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Introducció
1. Justificació i objectius
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP, en endavant) un ens públic local de
caràcter territorial, que té competències en serveis socials, sanitat, ensenyament,
cultura, esports, salubritat pública, medi ambient, ordenació territorial i urbanisme. A
més, té altres competències delegades per la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments
de la comarca. Formen el Consell Comarcal els 27 municipis de l’Alt Penedès (més de
106.200 habitants al 2013), sent Vilafranca del Penedès la capital (gairebé 39.00
habitants al 2013).
En l’actual context d’alta complexitat i noves problemàtiques, el CCAP veu la necessitat
d’acompanyar els municipis en les seves polítiques educatives. Per això, l’any 2014 es
va posar en contacte amb la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de
Barcelona, amb la voluntat d’iniciar un procés de diagnosi dels reptes i necessitats
educatives del territori i de planificació dels eixos d’actuació per a desenvolupar accions
en el futur, fent especial èmfasi en les polítiques d’acompanyament a l’escolaritat per a
l’èxit educatiu i en l’optimització dels recursos i del suport als petites municipis.
Dins aquest marc, els quatre objectius generals són:
1. Fer una diagnosi socioeducativa i de les polítiques educatives des de la perspectiva
municipal i territorial.
2. Fixar eixos, línies d’actuació i objectius prioritaris d’acció socioeducativa, d’acord amb
les singularitats dels municipis.

4. Iniciar el procés per a la creació d’un espai de reflexió i debat a nivell polític que
integri el nivell local i supralocal en matèria de polítiques educatives.

Més concretament, els objectius específics són:
 Afinar el coneixement sobre les necessitats socioeducatives de la comarca, a través
d’una priorització conjunta de tots els agents implicats.
 Identificar les accions, serveis i recursos de caràcter socioeducatiu que ja s’estan fent
des del Consell Comarcal i dels municipis.
 Realitzar una anàlisi de les polítiques educatives existents a nivell municipal i dels
problemes en la seva implementació.
 Identificar estratègies i iniciatives de caràcter intermunicipal (cooperació entre
determinats municipis) i supramunicipal (des d’entitats o administracions d’àmbit
4
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3. Establir les bases per a la creació de xarxes de cooperació en matèria de polítiques
educatives del conjunt del territori.

territorial superior), en relació a les polítiques locals d’educació, que permetin
endegar respostes conjuntes més eficaces i eficients.
 Facilitar als ajuntaments instruments de diagnòstic que permetin sustentar la presa
de decisions en matèria educativa. Específicament, aportar coneixement objectiu
sobre la situació a la comarca en relació al procés d’escolarització de la població
entre 0 i 18 anys i els factors positius i de vulnerabilitat que poden afavorir o posar en
perill l’assoliment de l’èxit educatiu.
 Crear espais de reflexió amb els agents socioeducatius del territori entorn a les
estratègies de cooperació supramunicipal en polítiques d’educació, que siguin la
base d’una futura xarxa socioeducativa comarcal.
 Identificar els elements de priorització per definir els eixos de treball en matèria
educativa que ha de contemplar el Pla Territorial Educatiu.

2. El pla territorial educatiu
El pla territorial educatiu1 és un instrument de política pública amb un objectiu doble.
D’una banda, descriure i analitzar la situació socioeducativa del territori amb la finalitat
de definir els principals elements que conformen l’estat de la qüestió en relació a la
planificació, la gestió i l’acció educatives des de la perspectiva municipal i territorial. I en
segon lloc, té per objectiu proposar els eixos d’un pla de treball d’acció socioeducatiu
per al conjunt del territori i definir els objectius i línies d’actuació prioritàries tenint en
compte les singularitats dels petits municipis.

En aquest sentit, el pla territorial educatiu és una eina estratègica que conté una
proposta substantiva referida a l’educació al llarg de la vida i als diferents àmbits on és
present l’educació, alhora que promou i desenvolupa un escenari de corresponsabilitat i
participació per al desenvolupament d’un projecte educatiu comú.
Per aquesta raó, esdevé l’eix vertebrador de la política educativa del territori, ja que
defineix les prioritats que han d’orientar les línies programàtiques i accions concretes
destinades a millorar la qualitat de vida i l’educació de tots els ciutadans d’un territori
determinat.
El pla no és un document elaborat estàtic, sinó que ha de ser un instrument viu, dinàmic
i flexible per anar adaptant-se a les transformacions de l’entorn, establint un procés de
revisió en cada legislatura que actualitzi, revalidi o modifiqui les diverses accions i
processos a realitzar, a partir d’una avaluació consensuada amb la xarxa d’agents
implicats.

1

Palau, N. (2013) Marc de referència dels plans educatius locals. Document de treball.
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Amb el pla territorial educatiu pretenem ordenar el conjunt de mesures, recursos i
accions necessàries per definir l'escenari de futur de la política educativa que es vol
aconseguir i les accions per arribar-hi.

Els plans territorials educatius es basen en principis com:
 Visió integral: La perspectiva educativa no està centrada només en l’etapa
escolar. Els reptes de la societat actual requereixen d’una visió més integral que
tingui en compte l’educació al llarg de la vida (la formal, la no formal i la
informal), ja que l’educació té un paper estratègic, en aspectes tan rellevants
com, la competitivitat, la innovació, l’apoderament de les persones, així com pel
desenvolupament d’una ciutadania activa, per a la cohesió social i la millora
social.
 Transversalitat: En la mesura que el pla ha de contemplar totes les accions
educatives d’un territori, atenent a una visió integral, ha de tenir una definició
transversal que impliqui tant a l’administració, els centres educatius, les entitats
públiques i privades com d’altres agents implicats directa i indirectament amb el
fet educatiu, des del reconeixement explícit i la potenciació del seu paper
educador. Aquesta articulació transversal es conseqüent amb una visió de
l’educació al llarg de la vida i ha de permetre el desplegament d’una política
educativa per a tota la ciutadania i definir el catàleg de serveis i activitats als
quals hi tindrà accés.

 Sostenibilitat: Aquest criteri respon a un imperatiu del context actual. Suposa
que les accions proposades han de ser assumibles, perdurables durant el temps
acordat i han de respondre a una necessitat definida. Per tant, han d’estar
quantificats els recursos humans i materials que seran necessaris per cada una
d’elles i s’ha de poder avaluar si s’han assolit els objectius. En el context actual,
la sostenibilitat implica també un esforç per optimitzar els recursos disponibles,
evitant duplicitats innecessaris i millorant la coordinació i la gestió del treball
conjunt. La preocupació per a la sostenibilitat comporta una visió continuada del
pla que no s’esgoti en el seu inici i una predisposició a la innovació i creativitat,
alhora que obliga a la revisió continua dels recursos esmerçats i dels impactes
aconseguits.
 Avaluació: Pautar el seguiment del pla especificant què, qui, quan i com es
recolliran les informacions necessàries pel seu seguiment – tant del procés com
de les accions previstes -, es requisit indispensable per a realitzar una bona
avaluació. Per portar a terme els objectius del pla, efectuar les millores pertinents
o corregir els desviaments que es puguin presentar, cal disposar d’una bateria
d’indicadors que mesurin el grau d’assoliment dels objectius. Aquests indicadors
6
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 Corresponsabilitat: D’aquesta visió transversal de l’educació com a un dret i un
deure per a tots i amb tots, se’n deriva una posició de corresponsabilitat entre
tots els agents: administració, comunitat educativa, i iniciativa social que ha
d’implicar un compromís conjunt pel desplegament del pla. La corresponsabilitat
no es pot donar sense la participació i la implicació dels agents educatius, però
exigeix alhora el lideratge explícit dels càrrecs públics i de l’administració, la
definició clara de responsabilitats de cada un dels participants i el consens per a
l’establiment dels acords de col·laboració que siguin necessaris. L’exercici de la
corresponsabilitat es concreta en les dinàmiques de treball en xarxa entre els
diferents agents relacionats amb l’educació al territori.

han de respondre als objectius estratègics plantejats i han de ser clars,
mesurables i pactats pels agents que intervenen.
 Organització flexible: El pla educatiu territorial ha de poder adaptar
l’organització al moment del procés de desenvolupament de les polítiques
educatives, així com a les necessitats del context extern (canvis socials i
econòmics). En aquest sentit, el model de treball en xarxa amb els agents
implicats aporta el valor afegit de la riquesa de la participació, l’intercanvi
d’experiències, la multiplicació dels recursos i una visió més amplia i coordinada
de les diferents perspectives sobre el fet educatiu al territori.

Específicament, el Pla Territorial de l’Alt Penedès es complementa amb els següents
principis:
 L’acompanyament a l’escola i l’orientació a joves: Es tracta de dos temes
que des de l’inici han preocupat especialment al Consell Comarcal. D’una banda.
l’oferta i els recursos socioeducatius que acompanyen a l’escola són clau per a
l’èxit i la continuïtat de les trajectòries educatives. I d’altra banda, en l’actual
context es creu fonamental millorar els instruments d’orientació formativa i
professional per a adolescents, joves i famílies.

 Una organització flexible i adaptada als objectius del Pla: El Consell
Comarcal ha mostrat en diferents moment la voluntat de ser una organització àgil
i eficient, fugint d’estructures rígides i burocràtiques. Hi ha una visió força general
de què cal optimitzar els mecanismes, instruments i espais actuals abans de
crear-ne de nous. En tot cas, els continguts i els objectius de la política
educativa, condicionaran les formes d’organització, els agents implicats i els
tempos dels projectes.
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 L’equilibri territorial: Per les característiques físiques i demogràfiques de la
comarca, la cerca d’un equilibri territorial, a partir d’una visió del conjunt del
territori, és clau en qualsevol dels àmbits de política pública. Durant el procés
d’elaboració del Pla Territorial han estat ben presents les problemàtiques de
mobilitat de la comarca i la necessitat de donar més suport i recursos als
municipis petits, perquè hi hagi realment una igualtat d’oportunitats a tot l’Alt
Penedès.

3. Metodologia i procés de treball
A nivell metodològic, s’ha portat a terme una recerca en dues grans fases, la diagnosi
de la realitat socioeducativa i l’elaboració del Pla territorial educatiu, que ha comportat
una àmplia anàlisi documental, una recerca quantitativa (a partir de fonts secundàries
estadístiques) i una recerca qualitativa (a partir d’entrevistes i sessions de treball). Ha
estat clau el treball coordinat entre el personal tècnic del Consell Comarcal, el personal
tècnic de la Diputació de Barcelona i la consultora encarregada del projecte.
Un dels principals criteris del treball ha estat identificar, donar veu i implicar els
agents educatius del territori per posar les bases d’una xarxa educativa a un territori
molt ampli, amb nuclis disgregats i amb pocs referents de treball conjunt a l’àmbit
educatiu. Així mateix, ha estat vital el consens polític sobre la necessitat d’engegar
sinèrgies entre municipis per ampliar, millorar i fer més sostenibles les polítiques
educatives municipals. En gran mesura l’èxit del Pla Territorial Educatiu, depèn de la
seva capacitat per crear espais de cooperació supramunicipals per a l’educació, com ja
existeixen en d’altres àmbits.
D’altra banda, s’ha fet un esforç compartit d’avaluació del procés de treball,
especialment a nivell tècnic, de manera que en el futur, el Pla Territorial Educatiu sigui
un model més fàcilment transferible a d’altres territoris amb situacions o necessitats
similars.

El procés de treball s’ha dividit en les següents fases:
Fase 1: Validació de la proposta de treball (Juny 2014)

Aquesta reunió de posada en marxa permet acabar de concretar la metodologia, el
calendari del procés i tots aquells aspectes operatius necessaris per desenvolupar-lo.
S’estableix un Equip Impulsor o Grup Motor (GM) Educatiu del projecte, amb els
diferents agents que l’han de liderar i fer-ne el seguiment: Formen part del GM
Educatius els serveis de: Joventut, Educació, Ocupació i Desenvolupament, i Servies
Socials. També es recull la informació i documentació per iniciar el projecte.
FASE 2. Diagnòstic de la realitat socioeducativa del territori (Juliol- Octubre 2014)
En col·laboració amb el personal tècnic del CCAP i de la Diputació de Barcelona, es
porta a terme una anàlisi documental i estadística2 de la informació ja recollida fitxes
estadístiques sobre la realitat socioeducativa del territori, informació documental dels
plans i memòries del Consell Comarcal i dels municipis...), que es complementa amb
d’altres indicador socioeducatiu del territori. L’anàlisi inclou el contrast entre el marc de
definició de la política educativa del Consell Comarcal, el marc competencial local i la
2

El detall de les fitxes municipals sobre la realitat socioeducativa i els agents i les polítiques
educatives al territori, s’adjunta als Annexos 1 i 2 del present document.
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A la primera reunió de treball, es presenta i valida la proposta substantiva (índex del
document) i operativa (procés de treball) amb l’equip polític i tècnic del Consell
Comarcal, la representant de la Diputació de Barcelona i l’equip tècnic del projecte.

realitat sociodeducativa del territori. Seguidament, es fan diverses entrevistes i
sessions de treball amb els agents socioeducatius3 i una sessió de detecció de
necessitats amb les regidories d’educació de la comarca. L’objectiu d’aquestes
sessions és doble, d’una banda, complementar i contrastar les dades recollides amb les
opinions dels agents, i de l’altra, construir al mapa de visions sobre l’educació, tot
implicant els agents en el procés.
Les persones entrevistades o que han participat a les sessions de treball tenen diferents
perfils:


Polític (President del Consell Comarcal, Gerent del Consell Comarcal i
Regidors/es d’educació de l’Alt Penedès)



Personal tècnic local i comarcal (personal tècnic del CCAP de les àrees de
Joventut, Educació, Ocupació i Desenvolupament, i Servies Socials;
direccions de centres; personal tècnic local d’educació i joventut;
biblioteques; inspecció d’ensenyament i CRP)



Entitats socioeducatives i d’altres agents educatius (AMPAs, esplais i entitats
de lleure...)

Un cop finalitzada aquesta primera part del treball de camp, es fa una reunió amb GM
Educatiu per fer un retorn de les principals conclusions de la Diagnosi i validar-la
tècnicament.

FASE 3. Elaboració del Pla Territorial Educatiu (Novembre 2014 - Gener 2015)

FASE 4. Document final i presentació pública (Febrer- Març 2015)
El darrer pas és la revisió dels documents amb les aportacions recollides en aquest
darrer període, i un cop validat, la seva presentació pública als agents que han
participat en la seva elaboració, però també a la ciutadania i als mitjans de comunicació
referents del territori (premsa, on-line, xarxes socials...).

3

El buidat del mapa de visions i el llistat de les persones que hi ha participat s’adjunta a l’Annex
3. L’Annex 4 incorpora el llistat de totes les persones que han participat en l’elaboració del Pla i
el darrer és l’Annex metodològic, on es troben els guions de les entrevistes i de les sessions de
treball.
9

Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès

A partir de la informació i reflexions recollides durant la diagnosi, s’elabora una primera
proposta de principis, eixos i línies d’actuació del Pla Territorial Educatiu, que es
discuteix a través de dues sessions de treball, una a nivell tècnic (joventut i serveis
socials) i l’altra a nivell polític (regidories d’educació de la comarca). A partir dels
resultats d’aquests espais, s’elabora una segona proposta de principis, eixos, línies
d’actuació i d’objectius, que es debat i valida pel GM Educatiu, on també es
defineixen els espais de treball a crear en el marc del Pla Territorial.

El procés de treball, juntament amb la temporalització de cada fase es sintetitza en el
següent gràfic:

GM Educatiu
Posada en marxa

(Re)Disseny de la
proposta de treball

FASE 2
DIAGNOSI
SOCIOEDUCATIVA
Juliol‐ Octubre 2014

FASE 3
ELABORACIÓ PLA
TERRITORIAL
Nov 2014‐ Gener 2015
Esborrany 1 del
Pla Territorial.
Diagnosi

Anàlisi documental i
estadística

Entrevistes/ sessions
de treball Xarxa
Educativa
Sessions de treball
Personal tècnic i
polític
Comissió Regidories
Educació

Treball de camp

Elaboració de
l’informe final

Presentació
pública

Reunió tancament

Tractament
informació

Esborrany 2 del Pla
Territorial. Línies
d'actuació

Reunió 2 GM
Educatiu

Reunió 3 GM
Educatiu

Treball de despatx

FASE 4
DOCUMENT FINAL I
PRESENTACIÓ
Febrer‐Març 2015

Reunions

Aquest document es divideix en dos grans capítols. En primer lloc, la Diagnosi
Socioeducativa de l’Alt Penedès, que incorpora els tres mapes ja comentats:
socioeducatiu, agents i polítiques i visions educatives. I, en segon lloc, pròpiament es
desenvolupa el Pla Territorial Educatiu en un capítol on s’exposen els seus principis,
eixos, línies d’actuació, objectius i propostes d’accions. Finalment, hi ha un breu repàs
als diferents tipus d’impactes que ha tingut el projecte. El document s’acompanya de
cinc Annexos, als quals es fa referència més endavant.
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FASE 1
VALIDACIÓ
PROPOSTA
Juny 2014

Diagnosi de la realitat socioeducativa
El Pla Territorial Educatiu és un instrument de planificació estratègica de les polítiques
educatives d’un territori, però per assolir aquesta fita, primer cal conèixer l’estat de la
qüestió relativa a l’educació al territori. El Pla ha de poder reflexionar sobre la situació
socioeducativa d’un territori; sistematitzar, ordenar i analitzar les actuacions
socioeducatives que es porten a terme en el context actual i així mateix, identificar els
agents implicats en les mateixes. Tot això és el que queda recollit en aquesta diagnosi
de la realitat socioeducativa de l’Alt Penedès, elaborada entre els mesos de juliol i
octubre de 2014, a partir d’una recerca documental, estadística i qualitativa, els resultats
de la qual es troben detallats als primers tres annexos que acompanyen aquest
document.
A través de la informació recollida i analitzada, hem configurat tres mapes del territori. El
primer, és el Mapa socioeducatiu, on es troben els principals indicadors de la realitat
social, demogràfica i educativa del territori. El segon és el Mapa dels agents i les
polítiques socioeducatives, on s’ordenen per àmbits i etapes vitals les actuacions
socioeducatives del territori i les organitzacions que les impulsen. I finalment, el Mapa
de visions sobre educació, en què es reflecteixen les mancances i necessitats, així
com els punts forts i les oportunitats del territori a nivell educatiu des del punt de vista
d’agents rellevants pel futur desplegament de les polítiques educatives.
La informació recollida s’acompanya de gràfics i taules per facilitar-ne la seva
comprensió i en cada punt es fa referència a l’annex que amplia i concreta l’anàlisi per a
cada municipi de la comarca de l’Alt Penedès.

