeti progressar a tots i cadascú en 
la realització personal, social i laboral.

En aquest sentit, dir que ja s’han fet molts avenços a 
la ciutat, després de molts anys d’esforços i el treball 
de moltes persones en diferents àmbits i sectors. Cal, 
doncs, aprofitar les coses ja fetes i ser conscients de 
tots els recursos educatius de què ja disposem. La sa-
tisfacció de la tasca feta i el valor d’aquests recursos 
i realitzacions ens ha d’ajudar i animar a afrontar els 
reptes de futur i continuar millorant l’èxit educatiu. Ara, 
s’han d’establir estratègies comunes entre els diferents 
àmbits d’actuació, dins i fora del sistema educatiu. La 
coresponsabilitat i els acords entre administracions i la 
implicació de tots els agents educatius fan paleses la 
necessitat i garantia d’aquest compromís conjunt.

Les polítiques de millora poden partir de diferents pers-
pectives i concepcions de l’èxit educatiu. La majoria 
combina i relaciona algunes d’aquestes perspectives, 
encara que sigui amb intensitats diferents. Aquest Pla 
Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu se sosté en 
diverses necessitats: assolir les competències bàsi-
ques pròpies de l’ensenyament obligatori, aconseguir 
una societat cohesionada que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats, reduir la taxa d’abandonament escolar 
prematur i generar, amb l’educació, la integració so-
cial de les persones. El pla pretén la posada en marxa 
d’actuacions i intervencions preventives i de millora 
d’aprenentatges per a l’ampliació de l’èxit educatiu.

1. ‘Cultura Emprenedora’
2. ‘Fem recerca!11è Fòrum’

1. 2.
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Família Centres 
educatius

Associacions  
i entitats

Empreses

El Departament d’Educació de l’Ajuntament, el curs 
2009-2010, va demanar suport a l’Àrea d’Educació 
de la Diputació de Barcelona per a l’elaboració d’una 
diagnosi de la realitat educativa de la ciutat amb la fi-
nalitat de tenir una visió objectiva. D’aquesta diagnosi 
va sorgir un informe on queden reflectides les febleses 
i amenaces, però també les oportunitats i fortaleses de 
la tasca educativa que s’està realitzant a la ciutat. 

L’anàlisi dels resultats va motivar i fer sorgir la necessitat 
de la posada en marxa d’un Pla Local per a la Millora 
de l’Èxit Educatiu a Viladecans amb unes línies estra-
tègiques d’actuació, amb el compromís de liderar-les, 
compartir-les, treballar-les i desenvolupar-les amb la res-
ta d’agents socials i educatius del territori, des de la visió 
compartida de que “tothom pot aportar i educar”. 

El Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu és 
una aposta política de l’Ajuntament que, tot i no tenir 
les competències en matèria educativa, vol completar i 

reforçar l’acció educativa dels centres escolars donant 
suport a la seva tasca amb recursos i iniciatives i esta-
blint continuïtat amb les diferents dinàmiques socials i 
culturals de la ciutat. Pretén construir una xarxa estable 
de suport al treball educatiu a partir del que ja s’està 
fent des dels diferents serveis i recursos municipals i 
d’altres institucions o entitats d’àmbit social, cultural i/o 
esportiu. El pla és una manera d’ordenar, dinamitzar, 
millorar, optimitzar i dotar d’una nova dimensió a les 
actuacions educatives que ja es realitzen a la ciutat.

El pla voldria crear i promocionar la consciència de 
coresponsabilitat, potenciar el sentit de pertinença 
dels diferents agents (entorns, persones, administra-
cions, institucions...) en aquest procés, i visibilitzar-lo 
a partir de les seves funcions, responsabilitats i nivell 
de compromís.

Concebem aquest document com a una eina de cons-
cienciació, difusió i marc de treball operatiu.

Gràfic 1. | Marc de treball del Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu |
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2 31 La diagnosi elaborada per la Diputació de Barcelona 
representa, tal i com hem comentat anteriorment, el 
punt de partida d’aquest pla.

Va ser realitzada per encàrrec del Departament 
d’Educació de l’Ajuntament i va aportar informació i ele-
ments d’anàlisi sobre les actuacions que s’estaven fent 
en el municipi per a la millora de l’èxit educatiu, i es va 
dur a terme entre els mesos de juny i octubre del 2009.

Per a la seva elaboració, es van realitzar un conjunt 
d’entrevistes i enquestes a diferents agents educatius 
del municipi, concretament als tècnics d’educació de 
l’Ajuntament de Viladecans, a la Inspecció dels Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament al Baix 
Llobregat i a membres d’equips directius d’una mostra 
de centres educatius del municipi, en la qual hi eren 
representats escoles, instituts, centres concertats i el 
Centre de Formació d’Adults.

D’aquesta diagnosi va sortir un informe on quedaven 
reflectides les oportunitats, febleses, amenaces i forta-
leses de la tasca educativa que es realitza a la ciutat.

La seva anàlisi va contribuir a identificar aquells factors 
sobre els quals s’inverteixen més i aquells altres sobre 
els quals hi ha més omissions de polítiques educatives 
al municipi.

1.2. Diagnosi i Projecte Educatiu de Viladecans

Un dels elements rellevants que va posar de manifest 
la diagnosi es tractava d’uns nivells de graduació de 
l’etapa obligatòria baixos (67%, el curs 2006-2007)1, el 
que provoca també baixos nivells d’accés als ensenya-
ments postobligatoris2.

Les principals debilitats es van centrar en l’acom-
panyament dels processos d’escolarització, i també de 
retorn al sistema educatiu un cop els joves abandonen 
prematurament l’escola, així com en un baix nombre 
d’estratègies per optimitzar la implicació de les famílies 
en l’acompanyament dels seus fills i filles en relació a 
la millora de l’èxit educatiu.

En quant a les principals fortaleses el document 
plantejava que Viladecans dedica un important nom-
bre d’estratègies a promoure l’accés dels infants als 
recursos educatius en general i a ampliar l’oferta edu-
cativa de caràcter compensatori del territori més enllà 
de l’horari lectiu o en el camp de la transició escola-
treball, i polítiques d’igualtat d’oportunitats en educa-
ció per als infants i joves amb més dificultats. També 
s’hi destacava la vinculació de l’escola envers el seu 
entorn i la promoció de la coresponsabilitat educativa 
dels centres escolars i la resta d’agents educatius que 
hi intervenen.
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Gràfic 2. | Actuacions municipals |

1990
L’adhesió a la 
Carta de Ciutats 
Educadores

1993
El Pla Integral
de Joventut

1994
L’adhesió a la 
Carta de ciutats 
europees cap a la 
sostenibilitat
(Carta d’Aalborg)

1995
El Pla Estratègic
de la Ciutat

1997
L’adhesió a la
Xarxa Catalana 
de Ciutats
Saludables
de la Federació
de Municipis
de Catalunya

1998
El Pla
de Formació
Permanent 
d’Adults 

1998
El Projecte
de la Ciutat
dels Infants 

1999
L’Agenda 21 Local 
(darrer seguiment, 
el 1999)
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Les conclusions d’aquesta diagnosi van revalorar els 
suports i actuacions municipals encaminades a pro-
moure la millora de l’èxit educatiu i hi quedava palesa la 
implicació de l’Ajuntament de Viladecans en educació, 
fruit del desenvolupament i impuls del Projecte Educatiu 
de Ciutat des de l’any 2004 i la seva suma a diferents 
iniciatives perquè Viladecans es consolidi com a una 
ciutat participativa, integradora i cohesionada.

El Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu de Vilade-
cans es fonamenta en un conjunt d’actuacions i projectes 
estratègics que l’han precedit i que van donar origen a 
les línies d’actuació del Projecte Educatiu de Viladecans.

Cal destacar que, durant aquests darrers anys, s’han 
constituït diversos espais de participació ciutadana, 

1 La taxa de graduació del curs 2011-2012 a l’ESO és 
del 81%. Font: Servei Local de Transició Escola-Treball, a 
partir de les dades aportades pels centres de secundària 
de Viladecans.

2 La taxa neta d’escolarització de persones de 17 anys 
durant el curs 2006-2007 va ser del 53,9% (36,1% al ba-
txillerat i 12,6% als cicles formatius). Font: dades del do-
cument de diagnosi a partir de les dades del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

per enriquir el treball i per intentar promoure la co-
responsabilitat de les iniciatives impulsades des de 
l’Ajuntament.

El Projecte Educatiu de ciutat ha buscat definir quina 
és la realitat educativa del municipi, les seves necessi-
tats, potencialitats, els seus reptes, i plantejar les prio-
ritats i objectius que té la ciutat en matèria educativa. 
El projecte ens ha servit de base per definir el Pla per 
a la Millora de l’Èxit Educatiu. Plantejar projectes i ac-
cions i aprofitar totes les iniciatives i sinergies creades 
fins ara pel Pla Educatiu d’Entorn, amb la millora de 
l’èxit escolar com a un dels seus objectius principals. 

Amb aquests antecedents, s’evidencia que l’aposta 
per l’educació al municipi és prioritària.
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2002
El II Pla
Estratègic
de la Ciutat

2003
El Pla Director
de Joventut 
(2003-2007)

2003
Inici de la Xarxa 
d’Escoles Bressol 
Municipals

2004
Inici del Projecte 
Educatiu de 
Viladecans

2005
Inici del
Pla Educatiu 
d’Entorn

2008
Pla d’Actuació 
Municipal
(2008-2011)

2008
Pla d’acció
per l’energia
sostenible

2008
Pla de Xoc

2010
Projecte 
W!ESCOLA

2010
Pla Director
de Joventut 
(2010-2014)

2012
Contracte de barri

2012
Adoptem  
el civisme

2012
Pla d’acció
Municipal
(2012-2016)

2009
Diagnosi cap a 
la definició d’un 
Pla Local per a la 
Millora de l’Èxit 
Educatiu

2009
I Congrés
de Pràctiques 
Educatives  
Innovadores al 
Baix Llobregat

2009
Inversió dels Fons 
Estatals d’Inversió 
Local  en el 
manteniment de 
les escoles

2009
Pla d’Igualtat
de Gènere
Municipal
(2009-2012)
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Les administracions públiques han de sensibilitzar la 
població sobre la necessitat i les possibilitats de for-
mar-se al llarg de la vida, des d’edats primerenques 
fins a la vida adulta, i afavorir el desenvolupament i 
promoció d’espais i activitats educatives. Això contri-
bueix a ampliar les situacions d’èxit escolar i donar 
més rellevància a l’escolarització en el marc de les 
accions formatives dels infants i joves i les seves fa-
mílies. La millora de l’èxit educatiu passa, en part, per 
la consciència d’un mateix com a subjecte en constant 
desenvolupament, i per concebre la formació com a 
oportunitat per al present i en el futur.

La difusió i promoció de l’oferta educativa (curricular/ 

formal i no curricular/no formal) constitueix la primera es-
tratègia per optimitzar els recursos disponibles  i maximit-
zar els èxits, ja que permeten el fàcil accés a la informació 
i visibilització i disseny dels camins personals de formació.

L’oferta educativa curricular és l’ensenyament oficial re-
conegut que s’imparteix als centres educatius. Té un cu-
rrículum prescriptiu que guia els nivells d’aprenentatge, 
estructurats per cursos o cicles, i les matèries o con-
tinguts de cada nivell. L’oferta educativa curricular es 
gestiona pel Departament d’Ensenyament.

Actualment a Viladecans l’oferta educativa curricular 
es la que presenta aquest esquema:

OFERTA EDUCATIVA CURRICULAR

Edat Curs Cicle Centres

N
o

 O
b

lig
at

ò
ri

a 0-3 anys -
1r Cicle d’Educació 

Infantil
· Escoles Bressol Municipals (4 escoles)
· Llars d’Infants Privades (7 llars)

3-5 anys -
2n Cicle

d’Educació Infantil

· Escoles d’Educació Infantil 
i Primària públiques (11 escoles)

· Col·legis d’Educació Infàntil 
i Primària concertats (5 col·legis)

O
b

lig
at

ò
ri

a

6 anys 1r Educació Primària Cicle
Inicial · Escoles d’Educació Infantil 

i Primària públiques (11 escoles)

· Col·legis d’Educació Infàntil 
i Primària concertats (5 col·legis)

7 anys 2n Educació Primària
8 anys 3r Educació Primària Cicle

Mitjà9 anys 4t Educació Primària
10 anys 5è Educació Primària Cicle

Superior11 anys 6è Educació Primària

12 anys 1r ESO · Centres de secundària obligatòria públics  
(5 centres)

· Col·legis de secundària obligatòria concertats 
(4 col·legis)

13 anys 2n ESO
14 anys 3r ESO
15 anys 4t ESO

P
o

st
o

b
lig

at
ò

ri
a

16 anys

1r Batxillerat
· Centres de secundària públics (4 centres)
· Centres de secundària privats (2 centres)

PQPI
· Centres de secundària públics (1 centre)
· Centres de secundària privats (1 centre)
· Centre de Promoció Econòmica Municipal 

1r curs Grau Mig
· Centres de secundària públics (2 centres)
· Centres de secundària privats (2 centres)

17 anys
2n Batxillerat

· Centres de secundària públics (4 centres)
· Centres de secundària privats (2 centres)

2n curs Grau Mig
· Centres de secundària públics (2 centres)
· Centres de secundària privats (2 centres)

18 anys Cicles Formatius Grau Superior
· Centres de secundària públics (2 centres)
· Centres de secundària privats (1 centre)

A partir
de 16 anys

Formació que permet reprendre
els estudis i obtenir una titulació

· Centre de Formació d’Adults (1 centre)

A partir
de 14 anys

Anglès, Francès, Alemany · Escola Oficial d’Idiomes (1 escola)

Gràfic 3. | Oferta Educativa |

Context actual. On som?
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Per la seva banda l’Ajuntament de Viladecans ofereix, 
conjuntament amb els centres educatius, una gran 
varietat d’actuacions de suport dins i fora de l’àmbit 
escolar per als infants i joves de la ciutat. L’oferta 
educativa no curricular que s’ofereix es dóna en 
una gran varietat d’espais i els seus caràcters són so-
cioculturals i lúdics, i també socioassistencials. Venen 
a potenciar les activitats complementàries, extraes-
colars, culturals, esportives i de lleure. Fan incidència 
en la formació de les famílies en aspectes relacionats 
amb la llengua, l’educació intercultural, l’educació 
dels fills i l’educació per a la resolució de conflictes.

Amb aquesta oferta es vol complementar i reforçar 
l’acció educativa dels centres docents establint conti-
nuïtats entre allò que es fa i les diferents dinàmiques 

socials i culturals de l’àmbit comunitari. Construint 
una xarxa estable de suport a la comunitat educativa, 
que permeti un treball educatiu d’entorn escolar amb 
la col·laboració dels diferents serveis i recursos mu-
nicipals i d’altres institucions o entitats d’àmbit social, 
cultural i/o esportiu.

Es vol aconseguir la implicació i la coresponsabilització 
del conjunt d’agents i col·lectius educatius de la ciutat.

Aquesta oferta va dirigida a tots els centres educatius i 
aquests escullen quines són les actuacions més adients 
per poder complementar la línia pedagògica del centre.

L’Ajuntament treballa conjuntament amb els centres 
educatius en els diferents àmbits: 

ÀMBITS D’OFERTA EDUCATIVA NO CURRICULAR (*)

Educació

Serveis Socials

Polítiques d’Igualtat

Esports

Cultura

Salut Pública i Consum

Medi Ambient i Ciutat Sostenible

Policia Local

Solidaritat i Cooperació Internacional

Participació Ciutadana i Acció Comunitària

Relacions Institucionals

Patrimoni Cultural

Fundació Ciutat Viladecans

Promoció Econòmica

Convivència i Ciutadania

(*) Les diferents accions i activitats que oferta cada departament estaran desglossades en la carpeta annexa d’aquest document.
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A Viladecans l’oferta educativa no curricular reforça l’educació formal dels centres educatius de la ciutat amb 
diferents programes, serveis i projectes.

2.2. Activitats municipals d’Educació

3. Jornada Orientació Batxillerat

3.

· Programes d’acompanyament  
a la transició educativa

El municipi compta amb nombrosos programes que 
se centren en assessorar i acompanyar els nens i 
els joves al llarg de la seva etapa educativa per tal 
de prevenir, evitar i facilitar la transició en l’etapa 
educativa per maximitzar-la.

A. Programes de transició entre etapes educatives
· Treball de coordinació entre escoles bressol i 
escoles de primària per a la millora de la transició 
de l’alumnat a l’educació infantil de segon cicle.

· Participació en el treball de coordinació entre 
professorat de primària i de secundària per a la 
millora de la transició de l’alumnat als ensenya-
ments secundaris obligatoris.

B. Programes de transició Escola-Treball i
de qualificació professional inicial (PQPI)
· Accions i programes de formació bàsica i pro-
fessionalitzada que posen a l’abast dels/de les 
participants els recursos necessaris per accedir 
al mercat de treball i per facilitar la recerca activa 
d’un lloc de feina.

· Programes formatius, adreçats a joves majors 
de 16 anys que acaben l’educació secundària 
obligatòria sense graduació, que tenen com a 
finalitat oferir una formació bàsica i professional 
que faciliti la incorporació al món laboral i, al ma-
teix temps, proporcionar oportunitats de retorn al 
sistema educatiu reglat.

C. Programes d’incentivació i orientació formativa
· Serveis de suport per a docents i joves durant i 
en finalitzar l’educació secundària obligatòria en 
relació amb l’oferta del territori, amb la promoció 
d’accions d’orientació formativa (pla d’orientació 
als centres de secundària, accions de difusió de 
l’oferta formativa no reglada, jornada d’orientació 
entre iguals, etc.).

· Programes amb activitats educatives per apropar 
la universitat a alumnes d’educació secundària 
obligatòria amb l’objectiu d’estimular-los a con-
tinuar estudiant després de finalitzar l’etapa 
d’escolarització obligatòria. 

TREBALL DE SUPORT I ACOMPANYAMENT EDUCATIU

· Programes de suport  a l’escolarització

Es tracta de mesures d’acompanyament a l’escola- 
rització en el municipi adreçades bàsicament a 
l’alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge i/o 
adhesió educativa. Si es milloren les oportunitats 
d’aquells que tenen més dificultats i s’incrementa el 
seu rendiment escolar, també augmenta el nivell edu-
catiu de la població en general.

A. Programes de reforç escolar
Les mesures d’acompanyament a l’escolarització 
disponibles al municipi estan adreçades bà-
sicament a l’alumnat que presenta dificultats 
d’aprenentatge més importants. Molts dels cen-
tres educatius del municipi tenen programes de 
reforç escolar, majoritàriament tallers d’estudi 
que són activitats de reforç escolar en horari no 
lectiu adreçades als centres educatius.

B. Pla local d’absentisme
Programa de detecció i actuació per resoldre si-
tuacions manifestes d’absentisme escolar que es 
puguin produir en un determinat centre, així com 
també d’intervenció de caràcter preventiu per aju-
dar a combatre el fenomen. Per donar resposta a 
aquesta realitat, la majoria de centres de secun-
dària del municipi compta amb mesures de pre-
venció específiques per combatre l’absentisme, 
promogudes en el marc del Pla Educatiu d’Entorn.
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Pla Local per a la Millora
de l’Èxit Educatiu

· Programes d’atenció a la diversitat

L’Ajuntament i els centres educatius mantenen una 
actitud innovadora davant dels reptes que sorgeixen.

Davant de la realitat complexa, familiar i social de 
la nostra societat, la millora de l’èxit educatiu arriba 
quan s’aporten solucions per compensar les des-
igualtats d’origen social i/o personal. Els centres 
escolars disposen de recursos interns i externs per 
a l’atenció a la diversitat, amb l’administració local, 
que ofereix suport a l’hora d’impulsar projectes edu-
catius innovadors que donen respostes diversifica-
des a les necessitats educatives de l’alumnat. 

A. Projectes de millora de l’èxit educatiu dins
del Projecte Educatiu de Centre.
· Els centres educatius desenvolupen projectes 
per a la millora de l’èxit de l’alumnat. Cada cen-
tre prioritza segons les necessitats i peculiaritats 
allò que li és més adequat. L’Ajuntament ofereix 
als centres educatius serveis i programes per tal 
que puguin desenvolupar amb qualitat les línies 
de treball que tenen definides al seu PEC.

· Aportacions municipals a les jornades pedagò-
giques per practicar l’àngles, organitzades de ma-
nera coordinada per diversos centres i amb la par-
ticipació de mestres especialistes d’anglès i tutors.