El Mapa socioeducatiu tracta des d’un punt de vista estadístic i amb el suport de grans
indicadors la realitat social del territori i es divideix en tres subapartats: el primer
aprofundeix en la demografia del territori, el segon tracta la realitat educativa a partir de
la informació estadística facilitada per la Generalitat de Catalunya i en el tercer, es fa
una breu síntesi i s’extreuen les conclusions de l’apartat des de la perspectiva de cicle
vital i d’àmbits educatius.
Cal dir que totes les dades mostrades han estat facilitades pel personal tècnic dels
Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona.
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1. Mapa socioeducatiu

Indicadors sobre la realitat sòcio-demogràfica4



El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és un ens de l’administració local creat l’any
1987 format pels 27 municipis de la comarca de l’Alt Penedès. El Consell Comarcal
té 33 consellers comarcals, escollits entre els regidors dels 27 ajuntaments de la
comarca té competències els àmbits de serveis socials, sanitat, ensenyament,
cultura, esports, salut pública, medi ambient, ordenació territorial i urbanisme. A
més, té competències delegades per la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments
de la comarca.



La població de la comarca de l’Alt
Penedès l’any 2013 és
lleugerament superior als
106.000
habitants
(106.242) i la superfície
és de 592,7 km².

Gràfic 1. Mapa de la comarca de l’Alt Penedès



Una
de
les
característiques
més
importants
de
l’Alt
Penedès és la seva
elevada ruralitat, ja que
dels 27 municipis només
quatre tenen més de
4.000 habitants, entre
ells
destaquen
St.
Sadurní d’Anoia amb
12.603
habitants
i
Vilafranca del Penedès
amb gairebé 39.000.
habitants.



En conseqüència, Vilafranca exerceix una gran força de capitalitat territorial i
concentra molts dels recursos comarcals. La densitat de població a la comarca és
de 179,3 habitants/km2, molt menor que la mitjana catalana.



Les principals infraestructures viàries de la comarca són l’autopista AP7 i la
carretera Nacional N340, que creuen la comarca gairebé en paral·lel, excepte a la
zona més oriental. La C-15 connecta a Vilafranca amb les capitals de les comarques
veïnes (Vilanova i la Geltrú i Igualada) i la resta són carreteres comarcals i locals
que connecten els municipis interiors. Facilitar la mobilitat és una de les qüestions
clau de la comarca.

4

A l’Annex 1, es troben les fitxes municipals complertes amb l’explotació en taules i gràfics dels
principals indicadors socio‐demogràfics.
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Una altra de les característiques del territori és la diversitat en la grandària dels
municipis (com mostra el gràfic 2 i 3) i per tant, en els seus recursos tècnics, serveis
i equipaments. En podem fer la següent tipologia:
 Els 23 municipis representants al gràfic 2, representen el 38% de la
població de la comarca, el més petit té el 0,4% de la població comarcal i el
més gran d’aquets grup el 3,4%. Tot i ser municipis molt petits i amb grans
limitacions de personal tècnic, disposen de força equipaments educatius al
seu territori.
 Tots tenen llar d’infants municipal, excepte Pontons, i alguns
municipis en tenen més d’una (Mediona en té 2 i Subirats en té 3).
 Tots els municipis tenen escola de primària i alguns en tenen més
d’una. (Mediona i Olèrdola en tenen 2 i Subirats en té 3).
 Actualment hi ha dues Zones Educatives Rurals a la comarca. Sant
Martí Sarroca té també un institut de secundària que ofereix de 1r a 4t
d’ESO.
 17 d’aquests municipis tenen Punt d’Informació Juvenil o Servei Jove,
18 municipis compten amb el servei itinerant de biblioteques,
Bibliobús, i 10 municipis formen part de l’Escola de Música de l’Alt
Penedès. A més, St. Quintí de Mediona té una escola municipal de
música.

Gràfic 2. Població dels 23 municipis més petits de la comarca de l’Alt Penedès(2013)
Santa Fe del Penedès

378

Pontons

504

Puigdàlber

533

Pacs del Penedès

892

Cabanyes, les

969

Sant Cugat Sesgarrigues

974

Vilobí del Penedès

1.099

Pla del Penedès, el

1.195

Torrelavit

1.400

Font‐rubí

1.415

Castellví de la Marca

1.705

Olesa de Bonesvalls

1.720

Granada, la
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1.619

Avinyonet del Penedès

2.055

Sant Quintí de Mediona

2.165

Castellet i la Gornal

2.261

Sant Pere de Riudebitlles

2.346

Mediona

2.353

Torrelles de Foix

2.360

Sant Llorenç d'Hortons

2.535

Subirats

3.027

Sant Martí Sarroca

3.168

Olèrdola

3.626
0

500

1.000

1.500

2.000

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat

2.500

3.000

3.500

4.000
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 Gelida i Santa Margarida dels Monjos, signifiquen cada un el 7% de la
població comarcal, Sant Sadurní d’Anoia el 12% i Vilafranca del Penedès
el 37% restant. Tot i ser municipis amb grandàries molt diverses són els que
tenen més recursos tècnics i equipaments a l’àmbit socioeducatiu, molt
sovint sobrepassant les barreres del propi municipi i prestant serveis als
municipis de la seva àrea d’influència o de tot el territori, en el cas de
Vilafranca.
 Els 4 municipis compten amb centres de secundària on assisteixen
joves del propi municipi i de l’entorn, Sant Sadurní d’Anoia té 2
instituts i Vilafranca del Penedès en té 4. A més, és en aquests dos
municipis, juntament amb Sta. Margarida i els Monjos on es
concentra l’oferta comarcal de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de
Grau Superior.
 A St. Sadurní d’Anoia i a Vilafranca del Penedès hi ha un important
sector educatiu privat concertat.
 A Gelida existeix un Pla Educatiu d’Entorn que aglutina i coordina de
manera transversal diverses accions socioeducatives a nivell de
municipi.
 És en aquests municipis on es concentra la major part d’oferta de
formació per adults, formació ocupacional i formació artística de la
comarca.
Gràfic 3. Població dels 4 municipis més grans de la comarca de l’Alt Penedès(2013)
Gelida

7.123

Santa Margarida i els Monjos

7.288

Sant Sadurní d'Anoia

12.603

Vilafranca del Penedès
0

5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat



Com mostren els gràfics 4 i 5, l’estructura poblacional de la comarca de l’Alt
Penedès és més aviat jove i masculina, és lleugerament més jove que la mitjana de
la província de Barcelona i de Catalunya. En l’evolució de la població els darrers 13
anys, destaca l’augment a la comarca de més del 75% de la població de 0 a 14
anys, que passa de 10.829 persones l’any 2000 a 19.032 l’any 2013. En canvi el
nombre de persones de més de 65 anys només ha crescut un 22% en el mateix
període.
14
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38.929

Gràfic 4. Piràmide poblacional de la comarca de l’Alt Penedès (2013)
De 85 anys i més
De 80 a 84 anys
De 75 a 79 anys
De 70 a 74 anys
De 65 a 69 anys
De 60 a 64 anys
De 55 a 59 anys
De 50 a 54 anys
De 45 a 49 anys
De 40 a 44 anys
De 35 a 39 anys
De 30 a 34 anys
De 25 a 29 anys
De 20 a 24 anys
De 15 a 19 anys
De 10 a 14 anys
De 5 a 9 anys
De 0 a 4 anys

Font: Idescat. Padró municipal d’habitants.

Font: Idescat. Padró municipal d’habitants.



Com mostren les Taules 1 i 2, els percentatges de població infantil i juvenil són
sempre majors a la comarca que a la província de Barcelona i al conjunt de
Catalunya i destaca per sobre de les altres la taxa de població de 0 a 3 anys, que
és gairebé el doble de la mitjana de la província de Barcelona i de Catalunya. En
canvi entre la població de 16 a 20 anys les taxes comarcals són molt similars a les
del seu context territorial.

15
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Gràfic 5. Evolució poblacional de la comarca de l’Alt Penedès per grans grups d’edat (20002013)

 En conseqüència, l’índex d’envelliment, que mesura el pes de la població
envellida (de més de 64 anys) sobre la població total és considerablement
inferior i menor a 1, és a dir hi ha més persones joves que grans.
 En canvi, l’índex de dependència global, que mesura el pes de la població
de més de 64 anys i la dels menors de 15 anys respecte al grup comprès
entre ambdues edats és major que a la província de Barcelona i Catalunya.
És a dir, la proporció de població en edats dependents és major que en altres
territoris comparada amb la població en edat de treballar.
Taula 1. Comparativa territorial de taxes poblacionals

Taxes poblacionals

0 a 3 anys 3 a 16 anys

A la comarca de l’Alt Penedès (2013)
A la Província de Barcelona (2012)
A Catalunya (2012)

6.02%
3,25%
3,29%

15,98%
13,98%
14,12%

16 a 20
anys
4,56%
4,50%
4,57%

Taula 2. Comparativa territorial de índex demogràfics

Índex demogràfics

Índex
d'Envelliment

A la comarca de l’Alt Penedès (2013)
A la Província de Barcelona (2012)
A Catalunya (2012)


0,85%
1,05%
1,03%

Índex Depend.
Global
53,35%
50,40%
50,43%

L’any 2013 resideixen 12.437 persones d’origen estranger a l’Alt Penedès, que
significa poc menys del 12% de la població comarcal. Es tracta d’una taxa
sensiblement inferior a les taxes d’immigració externa de la província de Barcelona i
del conjunt de Catalunya, tal i com mostra la Taula 3.

Taula 3. Comparativa territorial la taxa d’immigració



11,71%
14,27%
15,68%

En resum, l’Alt Penedès és una comarca amb un dinamisme demogràfic superior al
de Catalunya: la natalitat és major, la mortalitat és menor i el retorn de persones
immigrades ha estat menys acusat que en d’altres comarques. En conseqüència, al
2012 el creixement natural de la població era gairebé el doble que el català i
comptant el saldo migratori, seguia sent un creixement positiu del 0,73%, en canvi a
Catalunya la població es reduïa aquell any prop d’un 5%.
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Taxa d'immigració externa
A la comarca de l’Alt Penedès
(2013)
A la Província de Barcelona (2012)
A Catalunya (2012)

Taula 4. Resum de taxes de creixement

Taxes per mil habitants

Alt Penedès Catalunya

Taxa bruta de natalitat (2012)
Taxa bruta de mortalitat (2011)
Creixement natural (2012)
Creixement migratori (2012)
Creixement total (2012)



11,78%
7,76%
4,04%
-3,32%
0,73%

10.28%
7.93%
1,91%
-6,77%
-4,86%

En relació a la situació del mercat de treball, el nombre de persones registrades
com a aturades té una tendència a la baixa, tot i que amb grans fluctuacions
estacionals, sent la temporada d’estiu la més positiva. Així, al maig de 2014 el
nombre d’aturats a l’Alt Penedès era de 8.468, és a dir, el 15,45%, mentre que un
any abans era del 16,5%. En relació al seu context territorial, la taxa d’atur és
sensiblement superior a la mitjana catalana i menor que l’espanyola.

Taula 4. Comparativa territorial de la taxa d’atur (2014)

Taxa d'atur (Maig 2014)
A l’Alt Penedès
A Catalunya
A Espanya

15,45%
15,04%
19,43%

Font: Mancomunitat Penedès Garraf. Informe sobre mercat de treball.



Segons l’Informe sobre mercat de treball, elaborat per la Mancomunitat Penedès
Garraf, el 51,6% de les persones aturades són dones i el 46% tenen més de 45
anys, el segon col·lectiu més demandant de feina és el de persones entre 30 i 44
anys (40%). Gairebé el 60% de les persones aturades cerquen feina al sector
serveis i menys d’un 20% a la indústria.



La taxa de temporalitat a la comarca és molt alta, més del 90% dels contractes
signats són d’aquesta tipologia al maig de 2014 i gairebé el 50% de les persones

17
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Gràfic 6. Evolució de l’atur registrat a l’Alt Penedès (Maig 2013- Maig 2014)

contractades tenien entre 30 i 44 anys. Durant el primer trimestre de 2014 el 15%
dels contractes realitzats van ser a persones estrangeres.
Gairebé el 72% de les empreses de la comarca pertanyen al sector dels serveis i
18% al sector industrial. Tot i el caràcter vinícola i agrícola de la comarca, aquest
sector representa l’1,36% de les empreses i al voltant del 10% de l’ocupació.



Finalment, el nivell de renda familiar bruta a la comarca de l’Alt Penedès per
habitant és inferior al del seu context territorial més immediat, sent de mitja de
13.097€ l’any 2012, mentre al conjunt de la província de Barcelona és de 18.260€.
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Indicadors sobre la realitat educativa5

En relació a l’evolució de la població en edat escolar a l’Alt Penedès, cal destacar
un creixement sostingut des de l’any 2001 fins al 2013 a gairebé totes les franges
d’edat, més importants entre els infants.
 Pel que fa a l’educació infantil, el creixement de la població escolaritzada en

aquests 12 anys ha estat el més important, al voltant del 77% entre els infants de 0
a 2 anys i del 92% entre els infants de 3 a 5. El creixement demogràfic coincideix
amb la construcció d’escoles bressol a gairebé tots els municipis de l’Alt Penedès i
els canvis en les conductes de les famílies. Però s’observa com aquest creixement
es modera i fins i tot comença a recular entre els més petits a partir de l’any 2011,
coincidint amb l’agreujament de la situació de crisi econòmica. Això fa preveure que
en els propers anys la població demandant d’escoles bressol es podria reduir.
Gràfic 7. Població de 0 a 5 anys escolaritzada a l’Alt Penedès (2001-2013)

 A l’educació primària, el creixement de la població escolaritzada ha estat al
voltant del 71% entre els anys 2001 i 2013 i per tant, també ha requerit una
gran inversió en escoles durant aquests anys. En canvi entre els alumnes
d’educació secundària el creixement ha estat molt més moderat, al voltant
del 33,8% en els darrers 12 anys, tot i que donat el volum de població més
jove, caldran ampliar les places de secundària els propers anys.

5

A l’Annex 1, es troben les fitxes municipals complertes amb l’explotació en taules i gràfics dels
principals indicadors educatius.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat

Gràfic 8. Població de 6 a 15 anys escolaritzada a l’Alt Penedès (2001-2013)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat

 Finalment, en relació a l’educació post-obligatòria al mateix període, la
població escolaritzada ha tingut un creixement més lleu, d’un 14,7%, entre
els alumnes de 16 a 17 anys, en canvi s’ha reduït un 9,3% entre els alumnes
de 18 a 19 anys. L’oferta laboral per a persones sense formació postobligatòria durant els primers anys d’aquesta etapa de ben segur ha tingut
relació amb aquest fenomen, però també l’oferta de formació professional i
de formació ocupacional al territori, que no cobreix tota la demanda del
territori.

Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès

Gràfic 9. Població de 16 a 19 anys escolaritzada a l’Alt Penedès (2001-2013)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat
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L’alumnat total el curs 2012-2013 ha estat 19.314 persones. Pel que fa a la
distribució de l’alumnat actual per tipus de centre educatiu, la major part està
escolaritzat en centres de titularitat pública, amb percentatges similars als nivells
educatius d’infantil (87,6%), primària (78%), educació secundària (73%) i batxillerat
(81%). L’oferta de formació professional a la comarca és pública i està formada pels
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior que s’ofereixen a St. Sadurní d’Anoia
(Institut Inter municipal del Penedès), a Sta. Margarida i els Monjos (IES El Foix) i a
Vilafranca del Penedès (IES Eugeni d’Ors, IES Alt Penedès i al IES Milà i
Fontanals). Des del darrer curs tres especialitats es fan amb modalitat Dual, fet que
permet als alumnes fer pràctiques remunerades durant la realització del curs.

E. Infantil
Públic
Pr.
Concertat
Privat

E.
Primària

Tot >2

>1 a

1 any

2 anys

Tot 3-5

3 anys

4 anys

5 anys

1.433
--

107
--

510
--

816
--

3.182
773

1.003
264

1.127
251

1.052
258

205

14

80

111

--

--

--

--

Total

1r

2n

3r

4t

5è

6è

Públic
Pr.
Concertat

5878
1603

1046
266

1041
284

1053
260

965
260

894
261

879
272

ESO

Total

1r

2n

3r

4t

Públic
Pr.
Concertat

3120
1142

818
312

797
290

775
290

730
250

Batxillerat

Total

1r

2n

Públic
Privat

903
201

520
104

383
97

CFGM

Total

1r

2n

Prac.

Públic

544

338

196

10

CFGS

Total

1r

2n

Prac.

Públic

330

185

137

8



Al tractar-se d’un territori amb una baixa densitat demogràfica i una gran dispersió
de la població, la mobilitat per raó educativa és també elevada, tot i que varia en
funció de la grandària del municipi. A municipis més grans, amb més serveis i
equipaments educatius, menys mobilitat educativa.



A continuació ho analitzem amb més detall a través de les dades facilitades pel
Departament d’Ensenyament a la Diputació de Barcelona, que fan referència a la
població empadronada i a la població d’estudiants del curs 2013-2014 a centres
públics i privats/concertats del territori des de l’educació infantil de segon cicle fins
als Cicles Formatius de Grau Superior.
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Taula 5. Alumnat del curs 2012-2013 per titularitat de centre

Taula 6. Alumnat del curs 2013-2014 segons mobilitat educativa

Castellet i la Gornal
Cabanyes, les
Avinyonet del Penedès
Puigdàlber
Olesa de Bonesvalls
Torrelles de Foix
Sant Llorenç d'Hortons
Pontons
Subirats
Font-rubí
Pacs del Penedès
Granada, la
Torrelavit
Castellví de la Marca
Santa Fe del Penedès
Sant Cugat Sesgarrigues
Vilobí del Penedès
Olèrdola
Mediona
Sant Quintí de Mediona
Sant Pere de
Riudebitlles
Pla del Penedès, el
Sant Martí Sarroca
Gelida
Santa Margarida i els
Monjos
Vilafranca del Penedès
Sant Sadurní d'Anoia
Total

Proporció de
mobilitat
educativa

82
66
115
27
101
151
233
27
232
103
69
182
99
144
36
100
109
401
192
209

362
144
230
47
171
234
346
38
307
118
79
202
107
150
33
82
89
317
135
145

441,5%
218,2%
200,0%
174,1%
169,3%
155,0%
148,5%
140,7%
132,3%
114,6%
114,5%
111,0%
108,1%
104,2%
91,7%
82,0%
81,7%
79,1%
70,3%
69,4%

267

167

62,5%

119
371
1.046

72
174
281

60,5%
46,9%
26,9%

1.171

225

19,2%

5.986
2.197

715
211

11,9%
9,6%

13.835

5.181

112,7%

Font: Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya

 Tot i que la mida del municipi, la seva ubicació i l’estructura d’edats de la
població escolar condiciona la mobilitat educativa, globalment a la comarca
afecta al 37,4% de l’alumnat, és a dir, 5.181 alumnes (no universitaris) no
estudien diàriament al seu municipi. La forquilla és molt extensa entre
municipis.
 La mobilitat educativa és present sobretot en municipis petits, en la majoria
dels casos perquè aquests no disposen de centres de secundària ni d’oferta
de formació post obligatòria, que concentren els municipis més grans.
Creuant aquestes dades amb les d’evolució de la població en edat escolar,
s’observa un possible agreujament d’aquesta situació de mobilitat en el
futur, ja que els pics de població actuals es troben a l’educació primària.
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Municipi

Població
empadronada
que estudia fora
del municipi

Població que
estudia al
municipi

 Segons la seva mobilitat educativa, podem diferenciar entre tres grups
de municipis: El primer grup està format per 14 pobles (en vermell), on la
majoria d’alumnat marxa a estudiar a d’altres municipis, la seva capacitat per
retenir alumnes al municipi és molt reduïda i per tant, són municipis amb
mobilitat negativa. Cal fer esment de la situació peculiar de Castellet i la
Gornal, que al trobar-se en un territori limítrof amb d’altres comarques
veïnes, els seus infants tenen doble adscripció i poden anar a centres de
Castellet o de l’Arboç.
 A l’altre extrem hi trobem 5 municipis (ombrejats en verd), els més grans i
amb oferta d’educació secundària, que tenen taxes de mobilitat educativa
inferiors a la mitjana de la comarca, perquè són municipi que atrauen
població i per tant tenen mobilitat però de signe positiu. La resta de municipis
es situen en taxes de mobilitat d’entre el 60% i el 91%.
 Cal dir que la mobilitat educativa no ha de ser sempre negativa, sovint és
una opció triada per les famílies per portar fills i filles a estudiar a un
determinat centre. La tria d’un centre de primària religiós, concertat o privat,
pot fer que la família es desplaci a un municipi més grans, on existeixi
aquesta oferta. Això, que no és problemàtic a nivell familiar, sí que ho pot ser
a nivell municipal, degut a què l’augment de places vacants pot fer els
centres insostenibles.



En relació al destí de la mobilitat educativa, cal diferenciar entre la mobilitat per
cursar l’educació secundària i la d’altres etapes (infantil, primària o post-obligatòria).
Pel que fa a la mobilitat educativa per anar als instituts, el mapa està definit
prèviament i cada municipi té adscrit el seu institut de referència. En aquests casos,
el Consell Comarcal garanteix la mobilitat dels infants entre municipis durant tota
l’etapa d’educació obligatòria. Cal assenyalar que hi ha dos municipis de fora de la
comarca (l’Arboç i Vallbona d’Anoia) on s’hi traslladen alumnes de l’Alt Penedès a
per a cursar l’ESO.

Centre/s d’ESO dels municipis
de:
Gelida
St. Sadurní d’Anoia

Santa Margarida i els Monjos
Santa Margarida i els Monjos o
l’Arboç
Vilafranca del Penedès

St. Martí Sarroca
Vilafranca del Penedès
o Vallbona d’Anoia
Font: Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Escolaritzen els alumnes
provinents dels municipis de:
Gelida
St. Llorenç d’Hortons, St. Sadurní d’Anoia, St. Pere de
Riudebitlles, St. Quintí de Mediona, Subirats, Torrelavit i el
Pla del Penedès
Santa Margarida i els Monjos i Castellví de la Marca
Castellet i la Gornal
Vilafranca, Avinyonet, Les Cabanyes, La Granada, Olèrdola,
Olesa, Pacs, Puigdàlber, St. Cugat Sesgarrigues, Sta. Fe
del Penedès i Vilobí del Penedès
Font-rubí, Pontons, St. Martí Sarroca i Torrelles de Foix
Mediona
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Taula 7. Municipis d’origen i destí de la mobilitat educativa a l’educació secundària



Pel què fa a la mobilitat educativa en l’etapa d’infantil i primària, si observem el
grup més nombrós de desplaçaments, apareixen d’altres municipis, alguns de més
petits (Subirats, Vilobí del Penedès...) i d’altres de fora de la comarca (Vallirana,
Capellades o l’Arboç).
Taula 8. Municipis d’origen i destí de la mobilitat educativa a l’educació secundària
CEIPS dels
municipis de:
St. Sadurní d’Anoia

Subirats
Vallirana
Capellades
Vilafranca del
Penedès

Vilobí del Penedès
L’Arboç
Castellet i la Gornal
Pla del Penedès
St. Martí Sarroca
Olèrdola

Escolaritzen els alumnes
provinents dels municipis de:
Gelida, St. Llorenç d’Hortons, Torrelavit, El Pla del
Penedès, St. Pere de Riudebitlles, Subirats, Vilafranca
del Penedès
Avinyonet del Penedès, St. Sadurní d’Anoia
Olesa de Bonesvalls
Mediona
Olèrdola, Avinyonet del Penedès, Cabanyes, FontRubí, Granada, Pacs del Penedès, Puigdàlber, St.
Martí Sarroca, Sta. Margarida i els Monjos, Vilobí del
Penedès
Cabanyes
Castellet i la Gornal, Vilafranca del Penedès
Castellví de la Marca
Puigdàlber
Torrelles de Foix
Vilafranca del Penedès



L’èxit i l’abandonament escolar a la secundària és un dels aspectes més
rellevants alhora de valorar la situació educativa d’un territori. Segons les dades
facilitades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat sobre el percentatge
de graduats sobre els avaluats a l’educació secundària a la comarca, el curs 20112012 la mitja comarcal és superior al 85% (86,57%) tenint en compte els centres
públics i privats de la comarca. Es tracta d’una xifra lleugerament superior a la taxa
de graduats a la província de Barcelona (82,77% el curs 2010-2011). En aquest
percentatge caldria sumar l’abandonament abans de la finalització de l’ESO. Pel que
fa a la taxa de repetició, aquesta és molt més baixa a la comarca (5,04% a 4t d’ESO
el curs 2011-2012) que al conjunt de la província de Barcelona (8,57% el curs 20102011). De totes maneres, es fa evident la necessitat de disposar d’altres
instruments, també de tipus qualitatiu per analitzar la situació d’èxit escolar a la
comarca.



Abans de tancar aquest apartat, cal fer una panoràmica sobre el nivell formatiu de
la població de la comarca de més de 16 anys. Per a fer aquest anàlisi disposem
de dades del Cens de l’any 2011, tot i que són dades antigues i no estan disponibles
per a tots els municipis, així Cabanyes, Pacs de Penedès, Pontons, Puigdàlber, St.
Cugat de Ses Garriguers, Castellet i el Gornal i Sta. Fe del Penedès no estan
presents a l’anàlisi.



Tal i com mostra la Taula 9, els nivells d’instrucció de la població de la comarca són
lleugerament superiors als de la província de Barcelona i als de Catalunya, pel que
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Font: Elaboració pròpia. Idescat.

fa a la població amb estudis primaris, secundaris i post-obligatoris no universitaris.
La major part de la població major de 16 anys a la comarca té estudis secundaris
(31,4%). En canvi, és preocupant el reduït percentatge de persones amb estudis
universitaris (15,7%), que és 6 punts inferior a la mitjana de la província.
Taula 9. Comparativa territorial del nivell d’instrucció de majors de 16 anys (en %)
% Estudis
Primaris

% Estudis
Secundaris

% Estudis
post
% Estudis
obligatoris universitats
no univers.

Alt Penedès

24,9%

31,4%

28,0%

15,7%

Província Barcelona

22,9%

27,3%

28,2%

21,6%

Catalunya

23,5%

28,3%

27,9%

20,3%



Si fem l’anàlisi per municipis tenint en compte la mitjana comarcal, (Taula 10) veiem
que hi ha també clares diferències i que només 5 municipis tenen taxes
d’universitaris superiors a la mitjana comarcal, es tracta principalment dels municipis
grans: Vilafranca, St. Sadurní i Gelida, i dos de petits, Font-Rubí i Vilobí del
Penedès. A Gelida, més del 50% de la població té estudis post-obligatoris, amb
xifres similars a les de St. Llorenç d’Hortons (48%) i Subirats (45%). En canvi, a
municipis importants com Sta. Margarida i els Monjos aquesta població representa
un 37%, un 35% a Torrelavit, un 32% a St. Quintí de Mediona o un 29% a Torrelles
de Foix.



Els majors percentatges de població amb estudis primaris es concentren també en
alguns d’aquests municipis (Torrelles de Foix i St. Pere de Riudebitlles), tot i que
també en municipis grans, com Vilafranca i St. Sadurní, mostrant una polarització
dels nivells formatius de la població. Pel que fa als estudis secundaris, destaquen
diversos municipis on al voltant del 40% de la seva població es situa en aquest nivell
d’instrucció (La Granada, Mediona, St. Quintí de Mediona, Castellví de la Marca,....).
Efectivament, hi ha una relació entre els nivells d’instrucció de la població i l’oferta
d’ocupació que ofereix la comarca i cada municipi en particular.



Possiblement, si tinguéssim les dades actuals els percentatges de població amb
estudis post obligatoris universitaris i no universitaris seria major, ja que donada la
delicada situació laboral actual ha augmentat la demanda d’aquests estudis.

25

Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Cens 2011. Idescat.

Taula 10. Comparativa municipal del nivell d’instrucció de majors de 16 anys (en %)
% Estudis
Primaris

% Estudis
% Estudis post
Secundaris obligatoris no univers.

% Estudis
universitats

Vilafranca del Penedès

26%

28%

27%

19%

Sant Sadurní d'Anoia
Santa Margarida i els
Monjos

26%

31%

27%

16%

25%

37%

30%

7%

Gelida

18%

26%

33%

21%

Olèrdola

24%

37%

27%

11%

Sant Martí Sarroca

25%

29%

30%

12%

Subirats

21%

31%

35%

10%

Sant Llorenç d'Hortons

20%

29%

33%

15%

Torrelles de Foix

28%

36%

24%

8%

Sant Pere de Riudebitlles

27%

39%

22%

11%

Mediona

20%

43%

26%

11%

Sant Quintí de Mediona

25%

39%

25%

4%

Granada, la

19%

40%

25%

12%

Avinyonet del Penedès

25%

33%

26%

12%

Olesa de Bonesvalls

22%

30%

36%

9%

Castellví de la Marca

21%

39%

26%

11%

Font-rubí

24%

31%

27%

17%

Torrelavit

25%

38%

26%

9%

Pla del Penedès, el

23%

35%

25%

14%

Vilobí del Penedès

20%

35%

25%

16%



La formació ocupacional i permanent i el seu lligam amb l’empresa són qüestions
que preocupen a la comarca. En aquest sentit, recentment el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès han impulsat la Diagnosi
sobre el sector industrial a l’Alt Penedès i la creació d’una Taula de treball amb
administracions, agents econòmics i socials per definir orientacions per a la millora
de la competitivitat de les empreses. Segons les conclusions presentades (Actíva
Prospect, 2014), hi ha un desencaix formatiu entre les persones disponibles per
treballar i les necessitats empresarials, especialment pels perfils directius i tècnics
d’alt nivell, on cal recórrer a Barcelona i a l’Àrea metropolitana. Les pràctiques a
empreses i la Formació Dual es valoren com a mecanismes d’interès per la provisió
de nou personal per part de les empreses.



L’estudi planteja 7 objectius en relació a la millora de la competitivitat de la comarca,
la qualificació i la formació tècnica i professional: Promoure i prestigiar la
Formació Professional, Planificar cicles formatius a la comarca amb participació dels
agents econòmics, Promoure i organitzar pràctiques i Formació Dual, Vetllar per la
retenció i atracció de talent, Fomentar el reciclatge de treballadors/es industrials i
formació de base, Millorar el treball en xarxa dels Serveis locals d’ocupació i Donar
suport a les empreses en gestió de fons de formació bonificats i en acreditació de
competències.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Cens 2011. Idescat.

1.3.

Síntesi i conclusions



A nivell demogràfic, la població de l’Alt Penedès és més jove i més dinàmica que el
conjunt que la mitjana catalana. La taxa de població de 0 a 3 anys és gairebé el
doble de la taxa de la província de Barcelona i de Catalunya. Així mateix, el
creixement natural de la comarca és més de dues vegades el català i tot i la pèrdua
de població degut al saldo migratori negatiu dels darrers anys, la comarca segueix
creixent a un ritme de gairebé l’1%.



Pel què fa a les taxes d’escolarització, són les dels infants més petits les que més
han crescut els darrers 12 anys (un 92% entre els de 3 a 5 anys) i els creixements
són més febles a mesura que les franges d’edat són majors fins a trobar taxes
d’escolarització estables a la formació reglada post-obligatòria (18-19 anys). De
totes maneres, les dades sobre l’escolarització de 0 a 5 anys també ens indiquen un
inici de davallada a partir de l’any 2011, possiblement a conseqüència de la crisi
econòmica, més que d’aspectes demogràfics.



En relació a la titularitat de l’oferta educativa reglada al territori, cal dir que és
principalment pública i que la major part de les places privades concertades
s’ofereixen als municipis grans, però el que més destaca és una oferta molt reduïda i
només pública de formació professional, de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de
Grau Superior.



Un altre dels elements clau del territori en relació a l’educació és evidentment la
dispersió territorial de petits nuclis poblacionals. Segons les dades a les que s’ha
tingut accés, i que ja s’ha dit que s’han de validar i no es consideren definitives, la
mobilitat per raó educativa afecta a 2 de cada 5 estudiants del territori (un 38%) i
és un handicap a la comarca. La mobilitat és molt important, no només durant
l’etapa de la secundària obligatòria i post-obligatòria, sinó també entre l’educació
infantil i primària, tot i que tots els municipis tenen escola.



El nivell d’instrucció de la població comarcal de més de 16 anys (amb dades del
2011) és majoritàriament estudis secundaris (31%) i destaquen nivells baixos de
població universitària (15%) en relació tan a la mitja de la província com catalana.
S’observen també diferències entre municipis, en funció de la seva grandària, las
seva ubicació i l’oferta de treball que tenen.



La formació per al treball preocupa a la comarca. Un estudi recent afirma que hi ha
un desencaix entre la formació de les persones i les necessitats de les empreses.
En aquest sentit, és clau millorar la qualificació i la formació tècnica i professional de
les persones, potenciant una oferta de formació professional d’acord amb els agents
econòmics del territori.
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Aquest subapartat resumeix les principals idees exposades al mapa socioeducatiu,
tenint en compte com afecten a la ciutadania de la comarca de l’Alt Penedès.

2. Mapa dels agents i les polítiques socioeducatives

El següent apartat intenta ordenar, sistematitzar i analitzar les principals actuacions
educatives del territori que porten a terme els actors educatius identificats. Conèixer bé
el rol de cada agent i les accions educatives que està desenvolupament és clau per
elaborar un pla realista, viable i que aprofiti al màxim les potencialitats del territori. Així
mateix, s’analitza el marc competencial de l’administració local en general i d’un Consell
Comarcal en particular, a l’àmbit de l’educació.
Aquest Mapa es divideix en cinc subapartats. En primer lloc, s’exposa l’actual marc
competencial local en relació a les polítiques educatives; en segon lloc, trobareu una
introducció als recursos i equipaments dels municipis que conformen la comarca de l’Alt
Penedès. El tercer subapartat aprofundeix en els agents socioeducatius del territori i el
quart analitza els principals actuacions dutes a terme els darrers temps a l’àmbit
territorial, en l’àmbit educatiu, entès des d’una perspectiva àmplia. El darrer subapartat
incorpora una síntesi de l’apartat i les principals conclusions per franges d’edat i àmbits
de l’educació.
La major part de la informació que es reflecteix en aquest apartat prové de la important
tasca de recollida i sistematització d’informació recollida a les fitxes d’agents i accions
socioeducatives per a municipis i a les fixes de polítiques que trobareu a l’Annex 2 i que
també s’enllacen des del document.

Marc competencial de l’administració local en matèria d’educació



Tota política pública està condicionada pel marc normatiu que regeix les possibilitats
de gestió o decisió en una àmbit, territori i moment concrets. A continuació fem un
repàs dels textos jurídics que condicionen les polítiques educatives a nivell local
actualment a Catalunya.



Segons l’Estatut d’autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006) les
competències locals en matèria educativa són: “La planificació, l’ordenació i la gestió
de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres
públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de
l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar” (art. 84.2)



L’actual Llei d’Educació de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol) la LEC diu que
són competència municipal “La participació en la programació de l’ensenyament i la
cooperació amb l’Administració educativa en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió
dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat
obligatòria”.



Per tant, es reconeix i reforça el paper de les administracions locals i la seva
coresponsabilitat amb el Govern de la Generalitat en matèria d’educació. De fet, la
coresponsabilitat s’ha anat exercint conjuntament amb la Generalitat des del
restabliment de la democràcia, per exemple, en el cas dels ajuntaments (ACM,
2011):
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2.1.

 El fet de posar a disposició sòl per a la construcció d’escoles
 El manteniment de les escoles
 La creació de centres de titularitat municipal
 La participació en la planificació educativa perquè s’adapti a les realitats del
territori
 El desenvolupament i la construcció de llars d’infants, escoles de música i
escoles artístiques i d’idiomes.
 La participació i el desenvolupament propi de programes adreçats a
complementar i donar recursos des d’una perspectiva socioeducativa, com
l’organització d’activitats extraescolars i de lleure, els plans educatius d’entorn,
els programes per promoure la convivència i la cohesió social...


En el cas dels consells comarcals:
 La gestió dels serveis de menjador escolar
 La gestió del sistema de beques d’accés als menjadors escolars durant
l’educació primària
 La gestió del transport escolar, segons el conveni de delegació de competències
signat amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.



L’educació és cosa de tothom, no només de l’escola, i els municipis hi fan
aportacions i estan implicats a través de la coresponsabilitat i l’aplicació dels
principis d’autonomia i de subsidiarietat.



La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL)
aprovada a finals de 2013 comporta canvis profunds en la capacitat dels municipis
per implicar-se en les polítiques educatives, ja que prioritza els principis de
sostenibilitat financera i d’eficiència al de proximitat. Aquesta nova llei, en primer
lloc, distingeix les competències pròpies i per delegació de les competències
impròpies, i afegeix que aquestes només es podran assumir quan no es posi en risc
financer la realització de les competències pròpies, no hi hagi duplicitats amb les
competències autonòmiques i es garanteixi la sostenibilitat financera de les noves
competències o activitats econòmiques assumides, respectant en tot cas el principi
d’eficiència.
Per tant, la LRSAL implica eliminar algunes de les competències educatives que fins
ara tenien els municipis i en aquells menors de 20.000 habitants, el trasllat de les
competències pròpies a les diputacions, per afavorir economies d’escala i evitar
duplicitats. De totes maneres, serà de gran dificultat suplir els actuacions
promogudes pels ajuntaments, ja que són recursos, programes i serveis que només
s’entenen des de la proximitat local. En conclusió, LRSAL està promovent un procés
de recentralització de les polítiques educatives, contrari a la major coresponsabilitat
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 La garantia del transport escolar gratuït només per a l'alumnat d'educació
obligatòria què, per manca d'oferta del seu nivell educatiu en el municipi de
residència, s'escolaritzi fora d'aquest, en un centre educatiu proposat pel
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

que s’havia portat a terme els darrers anys entre les diferents administracions locals.
Es tracta d’un context difícil pels ajuntaments, però alhora clau perquè criteris com la
sostenibilitat econòmica no generin majors desequilibris i desigualtats en les
oportunitats i la qualitat educativa de la ciutadania.
Cal dir que la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE)
impulsada també pel Govern del PP al 2013 modifica en diferents aspectes la Llei
Orgànica d’Educació de 2006, a banda de les qüestions lingüístiques, desvirtua la
idea de participació dels consells escolars ja que, de facto, deixa les famílies i la
comunitat sense vot als consells escolars de centre. Així, sembla que tant la LRSAL
com la LOMCE plantegen l'educació cada vegada més com a quelcom individual i
obliden les evidents dimensions territorials, col·lectives i participatives que l'educació
té i ha de potenciar.