B. Programes de diversificació curricular
(coordinació de centres de secundària, admi-
nistració local i entitats)
· Programes que pretenen aconseguir que els 
alumnes amb dèficits de motivació o amb retards 
d’aprenentatge de diferents centres superin sa-
tisfactòriament l’educació secundària obligatòria 
a través de la participació en activitats formatives 
fora de l’entorn escolar.

· Programes que tenen com a finalitat afavo-
rir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir 
els objectius i les competències bàsiques i ob-
tenir el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria, mitjançant un currículum adaptat i 
una metodologia específica i personalitzada.

C. Comissions socials de centre
· Espais de coordinació del treball que desenvolu-
pen els diferents serveis professionals que inter-
venen directa o indirectament en l’escolarització 
de l’alumnat (direcció del centre, serveis socials, 
EAP, etc.), ubicats en els diferents centres, i que 
s’utilitzen per a la diagnosi i el seguiment com-
partits dels alumnes que presenten majors difi-
cultats d’escolarització.

D. Col·laboració amb els serveis educatius
· Els Serveis Educatius Territorials del Depar-
tament d’Ensenyament, conjuntament amb 
l’Ajuntament, promouen jornades, intercanvis, 
activitats complementàries que donen suport als 
centres educatius i vetllen pel desenvolupament 
adequat de l’activitat.

E. Programes de detecció precoç a la petita
infància 
· Servei que s’ocupa de garantir l’atenció psico-
pedagògica dels infants escolaritzats en escoles 
bressol municipals amb necessitats educatives 
específiques i de les seves famílies, així com de 
detectar precoçment possibles dificultats en el 
desenvolupament dels infants. 

F. Beques i ajuts de suport a l’escolaritat
· Beques i ajuts orientats a promoure l’equitat en 
l’accés a l’educació i a facilitar el seguiment dels es-
tudis entre els infants i joves en situació de dificultat 
econòmica (ajuts per a l’adquisició de llibres de text 
i de material didàctic complementari i informàtic; 
ajuts individuals de menjador o de desplaçament; 
ajuts a les famílies de les llars d’infants (escolarit-
zació i menjador); beques per a l’alumnat amb bon 
rendiment a l’ESO; beques i ajuts per a l’estudi;  
beques de desplaçament i de residència, etc.).

· Ajuts adreçats a les famílies amb dificultats econò-
miques per contribuir a sufragar els costos de les 
activitats complementàries i per promoure la parti-
cipació dels seus fills i filles en aquestes activitats.

· Ajuts adreçats a les famílies amb fills de NEE 
per contribuir a sufragar el cost del menjador es-
colar per tal que la quota s’iguali a la que paguen 
la resta de famílies.
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Convé destacar que el municipi té diversos projectes d’abast territorial que s’ocupen de dinamitzar en els centres 
educatius l’àmbit de l’educació més enllà de l’horari lectiu, i que aquests projectes compten amb una participació 
activa de les AMPA; tots els centres tenen oferta educativa no lectiva. El Pla Educatiu d’Entorn ha contribuït a reduir 
les desigualtats en les oportunitats educatives amb què els diferents centres proveeixen els seus alumnes. 

4.

4. Formació per a pares i mares. ‘Hora del conte’

· Polítiques de promoció de les activitats educatives més enllà de l’horari lectiu

· Activitats educatives per a infants i joves organit-
zades per les AMPA més enllà de l’horari lectiu.

· Promoció d’activitats educatives per a infants i 
joves més enllà de l’horari lectiu organitzades i 
impulsades dins del Pla Educatiu d’Entorn (tallers 
de rondallaires, mostra de teatre infantil, etc.).

· Oferta d’activitats organitzades en horari no lectiu 
per les entitats esportives i culturals del munici-
pi, en el marc del desenvolupament ordinari de la 
seva activitat associativa.

· Ampliació de l’horari d’atenció dels infants als 
centres escolars amb l’objectiu de promoure la 
conciliació de la vida laboral i familiar.

· Servei de lleure educatiu públic, que es basa en 
el joc i que compta amb professionals especialit-
zats, destinat a infants menors de sis anys i les 
seves famílies.

· Activitats educatives amb caràcter lúdic que es duen 
a terme en els períodes de vacances escolars (pri-
mavera i estiu), organitzades pel mateix Ajuntament, 
AMPA i/o les escoles i altres entitats del municipi.

· Pla que pretén posar a l’abast dels alumnes de 
primària i secundària la pràctica d’activitats fí-
siques i esportives, i aprofitar el gran potencial 
d’aquestes activitats per contribuir a la formació 
personal i cívica dels infants i joves.

· Instal·lacions per a la pràctica de l’esport, adreça-
des a l’ús de la població en general i de les enti-
tats esportives del municipi.

· Projecte local d’àmbit cultural que desplega un 
seguit de propostes de sensibilització i formació 
artística, organitzades en arts escèniques, músi-
ca i arts visuals i plàstiques, per a totes les edats, 
aprofitant diversos equipaments culturals, socials 
i educatius dels diferents barris de la ciutat.

ATENCIÓ EDUCATIVA FORA DE L’HORARI LECTIU
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de l’Èxit Educatiu

7.

6.

8.

5.

5. ‘Disfruita’
6. ‘English Day’
7. Pla de lectura

8. Inauguració ‘Patis Oberts’ 

· Polítiques de promoció del teixit associatiu 
d’educació no formal

· Oferta de formació/sensibilització adreçada a mo-
nitors dins del Pla Educatiu d’Entorn.

· Oferta de formació i de sensibilització adreçada a 
les famílies, en coordinació amb les AMPA.

· Suport econòmic i infraestructural a les AMPA i a 
altres entitats amb l’objectiu que puguin desenvo-
lupar adequadament la seva activitat.

· Programes de vinculació de l’escola  
al territori

· Projecte que pretén obrir l’escola al barri donant 
suport a aquells projectes compartits que es dis-
senyin per ampliar, transformar i configurar un nou 
ús dels espais escolars, que millorin i augmentin 
l’oferta d’activitats del barri, i que reforcin la rela-
ció del centre amb altres agents del territori.

· Obertura de biblioteques escolars al barri.

· Projecte d’obertura dels patis dels centres educa-
tius com a espai de joc infantil i familiar.

· Recursos d’atenció educativa dels infants  
i joves més desfavorits (Centres Oberts)

· Serveis diürns que realitzen una tasca preven-
tiva, fora de l’horari escolar; que donen suport, 
estimulen i potencien l’estructuració i el desen-
volupament de la personalitat, la socialització, 
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i 
que compensen dèficits socioeducatius dels in-
fants i adolescents atesos.
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9.

9. ‘3a Jornada d’Orientació Batxillerat’

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Viladecans treballen de manera coordinada amb la intenció de reduir 
i minimitzar els processos de segregació escolar (Taula Mixta de Planificació, Oficina Municipal d’Escolarització i 
Comissió de garanties d’admissió d’educació).

Hi ha també experiències de treball transversal entre els departaments d’Educació, Joventut, Serveis Socials, 
Esports, Cultura, Salut i Promoció Econòmica. Convé recordar que és decisiva la influència que exerceixen sobre 
la millora de l’èxit educatiu els àmbits de la promoció econòmica, de l’atenció social primària, de la cultura, de la 
joventut i de l’esport, entre d’altres.

Polítiques d’equitat en l’admissió

· Serveis promoguts per l’Ajuntament de Viladecans 
i la Generalitat amb l’objectiu d’informar i asses-
sorar a totes aquelles persones que tinguin dub-
tes sobre el procés de preinscripció escolar o re-
quereixin informació sobre la xarxa educativa del 
municipi. També gestionen amb criteris d’equitat 
el procés d’admissió (al llarg del curs escolar i, 
especialment, durant el període de preinscripció).

Polítiques de dinamització juvenil

· Servei municipal adreçat als i les joves per des-
envolupar activitats, programes i accions juvenils 
relacionades amb la formació, la creació, el lleure 
i les relacions socials.

· Pla director que integra les mesures a desenvo-
lupar per l’Ajuntament de Viladecans per als i les 
joves del municipi.

Polítiques d’ocupació, de promoció  
econòmica i de desenvolupament local

· Servei municipal de promoció econòmica que 
s’ocupa del disseny i l’organització d’accions que 
contribueixin al progrés econòmic del municipi, de 
la seva població i de les seves empreses, entre 
les quals destaquen les mesures de formació i 
ocupació cap a la millora de l’ocupabilitat i la in-
serció laboral.

Intervenció de la xarxa d’atenció social 
primària

· Serveis de suport i ajut a totes aquelles perso-
nes del municipi amb problemes econòmics i/o 
socials.

· Serveis adreçats a la població en general amb ne-
cessitats d’atenció sanitària primària (CAP), amb 
dèficits d’atenció precoç (CDIAP) o amb proble-
mes de salut mental (CSMIJ).

Polítiques de coneixement de l’entorn

· Activitats educatives complemèntaries que donen 
suport als continguts curriculars d’una forma més 
vivèncial i pràctica.

· Activitats educatives dissenyades per possibilitar a 
l’alumnat un millor coneixement del seu entorn.

Polítiques de promoció de la convivència 
escolar

· Accions del Pla Educatiu d’Entorn orientades a mi-
llorar la convivència en els centres de secundària.

COHESIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL EN EL TERRITORI
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12.10.

11.

10. ‘Plantació Escola Germans Amat Targa’
11. ‘Cantem Junts’

12. Jornada ‘Educació i Esport’

Plans locals d’acollida de la població nou-
vinguda / Plans locals de convivència

· Servei d’assessorament i informació als immigrants 
sobre recursos generals existents al territori i sobre 
qüestions derivades de la legislació actualment 
en vigor en matèria de dret d’estrangeria.

· Polítiques orientades a fomentar la convivència ciu-
tadana, amb la participació de les entitats locals.

Polítiques de dinamització esportiva

· Formació de dinamitzadors per incrementar la 
participació en activitats físiques i esportives en 
horari lectiu i no lectiu de l’alumnat dels centres 
educatius de primària i secundària del municipi.

· Programes per millorar la participació en activitats 
físiques en horari lectiu i no lectiu de l’alumnat de 
les escoles de primària.

· Suports econòmics per incrementar la participació 
en activitats físiques i esportives en horari lectiu i 
no lectiu als centres de primària i secundària.

· Programes per potenciar la funció integradora i de 
cohesió social de l’esport escolar.

Polítiques de dinamització cultural

· Serveis de promoció de la lectura i de l’estudi.

· Museus, sales d’arts o centres cívics que s’ocupen 
de la dinamització cultural del municipi.

· Promoció cultural relacionada amb el calendari de 
festes (Festa Major, festes de barri, Carnestoltes, 
Sant Joan, Sant Jordi, etc.) i amb altres esde-
veniments culturals (Certamen de Cantautors,  
Festival de Teatre Al Carrer, etc.).

· Accions de suport a les entitats culturals del municipi.
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La família, com a agent clau de socialització, exerceix una influència extraordinària en la valoració que els infants i 
joves fan de l’escola. La vinculació que els progenitors mantenen amb l’escola o l’orientació que mostren envers la 
cultura escolar acostumen a reproduir-se en els seus propis fills i filles. És per aquest motiu que les polítiques de 
millora de l’èxit educatiu necessiten que les famílies participin del procés educatiu dels seus fills i tinguin a la seva 
disposició recursos i eines per atendre’ls, cada vegada amb més qualitat.

13/14/15/16. Formació per a pares i mares

14.

13.

16.

15.

Programes d’acompanyament i formació
de famílies

· Oferta formativa sobre diversos àmbits temàtics 
relacionats amb el procés educatiu dels infants, 
segons les necessitats de formació expressades 
per la mateixa comunitat educativa (AMPA i centres 
educatius).

· Dinamització d’un espai de trobada i relació entre 
infants menors de 3 anys i adults, que funciona a 
totes les escoles bressol municipals.

· Promoció de xerrades, tallers i conferències a 
càrrec de diferents professionals que puguin apor-
tar informació especialitzada sobre les temàtiques 
que sol·licitin les famílies o les mateixes escoles 
bressol, a partir de les necessitats detectades pels 
equips educatius.

Polítiques de dinamització de les AMPA
dels centres educatius

· Accions de suport a través de la tècnica de dina-
mització i seguiment de les AMPA, amb l’objectiu 
d’optimitzar aspectes relacionats amb el seu funcio-
nament i d’enriquir el seu projecte associatiu.

TREBALL AMB FAMÍLIES
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Al llarg del 2008 i principis del 2009, l’Ajuntament de 
Viladecans va treballar en l’elaboració del 1r Pla mu-
nicipal d’igualtat de gènere 2009-2012 (prorrogat 
per al període 2013-2016). El document resultant es  
concreta en el marc de treball per a la implementació 
de les polítiques de gènere en el municipi i, alhora, 
pretén servir de guia i orientació per a la incorporació 
de la perspectiva de gènere en tots aquells àmbits de 
la planificació municipal.

El Pla d’Igualtat de Gènere Municipal promou políti-
ques orientades a fomentar la coeducació, la forma-
ció i la producció cultural de les dones a Viladecans, i 
també actuacions per potenciar l’educació en valors i 
la coeducació vers la generació de canvis estructurals 
dins el sistema educatiu reglat i no reglat.

El Departament d’Ensenyament treballa també per 
assegurar la promoció d’una educació que potenciï la 
igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena 
de discriminació per raó de sexe, així com la integració 
de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de 
la perspectiva de gènere.

A la seva pàgina

http://www.xtec.cat/web/projectes/coeducacio

el Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels do-
cents i centres, així com dels membres dels Consells 
Escolars de centre, informació sobre la normativa, 
formació, jornades d’intercanvi, models i bones pràcti-
ques, activitats i centres de referència en aquest àmbit.

19. Xerrades a les escoles bressol
20. Formació per a pares i mares

17/18. Formació per a pares i mares

19. 20.

17. 18.

PERSPECTIVA DE GÈNERE DINS LA PLANIFICACIÓ EDUCATIVA
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21. 23.

24.

El sistema educatiu preveu diferents òrgans de gestió 
i participació en què els agents implicats puguin ser 
consultats, recollir el màxim d’aportacions i promo-
cionar així la coresponsabilitat. N’hi ha de diferents 
àmbits: de centre, municipal, comarcal... Aquests són 
factors clau en la consecució de la millora.

L’Ajuntament de Viladecans té com a objectiu conso-
lidar la seva participació en òrgans i estructures de 
gestió previstos i creats. També preveu l’incentiu de 
creació de noves xarxes i sinergies.

L’èxit de les polítiques de millora de l’èxit educatiu 
està relacionat, entre d’altres factors, amb l’adhesió i 
implicació de les famílies, professionals de l’educació, 
entitats locals, administració local i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, especialment a tra-
vés dels Serveis Territorials.

A Viladecans volem consolidar i potenciar el treball in-
tegrat que s’està construint des de fa anys. L’existència 
d’òrgans i xarxes estables de col·laboració entre admi-
nistracions, entitats i centres educatius fa que s’actuï 
d’una manera col·lectiva i sostenible, amb el desig que 
aquesta manera de fer es traslladi a l’estructura interna 
de l’Ajuntament.

Totes les estructures de gestió i participació establer-
tes al municipi són espais d’intercanvi d’idees i de tre-
ball col·laboratiu i han de permetre arribar als objectius 
de millora educativa que es proposen en aquest Pla 
de Millora de l’Èxit Educatiu. Tothom és necessari per 
aconseguir-ho.

En aquests moments hi col·laboren diferents àrees i 
departaments per tal d’aconseguir una educació de 
qualitat que ajudi a millorar els resultats escolars dels 
nens i joves de Viladecans:

· Àmbit de presidència. Àrea d’Alcaldia.

· Àmbit de Promoció del Territori. Àrea de Planificació 
Territorial, Àrea d’Empreses, Innovació i Ocupació i 
Àrea de Medi Ambient i Ciutat Sostenible.

· Àmbit de Serveis a la Ciutadania. Àrea de Serveis  
Personals (departaments d’Educació, Serveis Socials, 
Esports, Cultura i Igualtat) i Àrea d’Espai Públic.

2.3. Òrgans de gestió i participació

21/24. ‘Cultura Emprenedora’
22. Mostra de teatre 

23. Clausura ‘Projecte Òrbita’

22.
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· Esquema dels òrgans de gestió i participació

Aquest esquema reflecteix el marc polític i tècnic del Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu de  Viladecans.

Grup de treball
Infància, educació 
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2 31

· Definició dels diferents òrgans de gestió i participació del Pla Local per a la 
Millora de l’Èxit Educatiu

Comissió institucional
del Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu

Composició:

· Presidència: alcalde o persona en qui delegui

· Vicepresidència: Direcció de Serveis Territorials del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat o persona en qui 
delegui.

· Vicepresidència: Regidoria d’Educació

· Regidoria de Serveis Socials

· Regidoria de Joventut

· Regidoria d’Esports

· Cap d’Educació de l’Ajuntament

· Cap de Serveis Socials de l’Ajuntament

· Cap de Joventut de l’Ajuntament

· Cap d’Esports de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament,  
coordinadora Pla Local per a la Millora de l’Èxit Eduactiu.

Funcions:

· Vetllar per la implementació del pla

· Fer el seguiment del pla de treball

· Liderar el Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu

· Desplegar els objectius del pla

· Supervisar el pla de treball i la seva avaluació

Comissió de treball
del Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu 

Composició:

· Cap d’Educació de l’Ajuntament

· Inspecció d’Educació del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a de Serveis Socials de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a de Joventut de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a d’Esports de l’Ajuntament

· Representant de direcció dels centres de primària públics

· Representant de direcció dels centres de secundària públics 

· Representant de direcció dels centres concertats

· Representant de la FAPA de Viladecans

· Si escau, s’hi podrà incorporar puntualment qualsevol 
membre del Consell Municipal d’Educació (CME)

Funcions:

· Impulsar, dirigir i avaluar el Pla Local per a la Millora de 
l’Èxit Educatiu

· Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions

· Detectar necessitats i concretar possibilitats

· Coordinar els òrgans de treball que es deriven del pla

· Coordinar els grups de treball

· Informar i lliurar comptes a la Comissió institucional

· Elaborar informes per al CME
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Pla Local per a la Millora
de l’Èxit Educatiu

· Definició dels diferents òrgans de participació i coordinació del Pla Local 
per a la Millora de l’Èxit Educatiu

Xarxa d’Escoles Bressol Municipals

Composició:

La xarxa estaria formada per tots els professionals dels dife-
rents centres. Com a representants assisteixen habitualment 
a les reunions de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals les 
següents persones:

· Les directores de cada escola bressol

· Els tècnics referents de les empreses gestores

· La tècnica responsable del servei d’assessorament psico-
pedagògic

· La tècnica del Departament d’Educació coordinadora de la 
Xarxa d’Escoles Bressol Municipals

Funcions:

· Atendre les necessitats educatives de la primera infància, 
en els diferents barris de la ciutat.

· Donar suport a les famílies en la funció bàsica educadora i 
de criança dels seus fills i filles ens els primers anys, per tal 
d’afavorir l’òptim desenvolupament dels infants.

· Oferir a cada escola bressol els serveis bàsics d’escolaritat i 
menjador i altres de complementaris (assessorament psico-
pedagògic, Espais Familiars, Espais Nadó i ludoteca) des de 
la consideració de centres integrals d’infància.

· Vetllar perquè el Projecte Educatiu propi de cada escola es-
tigui en total coherència amb tot allò establert en el Projecte 
Educatiu Marc de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals.

· Posar en comú totes les accions i projectes que es realitzin 
a qualsevol centre que formi part de la xarxa per tal de 
valorar la seva idoneïtat sempre sota la implementació de 
paràmetres de qualitat.

Xarxa Infància 0-6 Viladecans

Composició:

· Representants dels centres d’educació infantil i primària

· Representants de les escoles bressol municipals

· Representants de llars d’infants privades

· Representants del Departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament

· Representants del Departament de Salut de l’Ajuntament

· Representants del Departament d’Educació de l’Ajuntament

· Representants de l’equip CDIAP-Delta

· Representants de l’EAIA

· Representants de l’EAP 

· Tècnic/a d’assessorament psicopedagògic de les escoles 
bressol municipals

· Representants del CSMIJ

· Representants dels CAP de Viladecans

· Representants dels Mossos d’Esquadra

· Representants de la Policia Local

Funcions:

· Impulsar, facilitar i donar suport a les accions que proposin 
els professionals de Viladecans relacionats amb el desenvo-
lupament dels infants d’entre 0 i 6 anys, per garantir el 
seu òptim desenvolupament, comptant amb la implicació i 
participació de les seves famílies

· Afavorir un major coneixement de les característiques espe-
cífiques de la població a la qual s’adreça el servei

· Afavorir el treball transversal dels serveis i equipaments i 
del municipi

· Millorar la cooperació entre equipaments, serveis i entitats

· Analitzar globalment les situacions i la intervenció local 
sinèrgica entre els professionals de diferents serveis o 
equipaments

Grup de treball Infància en risc

Composició:

· Representants dels centres d’educació infantil i primària

· Representants de les escoles bressol municipals

· Representants del Departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament

· Representants de l’EAIA

· Representants de l’EAP

· Tècnic/a d’assessorament psicopedagògic de les escoles 
bressol municipals

· Representants del CSMIJ

· Representants dels CAP de Viladecans

· Representants dels Mossos d’Esquadra

· Representants de la Policia Local

Funcions:

· Presentació i difusió del protocol d’actuació vers la infància 
i l’adolescència en situació de risc de Viladecans a tots els 
serveis que treballen en l’àmbit d’infància.