2.2.

Recursos i equipaments educatius dels municipis



La informació detallada sobre els agents i les polítiques socioeducatives que s’estan
duent actualment a cada municipi de l’Alt Penedès s’ha recollit en fitxes municipals
que s’adjunten a l’Annex 2 d’aquest document. Les fitxes municipals volen ser
instruments útils per conèixer i compartir de manera senzilla què s’està fent i quins
recursos hi ha a cada municipi.



Cada fitxa municipal consisteix en dues taules, la primera mostra les polítiques
socioeducatives diferenciant entre quina administració pública o entitat privada les
impulsa i a quin sector de població van dirigides (petita infància,
infància/adolescència, joventut, persones adultes), també es té en compte l’àmbit, és
a dir, si es tracta de formació contínua i ocupacional, si són polítiques
socioeducatives, culturals i esportives o si el seu terreny és la participació i
l’educació educació en valors. En relació als agents socioeducatius, es mostren els
mateixos àmbits i es diferencia entre equipaments públics i privats del municipi,
entitats i altres agents privats (fundacions, empreses,...) que treballin temes
socioeducatius al poble.



A continuació s’enllacen les 27 fitxes municipals de polítiques i agents
socioeducatius a l’Alt Penedès, actualitzades a l’octubre de 2014.
Taula 11. Fitxes de les polítiques i els agents socioeducatius de municipis de l’Alt Penedès
Olesa de Bonesvalls

Olèrdola

Castellet i la Gornal

Sta. Fe del Penedès

Pacs del Penedès
Puigdàlber

Avinyonet del
Penedès
Castellví de la Marca
Font-rubí

Pontons
Sta. Margarida i els
Monjos

Torrelavit
El Pla del Penedès
Vilobí del Penedès

St. Quintí de
Mediona
La Granada
Vilafranca del
Penedès
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Martí Sarroca
Gelida

St. Cugat
Sesgarrigues
Les Cabanyes

Subirats
Sant Llorenç
d'Hortons
Torrelles de Foix
Mediona
St. Pere de
Riudebitlles
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Si fem una anàlisi general sobre els recursos i equipaments socioeducatius dels
municipis de l’Alt Penedès, veiem que el volum de població és el principal
condicionant de les diferències entre ells:
 Als 23 municipis menors de 4.000 habitants de la comarca els principals
recursos i equipaments socioeducatius són les llars d’infants, una de les
apostes municipals més importants, les escoles i els punts d’informació
juvenils, que es complementen amb aules d’estudi o telecentres que estan
oberts uns dies a la setmana. La meitat dels municipis tenen oferta
d’educació en música, a través de l’Escola de Música de l’Alt Penedès o de
les escoles municipals i la majoria també tenen un servei itinerant de
biblioteca, Bibliobús. A St. Martí Sarroca hi ha l’institut de secundària de 1r a
4t d’ESO, de referència per al territori de l’Alt Foix. D’altra banda, a Mediona
hi trobem una oferta privada d’educació infantil i primària.
 Gelida i Sta. Margarida i els Monjos són municipis amb una població
similar (sobre 7.000 habitants) i molts més recursos i equipaments
socioeducatius que els municipis més petits, (biblioteca municipal, escola de
música municipal, personal tècnic...) tot i que també presenten diferències
importants. Tots dos municipis tenen vàries escoles públiques i un institut. A
més, Sta. Margarida i els Monjos té l’Escola de Formació d’adults “Fina
Garcia Mateu” que ofereix Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i també
s’ofereix des del municipi un programa PQPI.



A més, volem destacar algunes dades generals:
 Hi ha 35 escoles bressol a la comarca i alguns ajuntaments han creat
espais complementaris per a infants de 0 a 3 anys. Darrerament s’han creat
ludoteques o espais de criança de titularitat privada en els municipis més
grans (Gelida i Vilafranca del Penedès).
 Hi ha 41 CEIPs a la comarca i 9 Instituts d’Educació Secundària públics. Hi
ha 8 centres educatius privats o concertats al territori, que es concentren
als municipis més grans (Vilafranca del Penedès i St. Sadurní d’Anoia) i a
Mediona.
 15 municipis disposen d’escola de música pròpia o aula de música
l’Escola de Música de l’Alt Penedès. A 21 municipis hi ha Punt
d’Informació Juvenil o Servei Jove. 15 municipis compten amb aules
d’estudi o telecentres.
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 St. Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès tot i ser municipis amb
volums de població molt diferents són els dos més grans i exerceixen una
forta capitalitat en quant als recursos socioeducatius, tant de titularitat pública
com privada i/o concertada. St. Sadurní té 4 escoles i 2 instituts, un d’ells és
un dels instituts més grans de la comarca i amb vocació territorial (d’aquí el
seu nom l’Intermunicipal) que recull alumnat de tots els municipis del voltant i
que a més, ofereix cicles formatius. Vilafranca, com a capital comarcal, atén
també a les necessitats d’altres municipis del territori per això compta amb
11 escoles i 8 instituts (sumant públics i concertats). És en aquests dos
municipis on es concentra la formació per adults i continuada.



A la taula següent es mostren els municipis segons el tipus de recursos i
d’equipaments socioeducatius dels que disposen.

Taula 12. Municipis de l’Alt Penedès en funció dels seus recursos i equipaments socioeducatius

Municipis amb
escola concertada o
privada
Municipis amb
Centre Obert o
servei
socioeducatiu
Municipis amb
institut públic
Municipis amb
institut concertat o
privat
Municipis amb
escola d'adults
Municipis amb
escola/aula de
música

Municipis amb
oferta de cicles
formatius
Municipis amb
Espai Jove o PIJ

Municipis amb
oferta de formació
ocupacional
Municipis amb
biblioteca

Tots en tenen, excepte Pontons. Mediona, Gelida i St. Sadurní d’Anoia
en tenen 2, Subirats en té 3 i Vilafranca del Penedès en té 4.
Tots en tenen. Mediona, Gelida i St. Sadurní d’Anoia en tenen 2,
Subirats i Sta. Margarida i els Monjos en tenen 3 i Vilafranca del
Penedès en té 6.
Mediona i St. Sadurní d’Anoia en tenen 2 i Vilafranca del Penedès en té
5 (una d’elles és una escola d’educació especial).
St. Quintí de Mediona, St. Sadurní d’Anoia, Sta. Margarida i els Monjos,
Vilafranca del Penedès, Mediona, Torrelavit, St. Martí Sarroca, Pontons,
Torrelles, Gelida i St. Pere de Riudebitlles.
St. Martí Sarroca (1 SES), Gelida (1), St. Sadurní d’Anoia (2), Sta.
Margarida i els Monjos (1) i Vilafranca del Penedès (4).

St. Sadurní d’Anoia en té 2 i Vilafranca del Penedès en té 4.
Vilafranca del Penedès, St. Sadurní d’Anoia i Sta. Margarida i els
Monjos.
10 municipis formen part de l’EMAP (El Pla del Penedès, La Granada,
Sta. Fe del Penedès, Pacs del Penedès, Les Cabanyes, St. Llorenç
d’Hortons, St. Pere de Riudebitlles, Subirats, Torrelavit i Puigdàlber),
tenen escola de música municipal St. Quintí de Mediona, Gelida, St.
Sadurní d’Anoia, Sta. Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès.
Vilafranca del Penedès, St. Sadurní d’Anoia i Sta. Margarida i els
Monjos.
St. Cugat Sesgarrigues, Les Cabanyes, Pacs del Penedès, Olesa de
Bonesvalls
Avinyonet del Penedès, Castellví de la Marca, Font-rubí, Torrelavit, El
Pla del Penedès, Vilobí del Penedès, Olèrdola, La Granada, Subirats,
St. Llorenç d'Hortons, Torrelles de Foix, Mediona, St. Pere de
Riudebitlles, Vilafranca del Penedès, St. Sadurní d'Anoia, Sta.
Margarida i els Monjos i Gelida.
Hi ha 5 PQPIs a la comarca, 3 a Vilafranca del Penedès, 1 a St. Sadurní
d’Anoia i 1 a Sta. Margarida i els Monjos. La major part d’oferta de
formació ocupacional i continuada es centra a Vilafranca del Penedès.
Pontons, St. Pere de Riudebitlles, St. Quintí de Mediona, Gelida,
Vilafranca del Penedès, St. Sadurní d'Anoia, Sta. Margarida i els
Monjos.

32

Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès

Municipis amb
escola bressol
pública
Municipis amb
escola pública
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Municipis amb Aula Subirats, Sant Llorenç d'Hortons, Mediona, La Granada, Vilafranca del
Penedès
d’Estudi o
St. Sadurní d'Anoia, Sta. Margarida i els Monjos, Torrelavit, St. Cugat
Telecentre
Sesgarrigues i Les Cabanyes tenen aules d’estudi. Avinyonet del
Penedès, St. Martí Sarroca, St. Quintí de Mediona, Torrelles e Foix i
Olèrdola tenen telecentres.
Gelida, Vilafranca del Penedès, St. Sadurní d’Anoia i Sta. Margarida i
Municipis amb
tècnic/a d’educació els Monjos.
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2.3.

Agents socioeducatius i xarxes de treball

En relació als agents socioeducatius més importants i amb presència a la major part
dels municipis de l’Alt Penedès, destaquen:
Llars d’infants municipals: Com ja s’ha dit, n’hi ha 35 de públiques a la comarca,
gairebé tots els municipis petits en tenen i els hi suposa un gran esforç
pressupostari. Pels ajuntaments tenir una oferta d’escola bressol al municipi o al
nucli de població és clau per a la supervivència de l’escola de primària, a més és
una aposta municipal per una educació de qualitat des dels primers anys de vida.
Tot i això, s’ha reduït la demanda els darrers anys per diversos factors: d’una banda,
per l’augment dels preus, degut als elevats costos del servei i a la manca de
subvencions de la Generalitat; i d’altra banda, pels canvis en les conductes de les
famílies, que a causa de les fluctuacions del mercat laboral es queden amb les
criatures a casa o van a buscar serveis de conciliació puntual en el sector privat de
municipis més grans.
Gràcies a un informe elaborat pel Departament d’Educació de l’Ajuntament de
Vilafranca podem mostrar algunes dades sobre la realitat de les llars d’infants a la
comarca, comparant la seva situació entre els cursos 2011-2012 i 2012-2013,
observem que:
 Es produeix una reducció de l’oferta de places de llars d’infants a la comarca,
passant de les 1.964 del curs 2011-2012 a les 1.933 del curs 2012-2013. Tot
i així, s’incrementa el nombre de places vacants, passant del 16% al 19%.
 En el cas de Vilafranca del Penedès es disposa d’11,6 places de llar d’infants
per cada 1.000 habitants. A l’Alt Penedès (sense incloure l’oferta de
Vilafranca) hi ha un total de 22,1 places de llars d’infants per cada 1.000
habitants.
 Només 2 municipis de la comarca, Vilafranca del Penedès i un municipi petit
tenen totes les places cobertes (en el cas del municipi petit això és degut al
tancament d’un grup d-1-2 anys i d’un de 2-3 anys amb una reducció de 33
places). En canvi, el curs anterior hi havia 3 centres amb totes les places
cobertes.
 Hi ha un total de 13 municipis que tenen més d’un 25% de places vacants,
mentre el curs anterior n’hi havia 10 en aquesta situació. Destacar que un
32% de l’oferta de places de 0-1 anys (nadons) de la comarca han quedat
sense cobrir (un 26% el curs anterior). Això és força alarmant, ja que les
places de nadons són molt cares i els costos de no ocupació poden arribar a
ser insostenibles.
 Com a respostes per suplir aquests costos per a les arques municipals, hi ha
hagut increments generalitzat de quotes per assistència a les llars. El curs
2011-12 la mitjana comarcal era de 130€/mensuals i al 2012-13 és de 144€.
El curs 2011-12 la quota mitjana de les llars municipals d’infants de
Vilafranca va ser de 70€/mensual i l’any següent de 74€/mensuals. Un dels
factors pel qual a Vilafranca no s’ha notat la davallada d’alumnes a les llars
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ha estat pel seu sistema de tarifes socials, amb 18 quotes, en funció de la
renda familiar i l’edat dels infants. Cal dir que es potencia que hi accedeixin
els alumnes del municipi i es desincentiva a les famílies d’altres municipis
fent-los pagar la quota més elevada. Es fa així perquè gairebé tots els pobles
tenen llar d’infants.
 Altres mesures per disminuir el dèficit municipal, ha estat reduir les
bonificacions de les quotes ((basades en criteris molt diversos). A més, 5
centres van eliminar-les, passant de 27 centres que establien bonificacions
de les quotes a 22. A més, 36 llars d’infants que cobren matrícula, tot i que
en alguns casos es cobra en concepte de material.
 Una altra de les estratègies dels municipis ha estat oferir més serveis de la
llar d’infants, així el curs 2011-12, 16 llars van allargar el curs escolar fins a
finals de juliol, el curs següent ho van fer 24. Així mateix, totes les llars
excepte 1 oferia servei de menjador el curs 2012-13, a diferència del curs
anterior que n’hi havia 3 que no l’oferien. Al mateix temps, augmenten les
llars on es dóna l’opció de portar el menjar de casa, que passen de 1 a 3
només en un curs.
 Finalment, alguns municipis han optat per externalitzar la gestió de les seves
llars, el curs 2012-13 es va donar per primera vegada aquest fenomen a 3
llars, doncs el curs anterior totes eren de gestió directa.

Segons el Centre de Recursos Pedagògics, les llars d’infants de la comarca són
molt dinàmiques i estan molt ben organitzades, tot i l’escassetat de recursos per a la
formació hi ha un gran interès en formar-se i cada any són les pròpies llars les que
escullen el tema que treballaran. Aquest any s’han obert dos grups perquè hi ha més
de 76 persones inscrites per formar-se sobre pedagogia sistèmica.


Centres Oberts i serveis d’intervenció socioeducativa: Es tracta d’espais
municipals on el personal de Serveis Socials del Consell Comarcal presta un servei
diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia
l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició
d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de
les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball
en xarxa i amb la comunitat.
L'objectiu d’aquests espais és proporcionar atenció a infants i adolescents en
situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i
l'adquisició d'aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de
risc i compensant dèficits socioeducatius.
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Cal dir que per a Vilafranca del Penedès les llars d’infants són una aposta política
amb molta tradició, doncs les 4 llars municipals tenen al voltant de 35 anys.
Actualment hi ha 23 aules i 371 places. L’Ajuntament participa als Cercles de millora
de la Diputació de Barcelona des de fa 9 anys i anualment fa una enquesta
telefònica a una mostra important de les famílies, amb les conclusions de què és un
dels serveis millor valorats.

Actualment tenen aquests espais 7 municipis petits de la comarca (Mediona, St.
Quintí de Mediona, Pontons, St. Pere Riudebitlles, St. Marti Sarroca, Torrelles de
Foix i Torrelavit). També en tenen els municipis més grans de la comarca (St.
Sadurní d'Anoia, Gelida, Sta. Margarida i els Monjos) i Vilafranca en té un que
gestiona amb personal municipal.

Punts d’Informació Juvenil: Són els espais de referència pels joves dels municipis,
allà on es presten el conjunt de serveis per a l’emancipació juvenil, tals com
assessorament en temes educatius, laborals, de salut i d’habitatge. Estan coordinats
pel personal tècnic de joventut del Consell Comarcal, en el cas dels municipis més
petits, i dels propis ajuntaments en el cas dels municipis més grans. Són un dels
equipaments més estesos a la comarca (n’hi ha 21). Són espais que es
complementen sovint amb aules d’estudi (10 a la comarca) i telecentres (5 municipis
en tenen). A banda, dins dels centres de secundària del territori hi ha els PIDCES
(Punts d’informació i dinamització juvenil) on els tècnics de joventut informen,
dinamitzen i promouen activitats alguns dies per setmana.
Gràfic 10. Mapa dels Punts d’Informació Juvenil a la comarca
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Font: Consell Comarcal, fulletó de difusió dels serveis d’emancipació juvenil
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Cal dir que les Aules d’estudi són els espais dissenyats més recentment, com a
resposta a què la majoria dels instituts de la comarca decideixen concentrar les
classes al matí i això fa palès que caldrà alguns recursos de suport a les tardes,
especialment als municipis petits. Aquests aules neixen com a espais per fer deures,
amb el suport d’un professional puntual. També s’estan tirant endavant “classes de
repàs low cost” amb professionals contractats per varis ajuntaments, que van
itinerant. Una altra de les qüestions que s’està treballant en alguns municipis és
ajudar als joves a treure’s l’ESO pel Institut Obert de Catalunya (IOC).
Escola de Música de l’Alt Penedès (EMAP): Aquest equipament neix perquè els
municipis petits no tenien prou força, ni alumnes per crear una escola de música
pròpia i tenir prou varietat d’oferta instrumental, ni personal titulat. En contrapartida,
a Vilafranca del Penedès hi havia molta demanda tant a l’escola de música
municipal com a les escoles privades. Davant d’aquesta saturació, des del Consell
Comarcal es va plantejar la iniciativa de fer una escola de música mancomunada i
diversos ajuntaments hi van estar interessats, a més s’evitaven desplaçaments a la
comarca i s’afavoria l’equilibri territorial.
L’Escola de Música va començar amb 30 alumnes i pocs municipis i s’hi han anat
sumant, en funció de la demanda d’alumnes d’aquell municipi, es treballa amb
l’Ajuntament per fer un conveni. El curs 2014-2015 hi ha 216 alumnes, hi ha 8 aules
al territori i en formen part 10 municipis: El Pla de Penedès, La Granada, Sta. Fe del
Penedès, Pacs de Penedès, Cabanyes, St. Llorenç d’Hortons, St. Pere de
Riudebitlles, Subirats, Torrelavit i Puigdàlber.
Tot i ser una escola certificada per la Generalitat, degut a la conjuntura actual fa
anys que no es reben les subvencions que inicialment es van establir, en
conseqüència el cost de les places es paga entre els municipis i les famílies. Això és
un important handicap tant per uns com per a d’altres i hi ha famílies que han hagut
de deixar l’escola per qüestions econòmiques. Així mateix, alguns ajuntaments no
han volgut signar conveni amb l’EMAP tot i la demanda d’un grup important de
famílies del municipi i d’altres ajuntaments veuen dificultats per justificar socialment,
l’elevat suport econòmic que donen a l’escola de música, davant d’altres entitats que
també fan activitats socioeducatives fora escola.
Des de l’inici una part de la dedicació horària del professorat es dedica a fer
activitats als municipis, amb l’objectiu de dinamitzar els pobles, es fan concerts a
fires i festes, cicles de música i tallers gratuïts oberts a tothom, perquè la inversió
dels municipis reverteixi a tota la ciutadania. També es fan formacions
intermunicipals amb alumnes de tots els municipis. L’EMAP forma part de l’ACEM
(Associació Catalana d’Escoles de Música) a la zona del Alt i Baix Penedès, Garraf i
Anoia, i es fan trobades de 200 persones que toquen instruments de vent, corda,
etc.
Les famílies li donen molt de valor a l’EMAP i han tingut un paper important per a la
seva consolidació. L’any passat es van constituir l’Associació d’Amics de l’EMAP,
de famílies, alumnes i exalumes. Fan suport tant en l’organització de les activitats
del dia a dia, com organitzen un cicle de concerts gratuïts als petits municipis a
l’estiu amb la idea de l’escola d’apropar la música al territori i dinamitzar-lo. També
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busquen finançament per ajudar en projectes de l’escola i voldrien crear un sistema
de beques a partir del mecenatge.


Biblioteques: Majoritàriament les biblioteques del territori es concentren als
municipis més grans de la comarca, com Gelida, Vilafranca del Penedès, St.
Sadurní d'Anoia, Sta. Margarida i els Monjos. De totes maneres, alguns municipis
petits com Pontons, St. Pere de Riudebitlles i St. Quintí de Mediona també tenen la
seva pròpia biblioteca. La resta de municipis compten amb el servei itinerant de
Bibliobús i tots els centres educatius tenen a l’abast les 21 maletes pedagògiques
del Centre de Recursos pedagògics de l’Alt Penedès. Es destaca a les sessions de
treball que seria bo tenir més biblioteques pròpies als petits municipis, si bé no amb
una mirada municipal però si de territori, per exemple amb un equipament d’aquest
tipus per als municipis de l’Alt Foix.



Teixit associatiu: Les entitats són sens dubte, un dels actius més importants dels
municipis, tan dels petits com dels grans. En general, s’observen diferències en el
teixit associatiu segons la mida del municipi, però també hi té un pes important la
tradició associativa de cada poble. A l’àmbit educatiu destaca el paper de les
AMPAs, que existeixen a totes les escoles, instituts i a moltes de les llars d’infants
de la comarca. N’hi ha AMPAs molt potents, especialment als municipis grans i a
l’educació primària, que organitzen activitats extraescolars, menjadors escolars i
tenen personal contractat per gestionar-les, en aquests casos funcionen gairebé
com a empreses de serveis. Als municipis més petits, potser són entitats més
modestes però amb un paper important com a dinamitzadores d’activitats, sobretot
per a infants, ja que l’oferta d’activitats per adolescents i joves es situa en altres
entitats. Des de les AMPA i altres entitats que organitzen activitats fora escola, es
detecta que amb la crisis, s’ha reduït la demanda d’activitats extraescolars per part
de les famílies, tot i que sembla que s’inicia repunt.

A nivell local, hi ha agents educatius propis, que varien segons els municipis,
evidentment la grandària del municipi torna a condicionar aquests espais, i són als
municipis més grans on trobem un major nombre d’agents. Per exemple, Vilafranca del
Penedès, St. Sadurní d’Anoia i Sta. Margarida i els Monjos destaquen les institucions
dedicades a la formació de persones adultes, formació contínua i ocupacional, formació
per a l’emprenedoria,... que és molt difícil fer arribar a d’altres punts de la comarca. Un
dels equipaments municipals que destaca pel seu abast supramunicipal és l’Escola d’Art
de Vilafranca del Penedès, que té un 75% d’alumnes que provenen d’altres punts de la
comarca.
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En aquest sentit, s’apunta una problemàtica socioeconòmica molt important amb les
famílies en risc d’exclusió, ja que les seves oportunitats educatives fora de l’escola
són diferent segons els recursos de les famílies. Un altra de les qüestions pendents
que identifiquen les mateixes entitats és la formació del voluntariat per treballar en
programes socioeducatius, amb infants i joves.

D’altra banda, a l’Alt Penedès existeixen diverses xarxes formalitzades o espais de
coordinació i treball conjunt a l’àmbit educatiu, la majoria són de caire tècnic, a banda
dels reglats Consells Escolars Municipals:



Seminari de Direccions de centres públics de primària i secundària. Les
escoles també estan coordinades, d’una banda pels sindicats i d’altra banda pel
seminari de direccions de totes les escoles públiques de la comarca, de primària
(41) d’una banda i de secundària (9) de l’altra. A començament de curs les
direccions estableixen el calendari de trobades i els continguts que s’hi exposaran,
Inspecció d’ensenyament no participa a les reunions. Es fan intercanvis de bones
pràctiques de temes més aviat organitzatius i sobre funcionament dels centres, es
socialitzen coneixements sobre com organitzar actes, sortides, festes... es
comparteix informació pràctica, són espais poc formals, però amb una elevada
participació dels centres, es donen suport els uns als altres, hi ha directors novells i
amb molts anys, es barreja experiència i idees noves. La valoració per part dels
directors de secundària és molt positiva.
Hi ha una comissió de formació del professorat de la comarca, on hi participa el
Consell Comarcal, els serveis educatius i els centres. Serveix per recollir les
demandes de formació a través dels caps d’estudis dels centres, que proposen
temes i formadors, tot i que no hi ha pressupost per fer formació. Amb els caps
d’estudi, els serveis educatius es troben per coordinar aspectes pedagògics.



Taula Tècnica Comarcal de Joventut (TTC): Està formada pel personal tècnic de
joventut de 15 municipis de l'Alt Penedès, 7 d'ells amb conveni de professionals
compartits de joventut amb el CCAP, i 8 d'ells amb conveni de programes comarcals
compartits de joventut. Els municipis en conveni són: Avinyonet del Penedès, Les
Cabanyes, La Granada, Mediona, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, el Pla
del Penedès, Puigdàlber, St. Cugat Sesgarrigues, St. Martí Sarroca, St. Sadurní
d'Anoia, Sta. Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit i Torrelles de Foix. El
nombre d'ajuntaments en conveni es pot ampliar en qualsevol moment, però
actualment la TTC està formada per tècnics/ques de joventut de tots aquests
ajuntaments. En el mac d’aquesta taula es coordinen polítiques i s’exposen noves
necessitats, a més s’han consensuat i unificat els protocols d’orientació i
assessorament en cas que un jove sol·liciti suport per temes com: drogues,
orientació acadèmica, inserció laboral, accés a un habitatge, violència de gènere,
maltractament, adolescència en risc, salut en general... Segons els mateixos
tècnics/ques de joventut, fa molts anys que s’està treballant en xarxa tant a nivell
d’equipaments com a nivell tècnic, perquè hi ha una voluntat i motivació per a
treballar conjuntament per millorar les polítiques de joventut.



Des de serveis socials, hi ha diversos espais de coordinació o comissions: Les de
coordinació tècnica d’educadors/es socials, les comissions socials entre escola i
serveis socials, que es fan cada mes o dos mesos. També hi ha dues taules de
coordinació ja consolidades que han treballat la unificació de protocols entre el
Consell Comarcal i l’Ajuntament de Vilafranca: la Taula de violència i infància en
risc, la Comissió Comarcal de Violència Masclista i la Taula de maltractament a
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la gent gran. La resta d’espais són comissions de treball finites (de 3 a 6 mesos)
amb un encàrrec concret.


Consells Escolars Municipals (CEM). Són espais de participació de la comunitat
educativa a nivell municipal, regulats per les diferents Lleis d’Educació, on hi són
representats els centres, el professorat, les AMPAs i l’Ajuntament. El seu
funcionament és desigual a la comarca, a municipis grans com Vilafranca es diu que
costa que les persones que hi participen, ho facin com a representants de cada
sector (famílies, professorat,...) no només la seva escola. L’Ajuntament intenta que
el CEM sigui un lloc de debat i reflexió estratègica, i per exemple, la comissió que
va estudiar la zonificació única al municipi surt del CEM, hi ha d’altres comissions
per tractar temes concrets. També és un espai per rendir comptes del que es fa a
nivell educatiu a Vilafranca.
En canvi, a municipis més petits els ajuntaments diuen que al Consell Escolar
Municipal, els centres educatius del municipi aprofiten per fer-los demandes
pràctiques i logístiques, sovint suplint mancances que corresponen a la Generalitat.
Però els centres educatius no veuen els ajuntaments com a interlocutors per tractar
sobre les polítiques educatives, sinó com a recurs o solució puntual davant dels
seus problemes quotidians.

Des del punt de vista local, cal tenir en compte altres xarxes de treball formalitzades,
que s’ocupen de temes socioeducatius :


Pla Educatiu d’Entorn de Gelida. Tot i que des de fa uns anys ja no disposa de
finançament, ni per tant d’activitats pròpies, ha estat una política que ha generat
molta vinculació entre els agents socioeducatius del municipi, molta participació de
la comunitat educativa i aquests actius fan que sigui més fàcil la implementació de
nous projectes com el Lecxit, o el programa amb Creu Roja per a nens en situació
d’exclusió social. Actualment el Pla d’entorn serveix com a plataforma per a
coordinar-se i fer traspàs d’informació, però també ha permès prendre consciència a
tothom sobre el potencial socioeducatiu del municipi, posant en pràctica allò
“d’educar és cosa de tots”. Actualment, Gelida està treballant amb el suport de la
Diputació de Barcelona per elaborar el seu Pla Local Educatiu, recollint tot el treball
iniciat amb el Pla Educatiu d’Entorn.
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D’altra banda, també hi ha els Consell Escolars de Centre, que amb la darrera llei
d’educació espanyola (LOMCE) s’ha limitat el seu paper, per exemple als centres
concertats els ajuntaments ja no hi participen si el centre no ho demana, cal dir que
aquests centres es situen als municipis grans. Per exemple, l’Ajuntament de
Vilafranca, a banda d’estar present als 18 Consells Escolars dels centres públics,
també participa a 2 dels 4 concertats. Segons el Servei d’educació de l’Ajuntament,
participar en aquests espais és una manera molt interessant de conèixer i veure les
dinàmiques internes dels centres i també fa que les reunions agafin una dimensió de
ciutat, no només de centre. D’altra banda, des del Servei d’Educació del Consell
Comarcal, abans s’impulsava un Consell Escolar Comarcal i una Comissió Comarcal
de menjadors, on venien les AMPAs, actualment no existeix.



Tot i que no hi ha xarxes socioeducatives locals com el Pla Educatiu d’Entorn a cap
altre municipi, sí que hi ha experiències i projectes concrets que combinen
voluntariat, centres educatius i recursos socioeducatius com biblioteques i entitats a
Sta. Margarida i els Monjos i a Vilafranca del Penedès. De fet, aquest curs a
Vilafranca del Penedès, Gelida i Sta. Margarida i els Monjo comença el projecte
Lecxit, de promoció de la lectura a nivell d’escoles, amb la biblioteca i exalumnes
com a voluntaris.



Finalment, cal dir que uns dels municipis més petits de la comarca, Les Cabanyes,
també està en procés d’elaboració del seu Pla Local Educatiu.

2.4.


Polítiques educatives al territori6

Des de diferents àrees del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, s’impulsen,
s’organitzen i/o es gestionen les següents polítiques, programes i serveis, encara
que sovint es financin des d’altres administracions, com la Generalitat de Catalunya.
A continuació s’enllaça la informació de les principals polítiques supramunicipals que
afecten la comarca, segons les àrees del Consell Comarcal que en són les
responsables, i a través de fitxes sintètiques que es poden trobar a l’Annex 2
d’aquest document:

 Des del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès s’inclouen 11 fitxes de polítiques que es desenvolupen
principalment des dels punts d’informació juvenil i els instituts de la comarca.
1. Pla Estratègic de Joventut 2013-2016 (on s’inclouen els programes i
projectes del Servei)
2. Assessoria acadèmica i professional
3. Assessoria de mobilitat internacional

5. Projecte de patis oberts. Oci nocturn per a joves de l’Alt Penedès
6. Programa Forma’t. Promoció de l’emprenedoria juvenil
7. Projecte Aules d’estudi i promoció de l’obtenció de la ESO entre els i
les joves de l’Alt Penedès
8. Projecte d’informació i orientació als IES de secundària
9. Protocols d’informació i serveis d’orientació comarcal
10. Projecte comarcal d’activitats formatives
6

A l’Annex 2, s’adjunten dos tipus de fitxes: D’una banda, unes fitxes municipals complertes
amb la informació dels agents i les polítiques socioeducatives per àmbits i per franges d’edat.
D’altra banda, s’adjunten unes fitxes resum de les principals polítiques socioeducatives
supramunicipals que s’impulsen a la comarca.
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4. Programa Pensa Jove als Instituts

11. Pla Supramunicipal de Drogues de l’Alt Penedès 2010-2013. Tot i que
l’ens impulsor i responsable és la Mancomunitat Penedès-Garraf
(CAS de Drogodependències) en col·laboració amb el CCAP, a nivell
de Consell Comarcal les actuacions es coordinen des del Servei
Comarcal de Joventut. (Per exemple, el Punt Mòbil de Salut).
 Des del Servei d’Educació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’inclouen
3 polítiques, les dues primeres per delegació de la Generalitat de Catalunya i
la tercera com a política pròpia del Consell Comarcal juntament amb els
municipis de la comarca:
12. Serveis de transport escolar col·lectiu – ensenyaments obligatoris
13. Servei de menjador, beques i ajuts
14. Escola de Música de l’Alt Penedès
 Des de Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’adjunten
dues fitxes de polítiques, la primera és fruit d’un treball de coordinació amb
professionals de la comarca i de Vilafranca del Penedès i la segona és un
programa propi.
15. Protocol atenció a la infància i l'adolescència
16. Programa Parlem-ne
 Des del Servei De Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, s’impulsen diferents programes de foment de l’emprenedoria i
l’ocupabilitat de les persones en edat laboral de la comarca. En relació a la
formació per al treball, destaquen la gestió de tres programes, dos dirigits a
joves i el tercer a persones desocupades en general:
17. Programa Joves per l’ocupació
18. Programa Fem Ocupació per a joves



Des de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona també
s’impulsen diverses polítiques d’abast municipal (o supramunicipal, com el propi Pla
Territorial Educatiu) i s’enllacen en fitxes sintètiques a continuació:
20. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies (activitat
puntual a una vintena de municipis de la comarca)
21. Espais de Debat Educatiu (actualment s’està fent a Mediona)
22. Pla Local Educatiu (actualment a dos municipis, Gelida i Les
Cabanyes)



Des diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, a banda de finançar
polítiques també es gestionen programes i projectes socioeducatius que afecten als
municipis de l’Alt Penedès, com per exemple els cursos de català que ofereix el
Consorci de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf o el Pla Català de
l’esport a l’escola.
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19. Plans ocupacionals



Evidentment, a nivell municipal també es porten a terme polítiques socioeducatives
pròpies, algunes ja comentades perquè han cristal·litzat en xarxes de treball, com el
Pla Educatiu d’Entorn de Gelida. Una vegada més, el volum de població del municipi
condiciona les actuacions que s’hi desenvolupen, així podem diferenciar entre les
més comuns als 23 municipis petits de la comarca i els projectes propis als 4
municipis més grans.



Tal i com mostra la taula 13, la major part dels municipis petits de la comarca (18)
organitzen tallers i xerrades per a famílies (finançades a través del catàleg de la
Diputació de Barcelona) i 14 municipis fan activitats formatives per a totes les edats,
a través dels centres cívics o espais polivalents municipals. També destaquen els
municipis que han creat una escola esportiva de base municipal o bé que organitzen
activitats extraescolars durant l’any (10). Així mateix, 4 municipis tenen casals
d’estiu i d’hivern per al període de vacances. En canvi, són molts menys els
municipis que ajuden a finançar econòmicament les despeses per raó educativa de
les famílies, i entre els que ho fan la major part són beques per a l’escolarització o
material escolar. Altres municipis tenen en marxa projectes educatius per infància en
risc i algun espai familiar.

Taula 13. Municipis petits de l’Alt Penedès en funció de les actuacions que impulsen

Activitats formatives
per a totes les edats

St. Quintí de Mediona, Subirats i Olèrdola
Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, Olèrdola, El Pla del
Penedès, Subirats i Torrelles de Foix

Subirats

Castellet i la Gornal, Mediona
Avinyonet del Penedès, Les Cabanyes, Pacs del Penedès i Sta. Fe del
Penedès
Les Cabanyes, Font-rubí, Mediona, Olèrdola, Pacs del Penedès, Sant
Martí Sarroca, St. Pere de Riudebitlles, St. Quintí de Mediona,
Torrelavit i Vilobí del Penedès
Avinyonet del Penedès, Les Cabanyes, Castellet i la Gornal, Castellví
de la Marca, La Granada, Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, El
Pla del Penedès, Puigdàlber, Sta. Fe del Penedès, St. Cugat
Sesgarrigues, St. Pere de Riudebitlles, St. Quintí de Mediona,
Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix i Vilobí del Penedès
Avinyonet del Penedès, Les Cabanyes, Castellet i la Gornal, Castellví
de la Marca, Font-rubí, Olèrdola, El Pla del Penedès, Pontons,
Puigdàlber, St. Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç d'Hortons, St. Quintí
de Mediona, Pacs del Penedès i Vilobí del Penedès

Font: elaboració pròpia
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Beques per a
menjador 0-3 anys
Beques per a
material escolar
Beques per a
activitats
extraescolars
Altres beques per
estudis postobligatoris
Casals d’estiu i
d’hivern
Escoles esportives /
organització
d’activitats
extraescolars
Tallers i xerrades per
a famílies (amb el
suport de la Diputació)

Pel que fa als 4 municipis més grans de la comarca, a banda d’actuacions comunes
amb els municipis petits, destaquen les següents polítiques municipals:
 Gelida: Com ja s’ha comentat el Pla Educatiu d’Entorn és el projecte
socioeducatiu paraigües per a portar a terme diferents actuacions al municipi,
sempre a través del treball en xarxa entre els agents implicats. Algunes de
les actuacions destacades són: Tallers famílies i Contes per nadons a la
biblioteca, taller d’estudi assistit, Projecte d’Aprenentatge Servei, Programa
Futura, visites a la biblioteca i el programa El pati de Gelida i Esports sense
fronteres. Altres actuacions socioedcatives que es porten a terme al municipi
són: programa socioeducatiu (Centre obert itinerant), PIDCES, Aula de
llengües, formació per a persones adultes (costura bàsica, informàtica, taller
d’educació emocional, Casal de la gent gran...), també s’impulsa el casal
d’estiu, amb activitats esportives per adults i infants (Estiuviu / Estiuesport) i
per treballar les polítiques per a joves hi ha un Pla Local de Joventut.
 St. Margarida i els Monjos: Les principals polítiques socioeducatives del
municipi es centre d’una banda, en l’organització i gestió d’activitats
extraescolars i activitats per a totes les edats de tipus esportiu, social
cultural, a través de l’Escola d’estiu i l’Escola esportiva municipal i els cicles
culturals. D’altra banda, St. Margarida i els Monjos és un dels pocs municipis
de la comarca amb oferta de formació post-obligatòria, tan de cicles
formatius com de PQPIs, per això centra part dels seus recursos en
l’organització, gestió i suport econòmic a CFGM, CFGS i PFI (antic PQPI) i
disposa d’un Servei Local d’Ocupació.
 St. Sadurní d’Anoia: En primer lloc, el municipi compta amb una Oficina
Municipal d’Escolarització per gestionar tot allò relacionat amb la matriculació
d’alumnes als centres educatius. En relació a les activitats familiars i fora
escola, St. Sadurní té diversos programes: Temps en família, activitats lúdicesportives, activitats contínues i els projectes socioeducatius que es treballen
des del Centre Obert. En tercer lloc, el municipi disposa del Pla de Transició
Escola Treball, un programa transversal del municipi, mitjançant el treball
coordinat dels serveis d’Educació, Joventut, Promoció Econòmica i Benestar
Social amb els centres educatius i altres agents dels territori. Aquest Pla és
també supramunicipal, ja que es treballa en xarxa amb altres municipis de la
comarca: Subirats, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles,
Torrelavit, Sant Llorenç d’Hortons. Puigdàlber i el Pla del Penedès, compta a
més amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
L’objectiu del programa és prevenir la no acreditació de l’ESO i preparar la
transició des de la secundària obligatòria cap a d’altres estudis o bé al món
del treball. Les principals accions són d’informació a joves, famílies,
educadors i empreses en temes educatius, recursos de transició, sectors
professionals, oferta formativa... Orientació i acompanyament acadèmic i
laboral als joves. Cal dir que l’Ajuntament de St. Sadurní impulsa també el
PQPI d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering.
 Vilafranca del Penedès: Com a capital de comarca i amb un volum de
població molt superior a cap altre nucli del seu entorn, és el municipi que
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més polítiques i actuacions socioeducativa impulsa, en tots els àmbits i per a
totes les edats. En aquest punt reflectirem alguns projectes, però tots estan
presents a la fitxa de polítiques i agents socioeducatius de l’Annex 2.
1. Oficina Municipal d’Escolarització (OME): Es tracta d’un mecanismes de
col·laboració amb la Generalitat per garantir una distribució més equilibrada i
equitativa de l’alumnat de centres públics i concertats del municipi.
S’encarrega dels processos de preinscripció, informant a els famílies
especialment a les que més els costa accedir a aquesta informació. Durant
l’any l’OME recull la matrícula viva i d’acord amb inspecció d’ensenyament es
decideix on s’assignen els alumnes que acaben d’arribar.
2. Programa d’Ajuts a l’Escolarització: Paquet d’ajudes econòmiques que
cada any destina l’Ajuntament a fer front a les dificultats de les famílies amb
infants des de P3 fins a 4t d’ESO, per ajudar a finançar la compra material
escolar, l’activitat de natació que fan tots els centres, i les sortides escolars
que formen part del projecte educatiu del centre. La partida anual és d’uns
170.000 euros, i a la convocatòria pública es varen presentar el darrer any
1.600 famílies, de les quals i 1.250 reben alguna bonificació del 50% al 90%,
en funció dels seus ingressos. Això representa un 21,5% de la població
escolar en aquests trams, mentre fa 4 anys era un 13% . El 21,5% coincideix
amb l’índex de pobresa infantil a Catalunya i per tant, es creu que s’arriba a
la població que més ho necessita. El programa es complementa amb beques
de menjador, etc. però és una de les polítiques amb major impacte i més ben
valorada per famílies i centres.