· Creació de materials i documentació amb l’objectiu de 
sensibilitzar tota la població i professionals.

Grup de treball Infància, educació i salut

Composició:

· Representants dels centres d’educació infantil i primària

· Representants de les escoles bressol municipals

· Representants de llars d’infants privades

· Representants del Departament de Salut de l’Ajuntament

· Representants del Departament d’Educació de l’Ajuntament

· Representants de l’equip CDIAP-Delta

· Representants de l’EAP

· Representants dels CAP de Viladecans

Funcions:

· Presentació i difusió del mapa de detecció i intervenció amb 
infants amb necessitats educatives especials i específiques 
a tots els serveis que treballen en l’àmbit d’infància.

· Avaluar el funcionament dels circuits de derivació, mit-
jançant l’anàlisi de casos.
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Xarxa Local de Transició Escola-Treball

Composició:

· Cap d’Educació de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a de Serveis Socials de l’Ajuntament

· Representant de Promoció Econòmica de l’Ajuntament

· Inspecció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat

· Representant tècnic/a del Departament de Joventut de 
l’Ajuntament

· Representants dels centres de secundària públics, inclosa 
la direcció del centre

· Direcció de la Unitat d’Escolarització Compartida de la 
Generalitat

· Representant dels Serveis Educatius

Funcions:

· Coordinar tots els àmbits implicats.

· Dissenyar i organitzar accions preventives que permetin 
als i les joves recuperar els instruments bàsics per a 
l’aprenentatge, i així facilitar el seu procés d’incorporació 
social.

· Establir mecanismes de conversió de la demanda potencial 
en real.

· Realitzar accions d’orientació escolar i professional.

· Atendre prioritàriament grups de risc.

· Dissenyar i organitzar accions específiques per a alumnes 
amb un grau més elevat de dificultats i amb major risc de 
fracàs.

· Identificar amb regularitat la demanda potencial dels usua-
ris/àries del servei.

· Detectar necessitats i recursos d’inserció laboral i formativa 
per als joves que no acrediten l’ESO.

Comissió d’Orientació i seguiment
de necessitats específiques

Composició:

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a de Serveis Socials de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a de Promoció Econòmica de l’Ajuntament

· Inspecció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat

· Representants de direcció dels centres de secundària públics

· Representant de l’Equip d’assessorament i orientació psico-
pedagògica de la Generalitat

Funcions:

· Treballar la inserció social i laboral de l’alumnat, i d’altres 
joves no escolaritzats, amb necessitats específiques 
derivades de discapacitat, a través dels serveis i recursos 
existents.

· Aconseguir més recursos per al col·lectiu de l’alumnat, i 
d’altres joves no escolaritzats, amb necessitats específiques 
derivades de discapacitat.

· Fer el seguiment de l’alumnat amb necessitats específiques 
derivades de discapacitat.

· Treballar per a la inserció social i laboral de l’alumnat, i d’altres 
joves no escolaritzats, amb capacitat intel·lectual límit.

Comissió del Projecte
de Diversificació Curricular

Composició:

· Inspecció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament

· Responsable del projecte de cada centre de secundària 

Funcions:

· Planificar i organitzar el projecte, i totes les activitats que 
se’n derivin.

· Distribuir l’alumnat entre les diferents empreses.

· Fer recerca d’empreses i institucions.

· Elaborar materials relatius al projecte.

· Avaluar els resultats del projecte.

Comissió d’orientació i acompanyament
en el procés de preinscripció als ensenyaments 
postobligatoris

Composició:

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament

· Representant de direcció dels centres de secundària

· Responsable dels PQPI de l’Ajuntament

· Responsable dels PQPI del municipi

Funcions:

· Millorar el procés de preinscripció i matrícula dels PQPI.

· Millorar la derivació d’alumnat des dels centres de secun-
dària als PQPI, per tal d’aconseguir una orientació adient.

· Millorar l’orientació i l’acompanyament de l’alumnat en el 
procés de preinscripció dels CFGM.
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Pla Local per a la Millora
de l’Èxit Educatiu

Comissió municipal d’absentisme

Composició:

· Regidoria de Serveis Socials o persona en qui delegui

· Regidoria d’Educació o persona en qui delegui

· Regidoria de Seguretat Ciutadana o persona en qui delegui

· Representant tècnic/a de Serveis Socials de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament

· Inspecció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat

· Representant de direcció dels centres educatius públics

· Representant de direcció dels centres educatius concertats

· Representant de l’Equip d’assessorament i orientació psico-
pedagògica de la Generalitat

Funcions:

· Liderar i fer el seguiment del Pla de suport a l’escolarització 
i prevenció de l’absentisme del municipi, a partir dels infor-
mes de la comissió tècnica d’absentisme escolar.

· Definir els objectius i el Pla d’actuació local.

· Establir els acords de col·laboració.

· Portar a terme l’avaluació del pla a nivell local a partir d’un 
sistema d’indicadors.

Pla de suport a l’escolarització i prevenció
de l’absentisme Comissió tècnica d’absentisme escolar

Composició:

· Representant tècnic/a del Serveis Socials de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a del Projecte de prevenció de 
l’absentisme

· Educador/a social de Serveis Socials de l’Ajuntament

· Treballador/a social de Serveis Socials de l’Ajuntament

· Representant dels centres de primària públics

· Representant dels centres de secundària públics

· Representant dels centres concertats

· Representant de la Policia Local

· Representant dels Mossos d’Esquadra

· Representant de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescèn-
cia de la Generalitat

· Treballador/a social de l’Equip d’assessorament i orientació 
psicopedagògica de la Generalitat

Funcions:

· Sensibilitzar i dinamitzar tots els agents del territori en la 
importància de l’èxit escolar com a factor de cohesió social.

· Recollir i canalitzar les necessitats i les propostes de millo-
ra que arribin a la comissió des dels centres del territori.

· Coordinar les actuacions de la Comissió d’Absentisme amb 
les actuacions que es realitzin en els centres educatius del 
territori.

· Informar als òrgans i les institucions competents quan així 
s’acordi.

· Analitzar, dimensionar i fer seguiment de les dades 
d’absentisme de tota la ciutat.

· Establir el Pla d’Actuació sobre l’absentisme escolar local.

· Elaborar una memòria anual.

Comissió de prevenció de d’absentisme escolar

Composició:

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a de Serveis Socials de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a del Projecte de prevenció de 
l’absentisme

· Representant de cada centre de secundària

Funcions:

· Elaborar, aprovar i avaluar el projecte.

· Concretar el perfil del alumnes participants en el projecte de 
prevenció de l’absentisme.

· Fer seguiment dels casos concrets per contrastar experièn-
cies amb altres centres.

· Posar en comú les singularitats dels centres dins del mateix 
projecte.

· Elaborar documentació comuna.
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2 31 Comissió institucional

Composició:

· Tinent/a d’alcalde de l’Àrea de Serveis Personals de 
l’Ajuntament

· Inspecció d’educació del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat

· Cap d’Educació de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament encarre-
gat/da del Pla Educatiu d’Entorn

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a de Serveis Socials de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a d’Esports de l’Ajuntament

· Assessor/a LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social) 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat

· Representant de direcció dels centres de primària públics

· Representant de direcció dels centres de secundària públics

· Representant de direcció dels centres concertats

Funcions:

· Aportar, si s’escau un projecte educatiu que concreti els objectius 
específics del Pla Educatiu d’Entorn, tot responent als objectius 
generals del Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament.

· Concretar l’estructura organitzativa del Pla Educatiu 
d’Entorn i definir la composició de la Comissió Operativa i 
de les comissions participatives o grups de treball.

· Determinar les comissions participatives o grups de treball 
necessaris.

· Recollir els compromisos dels agents educatius participants.

· Aprovar, anualment, el pla d’actuació i la memòria.

· Custodiar les actes dels acords adoptats, i vetllar per la 
seva execució.

· Fer el seguiment i l’avaluació del Pla Educatiu d’Entorn.

 Comissió operativa

Composició:

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament encarre-
gat/da del Pla Educatiu d’Entorn

· Assessor/a LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social) 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat

Funcions:

· Impulsar, dirigir i avaluar el PEE.

· Establir els acords de col·laboració amb les entitats i 
associacions.

· Fer el seguiment de les actuacions a partir dels informes.

· Detectar necessitats.

· Concretar possibilitats.

· Determinar les actuacions.

· Portar a terme les actuacions i fer-ne el seguiment.

· Coordinar les comissions de treball.

· Informar a la Comissió Institucional.

· Elaborar informe per al CEM.

Comissió de l’Escola Oberta al Barri

Composició:

· Representants tècnics de la Comissió Operativa del Pla 
Educatiu d’Entorn

· Representants tècnics del Departament d’Educació de l’Ajuntament

Funcions:

· Definir els criteris de la convocatòria anual del programa.

· Definir els requisits d’admissió dels projectes i valorar-ne, 
segons aquests, els presentats.

· Avaluar els projectes presentats segons els criteris i els 
requisits definits a la convocatòria.

Comissió de Vocals de Formació de les AMPA

Composició:

· Representants de cada AMPA dels centres educatius (pri-
mària i secundària)

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament 

Funcions:

· Vehicular les propostes de les mares i pares dels centres 
educatius.

· Realitzar propostes i demandes per a la formació de mares 
i pares.

· Definir conjuntament el calendari de sessions del curs.

· Fer el seguiment de la difusió i la participació a les sessions 
del seu centre en concret.

· Avaluar el curs i fer les correccions oportunes per al següent.

· Tenir contacte permanent amb les AMPA i l’Ajuntament, i 
entre les pròpies AMPA.