4. Programes de sensibilització musical: Des del Servei de cultura de
l’Ajuntament s’organitzen diverses activitats de sensibilització musical, on
s’implica als professors de música de les escoles públiques i concertades de
la ciutat i tot culmina a primària amb una cantata d’alumnes de primària amb
difusió a nivell de municipi, entre d’altres activitats.
5. Formació i Aprenentatge Professional (FIAP) i PTT Vilafranca Penedès i
Formació Dual: Com a St. Sadurní, Vilafranca té el seu Pla de Transició
Escola Treball i també 4 FIAP (antics PQPI). Però aquesta oferta de PQPI no
dona resposta a la demanda actual, que té dimensió comarcal, més que local.
Des de l’Ajuntament també s’està treballant molt per la formació de joves i per
l’emprenedoria, a través de diferents serveis. Per exemple, hi ha un treball
transversal entre diferents centres per fer un projecte d’emprenedoria (compta
amb el suport de la Diputació de Barcelona). També es concentra al municipi
la major part de l’oferta de CCFF de la comarca i és on s’ha iniciat la
Formació Dual (els alumnes fan pràctiques remunerades a les empreses),
amb una oferta a l’àmbit de la mecanització i l’altra sobre finances i logística.
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3. Activitats de suport educatiu als centres. Són totes aquelles activitats que
s’ofereixen des dels diferents serveis de l’Ajuntament a tot els centres
educatius, n’hi ha més de 50. Amb la voluntat d’ordenar l’oferta d’activitats
pública, privada i d’entitats als centres, l’any passat es va elaborar un catàleg
d’activitats en l’àmbit de la salut, en el marc del Pla de Salut Escola i
Comunitat, amb la participació també d’Inspecció d’ensenyament.

6. Tots som regidors: Es tracta d’un programa impulsat des del servei
participació ciutadana i joventut, per treballar la participació en els afers
públics amb els instituts i acostar-los al govern local. Per exemple,
s’elaboraven lleis, assitien a un ple municipal i reproduïen un ple a l’aula.

2.5.

Síntesi i conclusions

Aquest sub-apartat resumeix les principals idees exposades al Mapa dels agents i les
polítiques socioeducatives, tenint en compte com afecten a la ciutadania de l’Alt
Penedès des de la perspectiva de l’educació al llarg de la vida i pels diferents àmbits
educatius (escolar, cultural, socioeducatiu, ocupacional...).

Des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es fan un volum important de polítiques
socioeducatives amb la voluntat que arribin a tots els municipis de la comarca i
serveixin per millorar l’equilibri territorial i dona resposta a reptes tals com la mobilitat
per raó educativa, les activitats fora escola o la formació musical. Principalment
aquestes polítiques es gestionen des de quatre serveis del Consell: Joventut, Serveis
Socials, Educació i Ocupació, i sovint estan finançades per altres administracions, com
la Diputació de Barcelona o la Generalitat de Catalunya. Al seu temps aquestes
administracions també impulsen i gestionen algunes polítiques directament amb els
municipis. I els municipis, en funció de la seva grandària fan un ventall més ampli
d’actuacions socioeducatives.
Si analitzem les polítiques i els recursos comarcals des de la perspectiva del cicle vital,
la petita infància (0-6 anys) disposa d’equipaments educatius a gairebé tots els
municipis, de totes maneres la sostenibilitat de les llars d’infants en un futur és una
qüestió oberta a molts municipis, que possiblement farà replantejar els propers anys els
serveis municipals que es presten a la petita infància. Els tallers i les xerrades
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Respecte als agents educatius, cal dir que la mida del municipi condiciona clarament
els seus recursos, equipaments i agents, de totes maneres hi ha certs equipaments
presents a pràcticament tots els municipis (escoles bressol, escoles de primària, punts
d’informació juvenil,...), que són clau per l’equilibri territorial. També trobem municipis
mitjans i petits amb un teixit associatiu potent, tan en l’àmbit escolar (AMPAs), com
social, esportiu i cultural, tal i com reflecteixen les fitxes municipals. I aquest s’ha de
considerar un valor molt important del territori. D’altres equipaments es troben força
distribuïts per la comarca, gairebé són presents al 50% dels municipis, i la tendència és
que vagin en augment els propers anys. Ens referim a les aules d’estudi, escoles de
música i centres oberts o serveis socioeducatius. Es tracta d’equipaments importants
per garantir la igualtat d’oportunitats educatives fora de l’horari escolar. D’altra banda, hi
ha altres tipus d’equipaments socioeducatius poc distribuïts pel territori, tals com les
biblioteques (tot i que existeix Bibliobús a la major part dels municipis petits), instituts de
secundària i aquest fet és especialment greu en tots els equipaments i oferta formativa
post obligatòria, de formació ocupacional i permanent, concentrada sempre als
municipis més grans.

formatives per a famílies són una política molt estesa al territori, que molts municipis
situen en aquestes franges d’edat.
En relació a la infància, entre els 6 i els 12 anys trobem un major nombre d’agents i
polítiques socioeducatives al territori. A banda de les escoles, destaquen agents com els
centres oberts i espais socioeducatius, les escoles o aules de música, les biblioteques i
el bibliobús. Com a política més estesa als municipis l’organització d’activitats fora
escola de tipus esportiu, cultural o social, o en tot cas, la col·laboració amb AMPAs,
esplais, i entitats esportives i culturals perquè hi hagi una oferta d’activitats accessible
als municipis. Cal valorar el teixit associatiu com un actiu educatiu molt important del
territori, i potenciar els vincles amb infant i joves. En alguns municipis petits i a
Vilafranca hi ha ajuts econòmics perquè les famílies que ho necessiten puguin fer front a
les despeses educatives. Així mateix, el Consell Comarcal gestiona i atorga ajuts els
menjadors escolars i la mobilitat educativa obligatòria. Finalment, ressaltar que a Gelida
hi ha un ventall major d’activitats socioeducatives que a d’altres municipis més grans,
degut a la trajectòria de treball del Pla Educatiu d’Entorn.
En l’adolescència (entre els 12 i 15 anys) i la joventut (entre els 16 i 29 anys) és una
època de transicions educatives clau, de la primària a la secundària i de la formació
obligatòria a la post-obligatòria. Cal dir que en aquesta franja d’edats es dirigeixen gran
part de les polítiques del Consell Comarcal, a través de les polítiques de Joventut (tant
des dels Punts d’Informació Juvenil com des dels instituts) i també dels programes de
foment de l’ocupació juvenil (Forma’t, Joves per l’ocupació, Fem formació per Joves),
que intenten complementar l’oferta, escassa i molt localitzada a municipis grans, de
programes de garantia social (PQPIs) i de formació post-obligatòria no universitària. Hi
ha una trajectòria de treball conjunt entre els instituts del territori, a través d’un Seminari
de Direccions, que també existeix per a les escoles de primària.

Tot i existir diferents xarxes de treball comarcal que treballen temes socioeducatius
(joventut, serveis socials, centres educatius, Consells Escolars Municipals...) no hi ha un
espai de referència del territori a nivell educatiu.
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Pel que fa a la formació per a adults, ocupacional o permanent, hi ha una oferta una
altra vegada insuficient i molt centralitzada a municipis grans, a més són programes
amb gran rigidesa, i dificultats per adaptar-los a la realitat del teixit empresarial de la
comarca. L’oferta d’escoles d’adults és també molt limitada, tot i que gran part dels
municipis fan activitats formatives diverses per a persones de totes les edats,
principalment en idiomes i aspectes culturals.

3. Mapa de visions sobre l’educació
Aquest apartat és una síntesi del treball de camp qualitatiu portat a terme durant la fase
de diagnosi del Pla Territorial Educatiu. Es mostren les principals idees sorgides de les
quatre sessions de treball, tres entrevistes grupals i cinc entrevistes individuals que es
van portar a terme entre els mesos de juny i octubre de 2013, on van participar al voltant
de quaranta persones.
Les visions que a continuació s’exposen tenen relació amb la situació socioeducativa al
territori, les polítiques i els serveis que actualment es porten a terme, així com el paper
dels agents socioeducatius i les xarxes de treball. També es recullen les expectatives,
temes claus i propostes que fan els diferents agents en relació al futur Pla Territorial
Educatiu.

7

A l’Annex 3 es troba el buidat dels continguts de les entrevistes i sessions de treball que aquí
es resumeixen, així com el llistat de les persones que han donat la seva visió.
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Per tal de facilitar el seu anàlisi, s’han ordenat les visions en funció del perfil de l’agent
(tècnic, polític o agent socioeducatiu) i de l’organització on pertany (Consell Comarcal,
Ajuntament o Generalitat de Catalunya). Al mateix temps, distingim entre els factors
positius, que es valoren com a fortaleses o oportunitats del territori, els factors negatius,
que s’identifiquen com a punts febles o amenaces en el context actual i finalment els
temes claus i propostes que podria tractar el Pla7.

3.1.

Visions des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

3.1.1. La visió dels òrgans de gestió (gerència i presidència)
Fortaleses i oportunitats



Sobre la realitat socioeducativa
 Una de les problemàtiques més importants és l’abandonament escolar i com treballar-lo. Hi ha joves que
no volen estudiar i a la comarca manquen recursos i serveis per donar-hi resposta.
Sobre les polítiques, recursos i agents educatius
 Hi ha una oferta molt reduïda de PQPI i de CCFF a la comarca, fet que obliga a adolescents i joves a
desplaçar-se a d’altres territoris.

Sobre les polítiques, recursos 
i agents educatius L’escola de
música comarcal és un actiu, tot
i la crisi es mantenen les classes 
i activitats als municipis, hi ha un
grup de famílies que hi donen 
molt de suport.

Des del Consell Comarcal es desconeixen l’estat, les places que hi ha i les que falten d’equipaments i
infraestructures educatives, tant públiques com privades. Aquesta informació és bàsica per poder
repensar i fer una planificació.
Manca optimitzar els recursos educatius de la comarca, tant espais com serveis.
Preocupa com evolucionarà la situació dels centres educatius (escoles, llars d’infants, escoles d’adults)
que ara ja no són sostenibles, però també preocupen els centres que poden estar superpoblats.
Temes clau i propostes per al Pla Territorial Educatiu

 Fer el mapa dels recursos, serveis i equipaments educatius de la comarca, de titularitat pública, concertats i de titularitat privada.
 Buscar fórmules per a l’optimització, la racionalització i la sostenibilitat de les polítiques, els equipaments i els serveis educatius,
especialment als petits municipis.
 Reflexionar i debatre entre els agents educatius de la comarca sobre les mancances socioeducatives i les oportunitats d’articular accions
conjuntes.
 Compartir a nivell polític les preocupacions en relació a les demandes i els recursos educatius als municipis, així com les respostes
que s’estan donant a través de projectes o iniciatives locals.
 Identificar, analitzar i fer un abordatge conjunt de les problemàtiques que desencadenen en situacions d’abandonament escolar i
aprofundir en les accions i en els serveis d’acompanyament a l’escolaritat i per a l’èxit educatiu.
 Augmentar les oportunitats educatives a la comarca, especialment per a les persones que han abandonat el sistema educatiu.
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Sobre la realitat socioeducativa
 S’està fent un procés de treball
amb empreses industrials de la
comarca per conèixer si l’oferta
de formació post-obligatòria
respon a les necessitats de les
empreses.

Punts febles i amenaces

Fortaleses i oportunitats

Punts febles i amenaces

Sobre
les
polítiques,
recursos
i
agents
educatius
 Tot i ser antiga, l’escola
de
St.
Cugat
Sesgarrigues
atrau
alumnes dels municipis
del voltant, gràcies al
projecte educatiu del
centre i a la cessió
d’espais municipals i
d’altres
suports
de
l’Ajuntament.

Sobre la realitat socioeducativa
 La disgregació de nuclis urbans dins dels municipis petits i l’elevada mobilitat dificulta el manteniment de les
escoles i de les llars d’infants.
 Les deficiències de comunicació per tren influeixen negativament a l’hora de cursar estudis universitaris.


Les demandes de les famílies a les escoles bressol són cada vegada de més flexibilitat, creix la concepció d’un
servei de conciliació més que d’un centre amb projecte educatiu.



En alguns municipis petits es creu que els joves estan molt aïllats del poble, molt desvinculats de la vida social.

Sobre les polítiques, recursos i agents socioeducatius
 Manca de personal tècnic d’educació als municipis petits, comporta una participació molt limitada dels
Ajuntaments, només es dóna resposta a les demandes pràctiques dels centres, encara que de vegades no són
temes de competència municipal.
 El servei de transport escolar no obligatori varia en funció del municipi, on no hi ha copagament de les famílies,
s’ha perdut un valor per al poble
 Els municipis petits tenen moltes dificultats per mantenir econòmicament les llars d’infants (estan patint molt), però
hi segueixen apostant per no posar en perill l’escola i la vida social del poble.
 Sorgeixen serveis alternatius que fan competència deslleial a les llars d’infants municipals, més barats i
desregulats, alguns són entitats formades per famílies i d’altres provenen de la iniciativa privada.
 A St. Cugat Sesgarrigues hi ha deficiències en la infraestructura i els servei de menjador de l’escola de primària,
per manca d’inversions de la Generalitat.
Temes a treballar des del Pla Territorial Educatiu

 Els serveis i espais itinerants serien un bon recurs per a joves, per a famílies amb espais nadons, etc. Cal veure com finançar-ho.
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3.1.2. La visió política de les Regidories d’Educació

3.1.3. La visió del personal tècnic del Consell Comarcal (ocupació, joventut, serveis socials, educació i escola de música de l’Alt
Penedès)
Fortaleses i oportunitats



Sobre la realitat socioeducativa
 Manca un encaix entre l’oferta de formació professional i les necessitats de les empreses de la comarca.


Hi ha més nois que noies que no certifiquen la ESO, per això són majoritaris els nois als plans ocupacionals, a
les acciones mixtes de formació i treball i també en les accions per a majors de 30 anys. Aproximadament el 50%
d’usuaris són fills de famílies d’origen estranger o persones immigrades.



Manca formació a emprenedors sobre com fer estudis de mercat i plans d’empresa. Molts emprenedors no
tenen èxit en els seus projectes empresarials per aquests motius i a més, perden l’amortització de l’atur que
havien invertit a l’empresa.

El perfil d’infants 
amb
vulnerabilitat
social són de 6 a 16 
anys, però és una
ràtio petita, un % molt
baix de la població.


Preocupa que els joves deixin els estudis i no puguin accedir a una feina, en part això es deu a la manca
d’informació i orientació per això s’ha creat un nou servei d’orientació acadèmica i es fan xerrades als instituts.

Sobre les polítiques,
recursos
i
agents

educatius


Moltes empreses de la

comarca aposten pel
contracte per a la
formació
i
l’aprenentatge, que 
inclou una part de

Els joves que no tenen la ESO acabada en general, d’origen estranger o autòctons són majoritaris als programes
com Fórmula Jove i les aules d’estudi. No s’ha acomplert les expectatives que tenien, i són entre els joves, els que
més estan patint la crisi.
Hi ha una sobreocupació de les aules, gairebé la majoria d’escoles i instituts estan per sobre de les ràtios. En
les àrees rurals com que hi ha menys població no es dóna tant, però a Santa Margarida i els Monjos, Gelida,
Olèrdola... sí, als municipis majors de 5.000 hab.
Abans un col·lectiu elevat no acreditava l’ESO però als 16 anys podies treballar. En canvi, ara ni els que acrediten
l’ESO troben feina, per tant, hi ha una població al centre, els repetidors, que no els hi agrada estudiar, que no
marxen perquè no troben feina, i està encallat aquí, caldria un suport extern.
Els que van deixar el món educatiu i ara tornen són pocs. El problemes són els que voldrien treballar a 16 anys i
no poden, volen anar a cicles formatius, però com l’oferta a la comarca és molt reduïda i acaben “escalfant
cadires” a batxillerat. Tampoc hi ha gaires PQPI a la comarca.
A la comarca hi ha un problema greu i estructural pel dèficit d’una xarxa de transport públic. Molts municipis
tenen un autobús al matí i un al vespre. El transport públic està garantit per a l’educació obligatòria, a batxillerats
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Sobre
la
realitat
socioeducativa
 Es
detecta
que
persones que ja tenen
formació professional i
post-obligatòria, volen
seguir
formant-se
per
tenir
més
oportunitats de treball.