Comissió del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE)

Composició:

· Representant tècnic/a d’Esports de l’Ajuntament

· Representant tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament encarre-
gat/da del Pla Educatiu d’Entorn

· Coordinador/a de zona del PCEE del Consell Esportiu

· Professor/a d’Educació Física referent del PCEE de cada 
centre educatiu, de primària o secundària, que formi part 
d’aquest pla

· Assessor/a LIC del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat

· Representant de l’AMPA de cada centre educatiu, de pri-
mària o secundària, que formi part d’aquest pla.

Funcions:

· Impulsar, dirigir i avaluar el Pla Català d’Esport a l’Escola.

· Establir els acords de col·laboració amb les entitats i 
associacions.

· Fer el seguiment de les actuacions a partir dels informes.

· Detectar necessitats.

· Concretar possibilitats.

· Determinar les actuacions.

· Informar a la Comissió Operativa del PEE.

· Millorar la comunicació entre tots els agents que intervenen 
al Pla Català de l’Esport a l’Escola.

· Establir acords de col·laboració per a temes de recursos i formació.

· Desenvolupar un intercanvi de coneixements entre els mem-
bres de la comissió amb la finalitat d’incorporar noves eines 
de gestió i adaptar-se a nous processos i instruments del pla.

Pla Educatiu d’Entorn
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Pla Local per a la Millora
de l’Èxit Educatiu

· Definició d’altres òrgans de gestió

Taula Mixta

Composició:

· Presidència: alcalde

· Vicepresidència: director dels Serveis Territorials

· Regidoria d’Educació / presidenta de l’Àrea de Serveis Personals

· Director/a de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament

· President/a de l’Àrea de Planificació Territorial

· Director/a de l’Àrea de Planificació Territorial

· Director/a de Serveis

· Cap del Departament d’Educació

· Inspecció en cap del municipi

· Representant de l’Àrea de Coordinació i Planificació Escolar.

Funcions:

· Acordar el mapa escolar de la ciutat, per tal de donar res-
posta a les necessitats educatives del municipi.

· Proposar l’oferta educativa del municipi, a partir dels inte-
ressos municipals per tal de promoure determinats àmbits 
formatius per als ciutadans.

Consell Municipal d’Educació

Composició:

· Corporació municipal: 9 vocals.

· La representació de l’Ajuntament estarà formada per les 
persones proposades pels grups municipals del consistori.

· Professorat: 8 vocals.

· Quatre, en representació del professorat que forma part 
dels Consells Escolars dels centres de primària i secundària 
(del sector públic i privat), en proporció a l’alumnat que 
tingui cada sector al municipi.

· Quatre, en representació dels sindicats representatius del 
sector a la ciutat.

· Pares i mares d’alumnes: 8 vocals.

· Quatre, en representació dels pares i mares que formen 
part dels Consells Escolars dels centres de primària i 
secundària (del sector públic i privat), en proporció a 
l’alumnat que tingui cada sector al municipi.

· Quatre, en representació de les associacions representa-
tives del sector a la localitat, en proporció a l’alumnat que 
tingui cada sector al municipi.

· Alumnat: 8 vocals.

· Quatre, en representació dels/les alumnes que formen part 
dels Consells Escolars dels centres de secundària (del 
sector públic i privat), en proporció a l’alumnat que tingui 
cada sector al municipi.

· Quatre, en representació de les associacions representati-
ves del sector a la localitat, a la pública i a la privada.

· Personal d’administració i serveis: 4 vocals.

· Dos, en representació del personal d’administració i serveis 
que forma part dels Consells Escolars dels centres de pri-
mària i secundària, del sector públic i privat, en proporció a 
l’alumnat que tingui cada sector al municipi.

· Dos, en representació dels sindicats representatius del 
sector a la localitat, a la pública i a la privada.

· Directors/ores i titulars dels centres: 8 vocals, en proporció a 
l’alumnat que tingui cada sector al municipi. Els directors dels 
centres públics i els titulars dels centres privats elegiran d’entre 
ells els vocals que corresponguin a cadascun d’aquests sectors.

· En aplicació de l’article 2 de l’esmentat Decret 404/1987 i 
en atenció a la tasca educativa portada a terme a Vilade-
cans en els camps de l’educació infantil, formació d’adults, 
formació professional i renovació pedagògica, són també 
vocals del Consell els seguents:

· Un mestre/una mestra i un alumne/una alumna escollits entre 
membres del Centre de Formació d’Adults de Viladecans.

· Un mestre/una mestra i un alumne/una alumna escollits 
entre membres de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans.

· Representants dels centres d’educació infantil: 3 vocals.

· Un/a representant dels centres d’educació infantil privats.

· Un/a representant dels centres d’educació infantil públics.

· Un/a representant de les associacions de mares i pares dels 
centres d’educació infantil públics.

· Dos membres de les associacions empresarials de Vilade-
cans, escollits entre l’empresariat.

· Es podran proposar nous membres en atenció a la tasca 
educativa desenvolupada en el camp de l’educació i la 
renovació pedagògica.

· La proposta vindrà avalada per un terc del plenari i apro-
vada per majoria.

Funcions:

· Amb la constitució del Consell Municipal d’Educació de 
Viladecans, i d’acord amb la legislació educativa vigent, 
l’Ajuntament manifesta la seva voluntat d’aconseguir els 
objectius següents:

a. Mantenir un corrent d’informació, estudi i deliberació entre 
l’Administració municipal i els diferents sectors de la comu-
nitat escolar sobre la planificació, actuacions i problemàtica 
general que afecten els centres educatius de la ciutat.

b. Possibilitar que les línies d’actuació del Departament 
d’Educació de l’Ajuntament de Viladecans comptin amb la 
consulta i l’assessorament dels sectors implicats.

c. Sensibilitzar tota la ciutat, entitats i ciutadania perquè 
participin, i també sobre la importància de la participació 
dels sectors de treballadors de l’ensenyament, les famílies 
i l’alumnat en el procés educatiu, així com en la gestió 
democràtica dels centres.

d. Crear canals de col·laboració entre tots els sectors en 
l’organització d’actuacions de caràcter municipal i/o dels 
centres.

e. Establir un marc de participació entre tots els sectors 
en l’organització d’actuacions en el camp educatiu de la 
nostra ciutat:

· Estudi de la problemàtica escolar i propostes de possibles 
solucions davant d’altres administracions per tal de millorar 
la qualitat de l’ensenyament.

· Propostes d’activitats culturals i educatives destinades a l’alumnat.

· Propostes de cursets, seminaris, conferències, debats 
sobre temes pedagògics i d’actualització del professorat.

· Propostes d’actuacions compensatòries per corregir les 
desigualtats provinents del context econòmic, social i 
cultural de l’alumnat.
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Comissió d’escolarització
de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals

Composició:

· Regidor/a del Dept. d’Educació de l’Ajuntament que presi-
deix la comissió

· Cap del Dept. d’Educació de l’Ajuntament, com a vocal

· Coordinador/a d’infància i família de l’Ajuntament, com a vocal

· Coordinador/a de l’Oficina Municipal d’Escolarització,  
com a vocal

· Directors/es de les quatre escoles bressol municipals

· Responsable del servei d’assessorament psicopedagògic  
de les escoles bressol municipals

· Tècnic/a referent de l’oficina d’assessorament jurídic  
de l’Ajuntament, com a vocal.

· Tècnic/a del Departament d’Educació de l’Ajuntament 
coordinadora de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals, 
com a secretàri/a.

· Es requereix l’assistència de persones tècniques o pro-
fessionals d’àmbits o programes específics quan puguin 
ajudar a la presa de decisions. 

Funcions:

· Supervisar el procés d’admissió de l’alumnat i el com-
pliment de les normes que el regulen i proposar a 
l’Administració educativa (Ajuntament i/o Generalitat) les 
mesures que consideri adequades.

· Facilitar l’acolliment, l’orientació i l’escolarització de 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques, i conèi-
xer les resolucions d’escolarització relatives als centres del 
seu àmbit d’actuació.

· Oferir lloc escolar, en el primer cicle d’educació infantil, a 
l’alumnat, les sol·licituds del qual es presenten en haver 
finalitzat el període de preinscripció, en el marc de l’oferta 
de places existent i seguint les preferències de centre expli-
citades per les famílies en la corresponent sol·licitud.

· Comunicar al centre el resultat de la gestió de llocs escolars 
que efectuïn, per tal de procedir a l’admissió de l’alumnat 
corresponent.

· Requerir l’assistència de persones tècniques o professio-
nals d’àmbits o programes específics quan puguin ajudar a 
la presa de decisions.

· Constituir una subcomissió permanent, si així ho acorda la 
comissió d’escolarització, amb la mateixa presidència de la 
comissió i amb la composició que aquesta acordi. També, 
assignar-li competències o funcions d’entre les que li són 
pròpies.

· Elaborar i aprovar els informes que siguin sol·licitats pel 
Departament d’Educació de l’Ajuntament.

· Aprovar la memòria de la seva actuació, que haurà d’estar 
elaborada per la presidència i la secretaria de la comissió i 
s’haurà d’elevar a l’Ajuntament.

· Els membres de la comissió d’escolarització han d’observar 
el deure de reserva respecte de les dades de caràcter 
personal de les que hagin tingut coneixement en l’exercici 
de llurs funcions.

Comissió de garanties d’admissió
d’educació infantil i primària 

Composició:

· President/a. Inspector/a d’educació del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat

· Cap del Departament d’Educació de l’Ajuntament de 
Viladecans

· Representant tècnic de l’Ajuntament de Sant Climent

· Representant de l’EAP

· Director/a d’un centre públic de Viladecans i de Sant Climent

· Director/a d’un centre concertat

· Representant d’organitzacions sindicals

· Representants de mares i pares de consells escolars de 
primària, un d’escola pública i un altre d’escola concertada

· Tècnic/a de l’OME de Viladecans

Funcions:

· Supervisar el procés de admisió de l’alumnat i el compliment 
de les normes que el regulen i proposar a l’Administració 
educativa les mesures que consideri adequades.

· Oferir lloc escolar, en el segon cicle d’educació infantil i a 
l’ensenyament obligatori, durant el període de preinscripció.

· Facilitar l’acolliment, l’orientació i l’escolarització de 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques, i conèi-
xer les resolucions d’escolarització relatives als centres del 
seu àmbit d’actuació. 

· Oferir lloc escolar, en el segon cicle d’educació infantil i a 
l’ensenyament obligatori, a l’alumnat, les sol·licituts del qual 
es presenten en haver finalitzat el període de preinscripció. 