Punts febles i amenaces

formació on-line als
treballadors, que és
més còmoda per als

alumnes però on és
més difícil controlar la
qualitat o el seguiment
del curs.







Als municipis amb
tècniques de joventut
compartida, que són 7
es
treballa
directament amb les
escoles.
A nivell comarcal, en
els propers mesos
s’obrirà l’Oficina Jove
de l’Alt Penedès, que
permetrà oferir serveis
específics i serà un
espai més potent que
l’actual espai dedicat
als joves.
L’oferta extraescolar
a primària és molt
àmplia i es fa a
l’escola. A secundària,
al mateix institut quasi
no hi ha, però n’hi ha
molta oferta privada.
Els serveis socials
organitzen a certs
municipis
centres
oberts
o
serveis

El transport ho condiciona tot, des de la llar d’infants a l'oferta de formació per a adults, és un tema prioritari.
Sovint per seguir estudiant el problema és el cost del transport per fer el CCFF, si no hi ha beques. En
conseqüència si vius a un poble o a la capital les oportunitats de vida són diferents, no es vetlla per l’equitat
territorial i els municipis es van despoblant. Les companyies de transport diuen que no surt rendible
econòmicament el servei.



Hi ha pares amb moltes dificultats per exercir els rols parentals. Hi ha un sector de població que li calen més
accions, però no sabem si és una massa crítica suficient, davant d’altres problemàtiques.



Un dels problemes és que els alumnes que abans estaven 2-3 tardes fins a les 17h a l’institut ara surten a les
15h. Està bé si la família està a casa a les tardes, és més un problema de conciliació vida familiar i laboral que no
de pèrdua de coneixements

Sobre les polítiques, recursos i agents educatius








Els Ajuntaments a vegades són reticents als plans ocupacionals amb usuaris de la renda mínima perquè són
persones en situació d’exclusió social i és molt complicat inserir-les, els resultats són molt limitats, caldria fer
aquests programes abans no s’arriba a aquestes situacions.
Hi ha moltes dificultats per oferir formació a joves que no tenen la documentació administrativa en regla.
Calen més recursos per formar als emprenedors a fer estudis de mercat i plans d’empresa, cal treballar-ho des
del teixit productiu de la comarca.
Cal més coordinació entre les convocatòries de la Diputació i les de la Generalitat, són molt rígides i
dificulten l’accés a recursos per a la formació i l’ocupació.
Cal un professional comarcal dedicat a ajudar als ajuntaments petits i sense personal tècnic a poder preparar
les convocatòries de formació ocupacional del SOC, fer la prospecció d’empreses, fer més suport tècnic a
emprenedors.
Hi ha pocs programes comarcals pels joves que no certifiquen, només hi ha 12 places al PQPI comarcal, seria
molt necessari un altre PQPI comarcal, relacionat amb el món del vi i l’enoturisme.
Cal més flexibilitat en la planificació de la formació post-obligatòria o CCFF més polivalents, que els alumnes
puguin ocupar-se en un àmbit més ampli, no tant especialitzats donat que el mercat de treball de la comarca és
petit i es satura, obligant a marxar. Per exemple, des de fa uns anys es fa un CF d’infermeria, perquè a l’Hospital
de Vilafranca calia. Actualment surten 80-90 persones cada any, però no troben feina al territori, s’ha saturat el
mercat de treball i s’hauria de canviar el cicle.
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depèn de si queden places lliures o autobús. S’ha intentat que els horaris dels autobusos regulars coincideixin
amb els escolars, però és problemàtic per la gent que va a comprar o al metge.





S’ha
creat
una
associació de pares
amics de l’EMAP
molt potent i treballen

moltíssim.








Manca coordinació interadministrativa en relació als PCIS de la comarca (antics PQPI's). Des de la gerència
d'Educació de la Diputació de Barcelona es diu que la ràtio comarcal està coberta, fet que no es correspon amb
l'allau de persones interessades en participar en el projecte Forma't i els programes del Servei Comarcal joventut.
A tots els PCIs de la comarca es prioritzen els joves dels municipis on es fan (Vilafranca, St. Sadurní i Sta.
Margarida i els Monjos) i les persones joves de la resta de la comarca en queden fora.
A nivell de professorat, estan “molt cremats”, abans hi havia moltes iniciatives ara també però costa més trobar
mestres implicats.
Impulsar serveis socioeducatius als municipis, depèn de la necessitat i de la voluntat política del municipi, el
CCAP no té diners per a centre nous i s’espera que la Generalitat ordeni en breu l’àmbit socioeducatiu.
Cada municipi volia tenir una llar d’infants, fins i tot hi ha un municipi petit que en té 3, una per cada nucli i tenen
molts problemes per no tancar-ne cap. Manca una planificació territorial i com que el transport és tan complicat,
els ajuntaments volen tenir la seva pròpia llar d’infants.
El problema de la mobilitat es podria suplir amb les noves tecnologies, un mestre amb webcam i unes persones
de suport a l’educació a nivell dels municipis més petits. Però hi ha municipis amb poca cobertura mòbil i
internet molt lenta.
El handicap de l’escola de música comarcal és la seva sostenibilitat sense la subvenció de la Generalitat, els
ajuntaments diuen que els hi costa justificar que donen suport a l’escola de música i no al bàsquet o una altra
activitat que es faci al municipi, on hi poden anar molts més nens.
Les famílies donen molt valor a L’EMAP però hi ha moltes que no poden assumir les quotes mensuals, si hi
hagués subvencions seria una escola amb preus públics i oberta a tothom, per dinamitzar els municipis i
participar.
Hi ha molta rotació del personal de l’AMPA, que s’impliquen, però sovint no representen les escoles, sinó els
fills. A més, se’ls ha atorgat un paper que no els tocaven, ara la Generalitat ho està replantejant, per exemple en
la gestió de menjadors, algunes tenen capacitat, altres no.
Temes a treballar des del Pla Territorial Educatiu

 Més recursos per treballar l’orientació i la formació ocupacional als petits municipis.
 Major coordinació entre administracions a l’hora de posar en marxa els programes de formació ocupacional.
 Implicar més a d’altres agents educatius i treballar plegats, per exemple els instituts i els serveis educatius, davant de l’abandonament
escolar. El Pla Territorial podria servir per crear i treballar aquest espai a través d’una Taula d’Agents educatius.
 Coordinació entre regidories i departaments del Consell Comarcal per treballar conjuntament les polítiques educatives.
 Tenir un recurs humà per Fer compartir, ordenar i redistribuir el que ja es fa al territori, amb una visió global de la comarca.
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socioeducatius.

Crear espais de participació útils i que no aixequin falses expectatives, amb un objectiu clar, un resultat o fruit concret i un retorn.
Ordenar l’oferta de CCFF des d’una visió comarcal i lligar-ho més amb les necessitats de les empreses.
Ordenar l’oferta de formació per a famílies (de la Diputació o d’altres administracions), buscant accions consensuades políticament.
Coordinar-se entre escoles de música de la comarca per completar ofertes per a totes les edats i nivells.
Ampliar les activitats i projectes entre l’EMAP i els centres de primària.
Exportar a la comarca activitats de difusió de la música que promou l’Ajuntament de Vilafranca.
Fer un programa PCI amb una òptica comarcal que garanteixi la cohesió social i la igualtat d'oportunitats de les persones joves de l'Alt
Penedès independentment del seu municipi d'origen.
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3.2.

Visions des d’altres administracions

3.2.1. La visió del personal tècnic local de joventut
Fortaleses i oportunitats

Punts febles i amenaces



La diversitat d’opcions acadèmiques és més gran ara que 
abans.

Hi ha joves que aproven l’ESO que no entren en un cicle formatiu i
que es queden penjats.



A nivell tècnic, hi ha representació de tècnics de joventut a 
gairebé tots els municipis, ja sigui pel CCAP o pel propi
ajuntament, això permet poder treballar les polítiques de joventut
en diferents àrees.

El context socioeconòmic actual, més del 70% dels joves només
tenen estudis obligatoris, gairebé un 60% sense experiència laboral,
inactivitat, atur, calen més esforços en oferta formativa, perquè hi ha
molta demanda no coberta.



Hi ha motivació per treballar conjuntament a nivell tècnic, farà 
que millorin les polítiques de joventut (ex. La Taula tècnica) A nivell
de joventut fa molts anys que s’està treballant temes educatius i ja

hi ha una xarxa feta, tant d’equipaments com tècnica.

La cohesió entre els joves dels pobles és més feble, perquè fa que
els joves vagin a fer extraescolars i activitats fora del municipi.





Quan els joves volen buscar feina es donen compte que haurien
d’haver estudiat més i demanen estudis per internet, es treuen

l’ESO pel IOC, les noves tecnologies són clau.
Els recorreguts poden ser més lents i costosos, però hi ha més
oferta formativa a la comarca (IOC, CCFF, Programa

Forma’t...). Si els joves han d’estudiar a Barcelona, també tenen
opcions.

Sobre les polítiques, recursos i agents educatius
 El contacte directe dels tècnics amb els grups d’adolescents i 

Molt jovent amb fracàs escolar està desorientat, desmotivat per la
situació socioeconòmica i no saben que fer, tot i que hi ha moltes
opcions per triar.
Amb el programa FORMA’T, veiem que el 80-85% no han acabat
l’ESO i ara que tenen 20-24 anys, tots voldrien haver acabat l’ESO i
volen reprendre-ho.
A Sant Martí Sarroca, hi ha joves que van pel carrer que han estat
expulsats del sistema, tenen 18 o 19 anys, no saben que fer. Hi ha
un malestar polític i social pel fet que estan al carrer, i una pèrdua de
temps i d’autoestima d’aquests joves.
Preocupen les desigualtats en relació a les habilitats socials dels
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Sobre la realitat socioeducativa
Sobre la realitat socioeducativa
 Que no hi hagi institut als municipis petits és un handicap però  Als municipis més petits i aïllats els joves tenen problemes per
accedir a l’oferta de formació post-obligatòria, hi ha molta
també fa que hi hagi molta cohesió de grup entre joves de
mancança.
diferents municipis que es troben a Vilafranca.

joves als municipis permet copsar les seves necessitats i intentar
abordar-les des del municipi.



Als municipis hi ha una xarxa d’espais joves, d’aules d’estudi on
hi ha molta activitat educativa, això és molt positiu per la transició Sobre les polítiques, recursos i agents educatius
d’infància a joventut. Recursos descentralitzats.
 Segons Joventut, als instituts i escoles a l’hora d’orientar els alumnes,
els docents sovint s’obliden de fomentar l’autoestima i partir de les
L’Oficina Jove i les assessories especialitzades, estan
seves motivacions no només informar de les vies que pot triar.
funcionant molt assessories psicosocials.



S’intenta arribar a tots els joves. A les Aules d’estudi venen els 
nois que tenen dificultats per fer els deures perquè no tenen
ordinador i internet a casa, en canvi els altres joves, de perfil
associat, fan ús dels serveis per d’altres coses.



Des de Joventut es treballa poc amb joves associats, perquè hi
ha poques entitats de joves en alguns municipis o bé perquè en el 
context socioeconòmic actual no són els joves que més ho
necessiten, ni que més dificultats tenen, són joves molt
empoderats. Les entitats són molt autònomes només venen a
demanar suport econòmic.








El perfil de les persones associades és molt diferent, estan molt
informats i sempre són els mateixos. No és un col·lectiu 
preocupant, seria interessant treballar amb associacions que
s’obrin i donin cabuda als joves més perduts, però és complicat
perquè són entitats molt tancades i compactes, a nivell de
municipi es munten activitats esportives on les associacions
col·laboren.
Joventut fa molts anys que treballen lleure, cal seguir-ho fent però
també entrar més en temes ocupacionals, tant en la part de TIC 
com en llengües.

Des de Joventut, es creu que s’arriba poc a les famílies. En
prevenció de drogues, per exemple, es fan tallers als instituts però s’ha
de treballar amb el professorat, amb les famílies, sinó l’acció és un
bolet. S’ha intentat sense èxit treballar amb AMPAs en algun municipi,
però no s’ha aconseguit.
Des de Joventut es creu que a l’institut costa molt entrar-hi, depèn
de si el coordinador és partidari de treballar certs temes. Els centres
van molt desbordats i veuen a l’Ajuntament o els tècnics externs no
com un reforç sinó com un destorb.
En algunes entitats hi ha barreres econòmiques (quotes) que limiten
qui hi participa ( ex. al futbol,...).
L’escola s’està tornant molt “elitista” i tots els deures s’han de fer
amb ordinador i no donen possibilitat perquè l’alumne a l’hora del patí
o després de les classes es puguin quedar fent els deures perquè no
té aquest material a casa. Cada vegada hi ha més demanda de nens a
partir de 10 anys que necessiten fer els deures a l’aula d’estudi, i no
són infants de famílies immigrants. L’escola hauria d’oferir aquests
espais.
Cal ampliar l’oferta de la comarca en temes com el PQPI, que
només n’hi ha un comarcal amb 12 places.

Cal seguir assessorant i orientant perquè des dels instituts no
és suficient.
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joves en informàtica i en idiomes. Molts joves dominen facebook i el
whatsup, però són analfabets per fer un CV o tenen un correu
electrònic poc adequat per trobar feina.

Temes a treballar des del Pla Territorial Educatiu

Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès

 Ordenar l’oferta i saber que necessiten i que volen de l’administració els centres educatius. A Sant Sadurní Joventut té programes amb
els 4 instituts estàndards però que s’acaben de fer a mida del centre.
 Fixa la figura referent de joventut amb la relació amb l’institut (St. Sadurní, Vilafranca, St. Martí...).
 Coordinació entre els tècnics de joventut que comparteixen institut els joves d’aquella zona, i explicar que tenen recursos al seu propi
municipi. Això implica treball en xarxa i també treball als PIDCES, donaria a conèixer i reforçaria els serveis municipals per no saturar els
serveis de municipis grans.
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3.2.2. La visió del personal tècnic de serveis socials de la comarca (municipis petits)
Fortaleses i oportunitats

Punts febles i amenaces













Sobre la realitat socioeducativa
Hi ha una major integració del paper de l’educador/a social i es com un  El handicap dels desplaçaments no s’ha solucionat i el
detecten com un tema important. Com a recurs, fer serveis
recurs amb alta potencialitat a nivell de municipi.
itinerants té un cost econòmic i de coordinació important.
Hi ha proximitat entre les escoles/instituts de la Comarca i serveis
socials. Cada vegada hi ha més fàcil accés a les escoles i més implicació per  Pel què fa a les famílies, és més difícil treballar amb
elles ara per la situació de crisi actual, les primeres
part dels seus professionals (professors, directors/es, etc.). Es valora que la
necessitats no cobertes passen per davant de les
coordinació amb els centres és positiva i funciona però que depenen molt de la
educatives.
direcció dels centres, de la saturació de les escoles i també de la major o
menor predisposició i complicitat amb els docents.
 El perfil de les famílies ateses no ha canviat els darrers
anys, però s’han equilibrat els grups (per exemple, entre
L’aposta de la millora dels serveis socioeducatius és gràcies a la detecció
nouvinguts i autòctons).
de necessitats i promoció que es fa des del Consell Comarcal (que aporta a

més, el personal i la seva formació). La següent peça de l’engranatge són els Sobre les polítiques, recursos i agents educatius
Ajuntaments, que hi aposten i ho posen en pràctica.
 Caldria potenciar les activitats per a joves que estan
cursant Secundària, així com per a infants de 0-3 anys.
Gran pes dels Centres Oberts de la Comarca com a recurs educatiu (en un
50% dels municipis i per a nens i nenes que estan cursant Primària) amb  Pel què fa a la coordinació amb joventut, aquesta és
diverses activitats: berenar, reforç escolar, activitats, habilitats socials... Cada
puntual i no fixa. Treballen en horaris diferents i els
vegada es dóna més importància a la implicació dels pares, fent-hi activitats
educadors socials es centren molt més en l’atenció
amb els seus fills i filles i tallers únicament per a grups de pares.
individualitzada i no tant col·lectiva.
Pel què fa a la relació amb els Ajuntaments, des de serveis socials és bàsica  No tots els pobles tenen espais diferenciats entre
la relació directa amb les regidories, mostrar les necessitats i saber transmetre
infants i joves i això pot arribar a ser un problema.
els projectes perquè hi creguin i no dependre de les subvencions, sinó buscar
 Consideren que anant 1 sol dia a la setmana a cada
apostes perquè els serveis siguin a llarg termini.
poble els limita molt a anar més enllà de l’atenció primària i
Valoració positiva de les beques escolars, per activitats esportives, casals,
que no disposen de més espai per a fer més.
etc. concedides per part dels Ajuntaments.
 Quan es dóna una beca municipal sempre es demana
Pel què fa a les actuacions disperses en el territori, s’han augmentat els
implicació de Serveis Socials tot i que podria ser un tràmit
serveis gràcies a les apostes municipals. Recursos de proximitat que
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Sobre les polítiques, recursos i agents educatius

compensen el handicap de la dispersió de les poblacions en el territori i la
necessitat de desplaçaments

intern municipal i competència de l’Ajuntament.


Hi ha una part de desconeixement per part dels polítics de
la realitat social i de les necessitats. Manca de transmissió
de la informació i de les necessitats.