Comissió de garanties d’admissió
d’educació secundària obligatòria

Composició:

· President/a. Inspector/a d’educació del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat

· Cap del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Viladecans

· Representant tècnic de l’Ajuntament de Sant Climent

· Representant de l’EAP

· Director/a d’un centre públic de Viladecans

· Director/a d’un centre concertat

· Representant d’organitzacions sindicals

· Representants de mares i pares de consells escolars de pri-
mària, un d’escola pública i un altre de col·legi/centre concertat

· Tècnic/a de l’OME de Viladecans 

Funcions:

· Supervisar el procés d’admisió de l’alumnat i el compliment 
de les normes que el regulen i proposar a l’Administració 
educativa les mesures que consideri adequades.

· Oferir lloc escolar, en el segon cicle d’educació infantil i a 
l’ensenyament obligatori, durant el període de preincripció.

· Facilitar l’acolliment, l’orientació i l’escolarització de 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques, i conèi-
xer les resolucions d’escolarització relatives als centres del 
seu àmbit d’actuació. 

· Oferir lloc escolar, en el segon cicle d’educació infantil i a 
l’ensenyament obligatori, a l’alumnat, les sol·licituts del qual 
es presenten en haver finalitzat el període de preinscripció. 
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Pla Local per a la Millora
de l’Èxit Educatiu
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2 31 3.1. Marc general del Pla Local per a la Millora 
de l’Èxit Educatiu de Viladecans

El Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu pretén concretar les línies estratègiques i objectius generals que es 
marquen en el Projecte Educatiu de Viladecans.

El Projecte Educatiu de Ciutat de Viladecans (PEC) és un instrument de disseny i planificació estratègica de 
l’educació a la ciutat. Per tant, és el marc que dóna sentit i coherència a tots els programes i actuacions educatives 
desenvolupades al municipi i que estan agrupades al Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu, impulsat per 
l’Ajuntament.

Dins del Projecte Educatiu de Ciutat es considera que tots els agents socials són agents educatius i és imprescindi-
ble que la comunitat, en el seu sentit més ampli, s’incorpori i impliqui per poder encarar i superar els grans reptes de 
l’educació a la ciutat. Així, es tracta d’un projecte obert a tota la ciutadania i a totes aquelles entitats que participen 
en l’educació d’infants, joves i adults.

La posada en marxa del projecte i els seus objectius els va aprovar el Ple de l’Ajuntament del 26 de febrer del 2004, 
d’acord amb els principis de la Carta de Ciutats Educadores. Les seves línies estratègiques van ser proposades i 
aprovades el 2 de juny del 2005 en el Consell Municipal d’Educació.

· Objectius generals del Projecte Educatiu de Ciutat

· Prioritzar l’educació en les línies de desenvolupament estratègic del territori.

· Garantir, a través de l’educació, una promoció individual i col·lectiva, basada en els drets i la igualtat d’oportunitats 
de totes les persones en un context de valors democràtics.

· Vertebrar la política educativa de la ciutat amb el suport i el coneixement de tots els agents educatius de la 
ciutat, atenent tots els agents socialitzadors.

· Establir l’educació com a eina clau de transformació de la ciutat per a un projecte de progrés i de desenvolupa-
ment econòmic.

· Potenciar l’educació com a instrument per aconseguir la cohesió i la integració social.

· Planificar l’acció municipal, en matèria educativa, amb la participació dels agents de la ciutat, mitjançant un 
procés, flexible i adaptable, en què es coresponsabilitzi la ciutadania.

Creant Futur. On volem anar?

25. 26.
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Pla Local per a la Millora
de l’Èxit Educatiu

28.

25/26/30. Formació per a pares i mares
27. Intercanvi de pràctiques educatives

28. Jornada Tékhne
29. ‘Plantació Escola Germans Amat Targa’

27.

Les línies estratègiques del PEC són el punt de partida per al disseny i la implementació del nou Pla Local per a 

la Millora de l’Èxit Educatiu.

· Formar per al futur
En aquesta línia es pretén afavorir que tota la ciutadania de Viladecans accedeixi a una educació de qualitat 
i innovadora, en totes les etapes de la vida, adequada per fer front als reptes de futur dels propers anys. La 
introducció d’eines digitals a l’educació és una aposta clau per millorar els resultats acadèmics i l’èxit educatiu.

· L’entorn educador
El temps educatiu va més enllà de l’escola. En aquest sentit, s’ha de potenciar l’elaboració d’eines de treball coo-
peratiu entre tots els agents educadors i tots els agents socials que formen part del teixit associatiu i institucional.

· Educar per a la identitat
Promoure la identitat i el sentit de pertinença a Viladecans dels seus ciutadans i ciutadanes, afavorint la cohesió 
social, assegurant i ampliant les oportunitats educatives, sense discriminacions, dins i fora del sistema escolar, 
i al llarg de la vida, atenent de forma adient el creixement de la ciutat.

29. 30.
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· Línies estratègiques i objectius del Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu

L’objectiu principal d’aquest pla és millorar l’èxit edu-
catiu a partir d’una educació integral de l’alumnat i 
amb la implicació de tota la comunitat educativa (cen-
tres, famílies, entitats i administracions). D’aquest objectiu 
general, se’n desprenen les següents línies estratègiques:

Aquesta finalitat es concreta en els eixos d’actuació se-
güents, que vertebren les diferents actuacions previstes 
per ser implementades en les diferents etapes dels en-
senyaments obligatoris i postobligatoris.

Línies estratègiques del PLMEE Eixos d’actuació del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
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· Dissenyar accions per acompanyar als centres a aconseguir el 
millor i major desenvolupament de les competències bàsiques 
de l’ensenyament obligatori.

· Professionalització de la docència: millora de la 
competència professional dels docents a través de 
l’impuls de la formació inicial i contínua i la seva 
adequació a les necessitats educatives dels alumnes.

· Suport Escolar Personalitzat (SEP): detecció i in-
tervenció precoç de les dificultats d’aprenentatge en 
l’educació infantil i primària.

· Impuls de la lectura: la lectura com a eix vertebrador 
dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curri-
culars i foment de l’hàbit lector.

· Incrementar la població amb estudis secundaris postobligatoris.

· Garantir l’orientació i l’acompanyament acadèmicoprofessional 
per promoure la incentivació de la continuïtat dels estudis i/o 
inserció laboral.

· Promocionar i vetllar per l’oferta de Formació Professional tenint 
en compte les necessitats de les empreses al territori.

· Ampliar l’oferta educativa de la formació de persones adultes.

· Proposar l’ampliació de l’oferta de cursos d’idiomes a l’Escola 
Oficial d’Idiomes.

· Desenvolupar la formació artística adreçada a diferents públics i en 
diferents espais de la ciutat, fent xarxa amb l’oferta que hi existeix.

· Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en 
horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i 
secundària del municipi.

Línies estratègiques del PLMEE Eixos d’actuació del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

2.
 T

re
ba

lla
r p

er
 a

ss
eg

ur
ar

 i 
am

pl
ia

r l
es

 o
po

rtu
ni

ta
ts

 e
du

ca
tiv

es
, s

en
se

 d
is

-
cr

im
in

ac
io

ns
, d

in
s 

i f
or

a 
de

l s
is

te
m

a 
es

co
la

r (
eq

ui
ta

t) 
i a

l l
la

rg
 d

e 
la

 v
id

a.

O
b

je
ct

iu
s 

es
p

ec
íf

ic
s

· Disminuir l’abandonament escolar prematur fent un seguiment 
intens de l’alumnat amb dificultats.

· Absentisme i abandó escolar: iniciatives i estratè-
gies formatives per afavorir la reincorporació al siste-
ma educatiu de les persones en situació d’absentisme 
i d’abandó prematur dels estudis i la formació.

· Autonomia de centre: impuls a l’organització i a la 
gestió autònomes dels centres educatius.

· Professionalització de la direcció: enfortiment del 
lideratge dels directors i dels equips directius.

· Prevenir i dotar de recursos per al tractament de l’absentisme escolar.

· Dotar de mitjans i de recursos a l’alumnat perquè pugui accedir 
i mantenir-se en el sistema educatiu, independentment del seu 
origen social i de les seves necessitats educatives específiques.

· Afavorir el coneixement i l’ús de les llengües autòctones per a 
una integració òptima al sistema escolar.

· Treballar per a una educació inclusiva cercant els recursos i les im-
plicacions necessàries per atendre tots els infants i joves.

· Garantir l’orientació i l’acompanyament acadèmicoprofessional 
per promoure la incentivació de la continuïtat dels estudis i/o 
inserció laboral.

· Fomentar la participació de tot l’alumnat en activitats comple-
mentàries extraescolars o de vacances.

· Treballar en coeducació perquè homes i dones tinguin les ma-
teixes oportunitats.
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Pla Local per a la Millora
de l’Èxit Educatiu

Línies estratègiques del PLMEE Eixos d’actuació del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
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· Enfortir les xarxes educatives a la ciutat, aprofitant els recursos 
educatius i creant espais de reflexió i generació de propostes.

· Innovació metodològica i didàctica a les aules: 
simplificació dels currículums, impuls del treball 
competencial i de l’avaluació formativa com a eina 
del procés d’ensenyament i aprenentatge.

· Establir contactes amb les universitats del territori.

· Desenvolupar projectes basats en les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació, per fer de Viladecans una ciutat capdavan-
tera en l’aplicació de les TIC.

· Aprofitar la implicació i el talent dels professionals al territori.

· Posar en marxa una Xarxa d’Innovació Educativa per a la creació 
d’un ecosistema que impulsi el desenvolupament i l’intercanvi de 
projectes d’innovació educativa als centres educatius de la ciutat.

Línies estratègiques del PLMEE Eixos d’actuació del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
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· Fomentar la creació d’espais de trobada i convivència entre les 
famílies.

· Implicació i compromís de la família en el seguiment 
de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne.

· Relacions de la comunitat educativa i l’entorn: res-
postes integrals adequades al context educatiu dels 
centres.

· Acollir les famílies amb dificultats específiques.

· Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport 
escolar.

· Fomentar la relació de la comunitat educativa del centre amb 
l’entorn.

· Assolir la major i millor inserció en el món laboral.
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3.2. Marc específic del Pla Local per a la Millora 
de l’Èxit Educatiu de Viladecans

El Pla per a la Millora de l’Èxit Educatiu és una eina de transformació i canvi que pretén millorar els resultats educa-
tius i ajudar a superar les febleses que es detecten en la diagnosi realitzada, potenciant i millorant, alhora, aquelles 
actuacions que s’hi estan desenvolupant.

· Pla de treball

A partir de les línies estratègiques definides anteriorment, establirem quines han de ser les prioritats educatives per 
millorar l’èxit educatiu. Dissenyarem i desenvoluparem accions per a:

2
3

1

· La promoció de l’adquisició d’aprenentatges bà-
sics (igualtat d’oportunitats) i l’assoliment de nivells 
elevats d’instrucció (excel·lència educativa), arti-
culant polítiques centrades en l’acompanyament en 
els processos d’escolarització, i també de retorn al 
sistema educatiu, un cop els joves han abandonat 
prematurament l’escola.

· Promocionar activitats educatives per treballar per 
l’excel·lència educativa com a instrument més eficaç 
per a la igualtat d’oportunitats.

· Creació d’activitats educatives amb continguts digi-
tals, perquè els centres educatius, alumnes, associa-
cions, entitats i empreses puguin compartir formació 
i experiències.

· La posada en marxa de nous tallers de formació 
per a les famílies, per treballar desigualtats educati-
ves relacionades amb les dificultats familiars, socials, 
culturals i econòmiques i la implicació de les famílies 
en l’acompanyament dels seus fills i filles.

· La modernització dels centres educatius, posant al 
dia les instal·lacions existents a través de la digita-
lització de les aules. La introducció de les eines 
digitals a l’escola és una peça clau que permet als 
centres millorar les estratègies educatives de la ge-
neració dels joves nadius digitals, que ja tenen les 
tecnologies com a un element habitual.

· Posada en marxa de la Xarxa d’Innovació Educativa 
dins del projecte/programa W!ESCOLA que promou-
gui projectes d’innovació educativa per esdevenir 
una ciutat on l’educació i la innovació siguin indivi-
sibles amb l’objectiu de ser un Living Lab Educatiu 
d’Excel·lència.
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· Impulsar la vinculació entre escoles de primària, 
famílies i entorn per facilitar i donar suport a les ac-
cions que proposin els professionals de Viladecans 
relacionades amb la formació dels infants entre 6 i 12 
anys per garantir el seu òptim desenvolupament, des 
d’una perspectiva global.

· Fomentar la incorporació de la perspectiva de  
gènere de manera transversal en totes les accions 
que s’engeguin des dels centres educatius, a fi de fer  
visible la importància de la socialització de gènere 
com a element vehiculador de les relacions que es 
creen en l’espai escolar i les expectatives pròpies i 
motivacions derivades d’aquesta per part, no només 
de l’alumnat, sinó també del professorat. Identificació 
del grau d’incorporació de la perspectiva de gènere 
en relació a la millora de l’èxit escolar en els Consells 
Escolars dels Centres Educatius.

· La incorporació d’accions de coresponsabilitat educa-
tiva entre famílies i Administració local, fent un treball 
d’adhesió, entre el conjunt d’agents locals, al com-
promís amb la millora de l’èxit educatiu a Viladecans  
(Coresponsabilitat per la millora de l’èxit educatiu).

· Promocionar l’aprenentatge al llarg de la vida i en el 
marc del Centre Edelia Hernández amb una oferta di-
versificada que dóna resposta a les necessitats de la 
ciutadania: educació d’adults i llengües estrangeres.

· Promoure l’esperit emprenedor a tots els àmbits de 
l’educació i la formació. En aquesta línia, el foment de 
la cultura emprenedora es constitueix com a compe-
tència clau que s’ha d’integrar al currículum, assolir al 
final de l’ensenyament obligatori, i mantenir i reforçar 
al llarg de la vida.

· Dinamitzar el projecte d’estalvi energètic als centres 
educatius, a partir del canvi d’hàbits dels usuaris dels 
equipaments, per tal de fomentar el valor educatiu de 
la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.
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· Desenvolupament i seguiment del Pla

En aquest punt s’exposa una proposta per formalitzar el desenvolupament del Pla Local per a la Millora de l’Èxit 
Educatiu, així com la coresponsabilitat d’aquest amb tots els agents educatius de la ciutat.

L’educació dels infants i joves implica l’acció conjunta de la família, l’escola i l’entorn.

· Els centres docents elaboren cada curs una Programació General Anual, on recullen els aspectes re-
llevants a desenvolupar durant l’any escolar en coherència amb el propi Projecte Educatiu de Centre, 
i marca les activitats de cada curs.

· L’Ajuntament de Viladecans ofereix als centres un seguit d’accions abans esmentades per tal de 
col·laborar i facilitar la tasca docent. Facilita cada curs un llistat de propostes i documents per a la 
seva gestió, a l’abast dels centres per tal que cadascú pugui afegir, als recursos que li són propis, 
elements de millora i progrés per als alumnes. Cada centre tria la seva participació i aprofitament 
dels recursos municipals disponibles i els incorpora a la seva planificació i documentació, que després 
s’aprova en el Consell Escolar de centre, com es fa cada curs.

· El centre es compromet a informar a totes les famílies de les activitats que se’ls ha proposat des del Pla 
Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu i que han afegit a la seva planificació del curs. Tal i com ho fa 

amb el Pla anual de centre.

· En finalitzar el curs, i en el si del mateix òrgan, en què participen tots els sectors implicats de la comu-
nitat educativa, l’equip directiu del centre presenta els resultats de la seva planificació i execució 
dels compromisos presos a l’inici de curs amb la memòria de centre.

· La memòria anual de l’Ajuntament servirà per crear el pla de treball individualitzat amb cada centre, 

consensuar-ne les línies d’actuació i fer-ne el seguiment i l’avaluació.

· Aquestes accions s’han de formular en el marc del projecte educatiu i, per tant, d’acord amb el 
caràcter propi del centre, les característiques de l’entorn social i l’etapa educativa.

Família Centres 
educatius

Associacions 
i entitats
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· Avaluació del Pla

L’avaluació del pla serà compartida, des del mateix moment en què s’engegui, amb un grau de consens, de parti-
cipació i d’implicació dels diferents agents educatius del territori que hi participin.

La metodologia que se seguirà per desenvolupar-ne i avaluar-ne els objectius i les actuacions, serà una eina 
d’anàlisi que permeti realitzar-ne periòdicament avaluacions dels programes i actuacions.

Plantejarem indicadors d’avaluació per als objectius generals, per als específics i per als propis de cada una de les 
actuacions. Així com indicadors quantitatius i qualitatius.

L’avaluació del desenvolupament del Pla la coordinarà el Departament d’Educació de l’Ajuntament, amb la supervi-
sió dels diferents òrgans i agents educatius que anomenarem òrgans de gestió avaluativa, i que són:

· El referent de cada actuació en concret. (Avaluació a curt termini)

· La Comissió de Treball del Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu. (Avaluació a curt termini)

· La Comissió Institucional del Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu. (Avaluació a llarg termini)

D’aquests òrgans penjaran els diferents grups de treball que duran a terme el seguiment i procés de les actuacions del pla.

El centre farà la devolució de l’avaluació que es faci de les activitats del pla a totes les famílies quan finalitzi el curs, 
tal i com ho fa a la memòria del centre.

L’avaluació es realitzarà en diferents moments: a curt, a mig i a llarg termini.

· Avaluació a curt termini:
En finalitzar el curs escolar, cada centre educatiu haurà de retornar al Departament d’Educació de 
l’Ajuntament, el conjunt d’avaluacions de cada una de les activitats que ha realitzat. Amb aquesta infor-
mació i les propostes de millora que faci cada agent educatiu, es podrà donar continuïtat o replantejar 
cada actuació en concret. A través de la Memòria del Centre i el Consell Escolar. 

· Avaluació a mig termini:
Bianualment, la comissió de treball del PLMEE, encarregada de fer el seguiment i l’avaluació de les actua-
cions, haurà de concretar indicadors per avaluar els objectius específics que planteja el Pla.

· Avaluació a llarg termini:
Cada quatre anys, i a partir d’uns indicadors d’avaluació plantejats per la Comissió Institucional del PLMEE, 
es valorarà el compliment de les línies estratègiques i els objectius generals d’aquest pla. 
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Gràfic 5. | Procés de desenvolupament del pla |

· Calendari

Establirem, aquí, quin ha de ser el calendari de desenvolupament del pla. La durada mínima del temps d’execució és 
d’una legislatura, ja que els resultats educatius sempre són resultats a llarg termini.

· Redacció del document 
del Pla Local per a la 
Millora de l’Èxit Educatiu.

· Elaboració de la diagnosi 
cap a la definició d’un Pla 
Local per a la Millora de 
l’Èxit Educatiu per part de 
la Diputació de Barcelona.

· Consensuar el document 
amb els Serveis  
Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament de 
la Generalitat.

2011

· Presentacions sectorials 
de xarxes i comissions  
de treball.

· Constitució de la Comissió 
de seguiment i avaluació 
del PLMEE.

· Presentació  
al Ple Municipal.

· Presentació al CME. · Presentació i validació a 
tota la comunitat educativa 
implicada en el PLMEE.

· Constitució de la Comissió 
Institucional del PLMEE.
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· Elaboració del Pla de 
Comunicació Municipal.

· Presentació i validació del 
document al Departament 
d’Ensenyament de la 
Generalitat: Direcció 
dels Serveis Territorials i 
Inspecció.

· Presentació i validació del 
document amb Alcaldia i 
representants polítics.

· Signatura del conveni  
per part de les dues 
administracions:  
Ajuntament de Vilade-
cans i Departament 
d’Ensenyament.

2015

· Avaluació del pla  
per part de la Comissió 
Institucional.

· Presentació de treball de 
la Comissió de seguiment  
i avaluació del pla.

· Presentació de treball amb 
les direccions dels centres 
educatius de la ciutat.

· Presentació de treball amb 
les AMPA dels centres 
educatius de la ciutat.
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Glossari

AMPA: Associació de Mares i Pares d’Alumnes

CAP: Centre d’Atenció Primària

CDIAP: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

CEM: Consell Municipal d’Educació

CSMIJ: Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil

EAP: Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica

EBM: Escola Bressol Municipal

ELIC: Equip d’Assessorament en Llengua i Cohesió Social

ESO: Educació Secundària Obligatòria

NEE: Necessitats Educatives Especials

OME: Oficina Municipal d’Escolarització

PCEE: Pla Català d’Esport a l’Escola

PEC: Projecte Educatiu de Ciutat

PEE: Pla Educatiu d’Entorn

PQPI: Projecte de Qualificació Professional Inicial

TET: Transició Escola-Treball

TAC: Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement
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