Temes a treballar des del Pla Territorial Educatiu
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 Es té la percepció de que els estudis “s’aterren” poc a la realitat. Cal que els polítics s’hi impliquin i es creguin els tècnics per tal de prioritzar
els temes a tractar i dedicar-hi els recursos que calgui.
 Cal que els educadors municipis grans (que tenen més recursos) es coordinin més amb els altres serveis socials de la comarca. No hi ha ni
coneixement de què es fa, són com “Repúbliques independents”.
 Millorar la coordinació amb joventut. Que joventut pugui recórrer a serveis socials per acompanyar-los a les escoles, on ells funcionen bé.
 Activitats materno-filials per a joves (parelles joves que van perdudes)
 Crear grups de pares, en diferents espais i gestionar-los. Els gran oblidats són els pares i mares i cal que s’hi impliquin més. Poder donar
eines, gestionar conflictes, tensió emocional que cal gestionar i donar suport, catarsis col·lectiva. Cal Posar-hi més esforços. Serveis socials
s’està formant per a portar grups de pares i mares. Calen activitats pares i fills (junts o separats). El què més valoren els pares i mares són les
activitats conjuntes amb els fills.
 Cal ampliar l’acció comunitària, atendre més col·lectivament i menys a demanda individual, ja que està molt descompensat.
 Insistir als Ajuntament perquè continuïn invertint amb recursos extres de caire socioeducatiu.
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3.2.3. La visió del personal tècnic local d’educació de Vilafranca del Penedès
Punts febles i amenaces

Sobre la realitat socioeducativa
Sobre la realitat socioeducativa
 L’oferta educativa en etapes obligatòries és correcta, hi ha aules per sobre  Hi ha centres amb un perfil d’alumnat amb necessitats
major que en d’altres centres, tot i que la política de
les ràtios però no hi ha centres massificats. Hi ha un institut nou perquè s’ha
redistribució d’alumnes es fa des de l’Oficina Municipal
detectat un futur pic d’alumnes a la secundària i una davallada d’alumnes a
d’Escolarització, falten eines. L’urbanisme i el barri
l’infantil i la primària. Això es treballa juntament amb el Dep. d’Ensenyament
condiciona molt el perfil de l’alumnat als centres, n’hi ha
a la Taula Mixta de Planificació.
alguns barris amb més població estrangera o més
 La matricula viva ha canviat els darrers anys, en nombres absolut ha baixat
vulnerables econòmicament per això tenim zona única.
però sobretot abans el perfil era d’infants estrangers que arribaven al país per
re- agrupament familiar i ara tenim mobilitat dins de Catalunya o Espanya de Sobre les polítiques, recursos i agents educatius
gent que busca la xarxa familiar, perquè s’han quedat sense feina o buscant
 L’ajuntament analitza anualment que passa a la comarca
habitatge més econòmic.
en educació infantil. En mitjana hi ha un 19% de places
vacances, només 2 municipis de la comarca, Vilafranca i
 A nivell demogràfic a Vilafranca no s’ha arribat encara a davallada de
St. Martí Sarroca tenen totes les places cobertes i dels 24
població, sinó que els darrers anys hi ha hagut pics de creixement, per nous
municipis restants, n’hi ha 13 que tenen més d’un 25% de
naixements perquè si han marxat famílies, especialment llatinoamericanes. A
places vacants, en alguns casos fins al 59% vacants.
nivell econòmic no s’ha notat per les quotes socials, però en els propers anys
anirà baixant.
 FIAP són els antics PQPI, ara n’hi ha 4. Per la demanda
que hi ha n’hauria d’haver més perquè la dimensió és
Sobre les polítiques, recursos i agents educatius
comarcal, són alumnes que no certifiquen l’ESO de tota la
 No hi ha una percepció d’escoles “guetitzades” a Vilafranca i quan s’ha
comarca. Els darrers que s’han començat no estan
detectat risc s’ha apostat per un equip directiu amb projecte innovador i fent
finançats per la Generalitat només acreditats, els paga
millores a les instal·lacions, per fer-lo més atractiu. Hi ha una política
l’Ajuntament amb un petit suport de la Diputació.
d’equiparar els centres més antics i els nous.
 Els espais de coordinació entre centres i ajuntament
 Les escoles valoren molt positivament el programa d’ajuts a l’escolarització
són generalment bilaterals amb cada centre i hi ha
de l’ajuntament perquè sinó hi havia infants que no podien participar de
algunes trobades amb totes les direccions dels centres,
sortides i colònies, fent una diferenciació dels nens. Només es beneficien els
gairebé sempre públiques i concertades, de primària i
alumnes que resideixen a Vilafranca, això dins dels instituts és més
secundària. Temes d’escolarització...
problemàtic. Arriben al 21,5% de la població infantil.
60

Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès

Fortaleses i oportunitats

Les Llar d’infants és un punt estrella de Vilafranca, n’hi ha 4 de municipals 
des de fa 35 anys i ha estat una aposta política. Les llars ha anat creixent i
actualment tenen 23 aules i 371 places, no hi ha places vacants perquè es fa
una tarificació social. És un servei molt ben valorat per les famílies.

Al Consell Escolar Municipal costa que la gent que
participi de cada sector (famílies, professorat,...) vegi que
representa tot el sector no només la seva escola. S’intenta
que sigui un lloc de debat i reflexió estratègica.



Hi ha AMPAs a tot arreu i en alguns centres molt potents, que funcionen 
gairebé com a empreses de serveis, que gestionen menjadors, activitats
extraescolars, serveis d’acollida,... són molt autònomes i l’Ajuntament no hi ha
intervingut.

L’escola d’art té un 75% d’alumnes de la comarca i es
finança amb ingressos dels alumnes i amb l’aportació
municipal, fa formació reglada i no reglada.



No hi ha un PEC però hi ha treball transversals entre diferents centres. Per
exemple, un projecte d’emprenedoria amb la Diputació on participen 3 escoles;
a nivell de cultura s’organitzen activitats de sensibilització musical, on s’implica
als professors de música de les escoles i tot culmina a primària amb la cantata.
Els recursos s’ofereixen a tots els centres, públics i concertats.



L’OME és un mecanismes de col·laboració amb la Generalitat per garantir
una distribució més equilibrada i equitativa de l’alumnat de centres públics i
concertats. S’encarrega dels processos de preinscripció, informant a els
famílies més vulnerables i famílies estrangeres que els hi costa accedir a la
informació.



L’Ajuntament és present als 18 Consells Escolars dels centres públics i a 2
dels 4 concertats, fet que els permet conèixer les dinàmiques internes dels
centres i fa que les reunions agafin una dimensió de ciutat.
De titularitat municipal hi ha una escola d’art, una escola de música i una
escola d’enoturisme de nova creació, que vol englobar i potenciar tota la
formació d’enoturisme, jardineria i vinya ,a nivell de Catalunya.



Temes a treballar des del Pla Territorial Educatiu
 Fer una mirada global de recursos del territori ajuda a millorar la planificació comarcal.
 Per mancomunar serveis amb recursos públics escassos, per exemple amb les llars d’infants, potser 2 municipis a tocar poden tenir només
una llar d’infants.
 Tractar conjuntament temes d’àmbit supramunicipal, com la formació professional s’ha de treballar conjuntament, detectar necessitats
d’ocupabilitat i demanar a la Generalitat formacions d’acord a les necessitats que tenim.
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3.2.4. La visió de la Inspecció Territorial d’Ensenyament de la Generalitat i dels Serveis Educatius de l’Alt Penedès
Punts febles i amenaces

Sobre la realitat socioeducativa
Sobre la realitat socioeducativa
 Es detecta des dels centres preocupació per la motivació
 Hi ha diferències importants en la manera de treballar les TIC a l’escola,
d’infants i joves i a través d’algunes activitats formatives els
depèn del professorat, tot i haver un seminari de formació amb els mestres
centres ho treballen.
referents de TIC i TAC, on se’ls dona indicacions didàctiques i pedagògiques
per treballar als centres.
 Des de fa 3 anys els plans de formació tenen pressupost
0, però hi ha 80 activitats de formació a la comarca, els  La tecnologia dels centres ja comença a ser vella i molts centres depenen
de les AMPAs per renovar material.
formadors són els mateixos mestres que estan especialitzats
en temes diferents. Això no es podrà mantenir gaire temps
 Els recursos de l’escola han disminuït i el mestre ha de ser més multitasca
més però ha permès més col·laboracions entre centres i
en comptes de poder-se especialitzar.
aplicacions d’allò après.
 L’Abandonament escolar preocupa, tot i que hi ha una oferta cada vegada
Sobre les polítiques, recursos i agents educatius
més diversa de cicles formatius potser no és suficient per respondre a
 Sempre hi ha hagut intercanvis i col·laboració entre
la demanda. Hi ha molts joves que fan un batxillerat a l’institut més proper al
centres, la motivació és òptima, tant de públics com
seu municipi perquè les famílies volen tenir-los a prop i els fa por que marxin
concertats, a municipis grans i petits.
a fer CCFF més lluny.
 Les llars d’infants de la comarca són molt dinàmiques i  L’escola sola no pot amb tot, les famílies s’han d’implicar i no delegar
estan molt ben organitzades,
tant en l’escola, tot i això el clima entre el professorat és de motivació i bona






resposta a les iniciatives que se’ls plantegen.
Les escoles estan coordinades pel seminari de coordinació
de directors de totes les escoles públiques de la comarca, de Sobre les polítiques, recursos i agents educatius
primària (46) d’una banda i secundària (10) de l’altra, ells
 No s’aprofiten tots els recursos que es posen a disposició dels
mateixos fan la seva formació.
centres, cal dinamitzar-ho, fer-ho arribar a les escoles de forma treballada,
perquè els hi arriben un allau de propostes i no poden donar resposta. Hi ha
La formació dual ha tingut una acollida molt bona als dos
instituts on es fa. Motiva als joves treballar a empreses i els
massa informació per això es veu com un problema no com una avantatge.
ajuda a veure l’aplicació del treball a l’aula. Segur que
 Caldria millorar la coordinació entre els equips del Servei educatiu de
creixerà els propers anys.
l’Alt Penedès (EAP, el CRP i ELIC).
El voluntariat funciona molt bé el Pla d’Entorn de Gelida i
62

Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès

Fortaleses i oportunitats

accions concretes amb biblioteques i a municipis com Sta. 
Margarida i els Monjos.

No tenim contacte amb entitats com AMPAs, només amb alguna entitat de
forma puntual.

Aquest curs comença el projecte Lexcit, de promoció de la 
lectura a 3 municipis: Vilafranca, Gelida i Sta. Margarida i els
Monjos, es treballa a nivell d’escoles i en alguns llocs amb la
biblioteca, hi ha la voluntat d’implicar exalumnes com a
voluntaris.

Inspecció també es present als consells escolars municipals
de la comarca.

Per als alumnes d’educació especial hi ha un buit dels suports entre els
16, que acaben l’escolarització obligatòria (i ensenyament s’encarrega dels
suports)i els 20 que poden entrar a centres especials de treball (a partir de
llavors s’encarrega Benestar Social).



No hi ha gaires problemes en la planificació educativa, la 
major part dels edificis que es necessitaven s’han acabat.



Amb l’Ajuntament de Vilafranca hem fet el Pla de Salut
Escola i Comunitat que ha permès fer un catàleg d’activitats
de l’àmbit de la salut que s’ofereixen a les escoles, ha servit
per ordenar l’oferta de diferents agents (públics, privats i 
entitats).

Amb la crisi, ha baixat molt l’ocupació de les llars d’infants i als
ajuntaments els hi costa molt mantenir-les, són una de les partides més
importants que tenen. Però no volen mancomunar-les per por a perdre
l’escola, ja que si les famílies s’acostumen a deixar els infants a un altre
municipi després els seguiran portant allà.





Hi ha famílies amb dificultats socials i econòmiques molt importants i els
recursos que s’ofereixen de suport a l’escolarització són diferents a
cada municipi, caldria equilibrar-ho.

Amb el CCAP no hi ha gaire coordinació, per algun projecte amb joventut.

 Fer una reflexió sobre les necessitats educatives de la comarca, on estem i que podem millorar sempre és útil. Però no ens hem plantejat
quines coses podríem millorar.
 La formació del professorat haurà de ser una línia de treball del PTE, com també la coordinació entre agents educatius.
 La detecció de les necessitats i demandes del territori faran que els ajuntaments tinguin major coneixement i siguin interlocutors més
informats, amb més dades a la taula de planificació, per exemple. Si hi ha una demanda com a territori de més oferta de formació post
obligatòria es podrà articular millor en aquest espai.
 Cal promoure des del CCAP un major equilibri territorial perquè aquelles famílies amb dificultats socioeconòmiques tinguin suports similars
visquin al municipi que visquin.
 Ajudar a articular iniciatives a nivell territorial com un catàleg d’activitats per àmbits que s’ofereixen a les escoles.
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Temes a treballar des del Pla Territorial Educatiu

Visions dels agents socioeducatius (entitats, biblioteques, escoles,...)
Fortaleses i oportunitats

Punts febles i amenaces

Sobre les polítiques, recursos i agents
educatius
 Pla d’entorn de Gelida hi ha molta vinculació
entre
les
parts,
molta
participació,
implementació directe de projectes (Lexcit,
Creu Roja – nens exclusió social,
acompanyament molt directe).

Sobre la realitat socioeducativa
 Manca de transport públic i dispersió territorial té efectes a l’hora de planificar activitats i
recursos.


Hi ha diferències del teixit associatiu segons la mida del municipi. Hi ha més oferta si hi
ha més persones i massa crítica, més entitats i més moviment..



Amb la crisis, molta menys demanda d’activitats extraescolars. Segons l’AMPA, hi ha una
mica de repunt. A més gent que s’apunta, preus més baixos.



Política educativa de l’Ajuntament de Les
Cabanyes. Bon acompanyament fora 
escola.



Preocupació sobre el tema de les
transicions educatives i de la coordinació
entre escoles i instituts. Es destaca el
trauma de passar d’escola petita pública de la
Comarca a institut gran. Exemple de bona
pràctica de l’Institut de l’Alt Foix amb les
escoles de l’entorn d’on provenen els seus
alumnes i els instituts de Vilafranca, on van a
fer batxillerat.





Hi ha una problemàtica amb les famílies en risc d’exclusió, les seves oportunitats a l’àmbit
social i educatiu són diferent segons els recursos de les famílies. Passa a les escoles i
passa en el fora escola encara més.



Pel què fa a l’educació post-obligatòria: Nois i noies que no tenen sortida laboral després
de l’ESO. Van a fer CCFF els que s’espavilen. Els que no, van a fer Batxillerat (on el
batxillerat d’ara recull els perfils baixos. 1er bat=5è ESO).



El voluntariat no està format per estar amb nens. Professors jubilats, mestres, etc... cal
tirar del fil i assumir nous aprenentatges.



Destaquen les grans diferències entre centres públics i privats, i la poca relació en general.

Sobre les polítiques, recursos i agents educatius
Valoració molt positiva del seminari  Caldria oferir més CCFF i més places. Hi ha molta més demanda que oferta. Cal donar
alternatives i ampliar l’oferta post-obligatòria. Caldria vincular l’oferta de CCFF al territori,
pràctic de directors/es de l’Alt Penedès
que estudis i empresa anessin de la mà. (Exemple.- Logística i Transport)
públics (7 instituts públics). Socialització de
coneixements sobre actes, sortides, festes.  Desigualtat de recursos i d’oportunitats i grans diferències segons els municipis.
Informació pràctica, poc formals, sobre
Exemple: manca de biblioteques a les poblacions petites, hi ha molt de centralisme a
funcionament.
Vilafranca i percepció de que els municipis petits estan poc atesos.
Com a tendència, l’Aprenentatge Servei dins 
del CV obligarà a obrir a l’entorn i que es

Caldria millorar la línia de tren amb igualtat de condicions entre Tarragona i Barcelona.
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3.3.

mogui el teixit associatiu. Pot ajudar a millorar
les xarxes.





Cal que els infants i joves descobreixin la
cultura associativa del país i el seu entorn
(esportiu, cultural, musical...) i que l’entitat

expliqui el projecte associatiu perquè aquesta
la conegui.
Al Casal de Cultura de Vilafranca, per
exemple fa un programa de beques amb
l’Ajuntament de Vilafranca. Els pares paguen
una mica (perquè això fa que valorin
l’activitat) i el nen o nena pot participar igual
que els altres nens. “Programa: Tots hi tenim
lloc. Ajuntament de Vilafranca.”

URV tiba molt i funciona molt bé, però o els joves tenen cotxe o impossible.
Caldria aprofitar molt més espais socioeducatius que no es poden entendre coma a un
“contenidor” dels nens amb poca atenció. Les escoles no cobreixen aquesta mancança i ho
han de cobrir els altres (biblioteca).
Es detecta poca relació entre centres i entitats (inexistent a no ser que s’hagi fet un Pla
d’entorn). Les escoles projecten activitats fora escola i les entitats van pel seu compte. Es
desconeixen les aportacions d’una entitat privada cap a un espai públic (escola, biblioteca,
etc.), ja que el problema sorgeix a partir de les derivacions des d’ entitats privades (per no
poder pagar les quotes, problemes de transport, etc.).

 El Consell Comarcal hauria de fer recomanacions i seguiment de què es pot fer a nivell d’equipaments disponibles o d’accions concretes.
Hauria de servir per a reequilibrar les accions en el territori.
 Proposar coordinacions, projectes que es poden donar, donant exemples que funcionin en pobles concrets. Socialitzar bones pràctiques i
coneixements. “Copiar i adaptar funciona”.
 Cal més coordinació, seguir els plans d’entorn, connectar el potencial de les entitats amb les escoles. Tenir un espai on seure l’àmbit
educatiu i el teixit sociocultural i nodrir-se positivament els uns dels altres.
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Temes a treballar des del Pla Territorial Educatiu

3.4.

Síntesi i conclusions

Aquest sub-apartat vol resumir les principals idees exposades al Mapa de visions
educatives, tenint en compte la perspectiva de l’educació al llarg de la vida i els diferents
àmbits de l’educació (cultural, escolar, socioeducativa, ocupacional...).
En primer lloc, cal destacar la diversitat d’agents implicats en l’educació al territori, tant
pel que fa a diferents perfils (tècnics, polítics, entitats...) com a nivells administratius
(municipal, comarcal, Generalitat). Així mateix, volem remarcar la riquesa de les visions i
aportacions dels agents en relació a l’educació: des de la situació educativa al territori,
fins al paper dels agents educatius, el funcionament i impacte de les polítiques, els
problemes en la coordinació i el treball en xarxa, i molt especialment, les expectatives al
voltant del futur Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès.
Per franges d’edat, en relació a la petita infància, són molt presents els aspectes de
sostenibilitat de les escoles bressol del territori i la necessitat d’optimitzar els recursos
existents, especialment als municipis petits. Així mateix, es fan diverses propostes a
nivell tècnic en la línia d’ampliar el treball amb les famílies a través de grups de pares,
activitats per a pares i fills i iniciatives conjuntes entre municipis que permetin ordenar
l’oferta existent.

Respecte als adolescents i joves, són moltes les actuacions que s’hi estan destinant
des de les diferents administracions, especialment des del Consell Comarcal en
col·laboració amb els municipis. Tot i això, hi ha una percepció general de què es tracta
d’uns col·lectius molt vulnerables, desorientats davant de les diferents transicions que
viuen i en alguns casos es defineix els joves com a desvinculats de la vida dels pobles.
Segons diversos agents, un dels handicaps de la comarca és garantir una oferta de
formació post-obligatòria i de programes de garantia social suficient i adaptada tant a les
necessitats dels joves, com a les demandes del mercat laboral.
Com a exemple de problemàtica concreta en relació a l’anterior, s’expressa la manca de
coordinació entre administracions públiques relació als PCIs de la comarca (antics
PQPI's). Així, des de la Diputació de Barcelona es creu que la ràtio comarcal està
coberta, fet que contrasta amb l'allau de persones interessades en participar en el
projecte Forma't i els programes formatius i ocupacionals impulsats pel Servei Comarcal
de Joventut. Actualment els PCIs de la comarca es situen a Vilafranca (5), un a St.
Sadurní d’Anoia i un a Santa Margarida i els Monjos, però a tots ells es prioritzen els
joves dels propis municipis, per tant des del punt de vista del Consell Comarcal les
persones joves dels 24 municipis restants en queden fora i no tenen la ràtio coberta. En
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Pel que fa a la infància, es remarca el treball des dels centres educatius en xarxa amb
altres agents, però també preocupa des a nivell polític la sostenibilitat d’algunes escoles
de primària i el seu manteniment, especialment als municipis més petits i amb molta
mobilitat. Diferents agents estan d’acord en l’esforç dels ajuntaments, el Consell
Comarcal i les entitats per garantir una oferta d’activitats i uns espais socioeducatius
fora escola a tot el territori. De totes maneres, també es creu que les diferències entre
els recursos socioeducatius de què disposen els municipis, l’elevada mobilitat i el cost
econòmic de les activitats extraescolars poden posar en perill l’accés de totes les
famílies a un temps socioeducatiu fora escola de qualitat.

aquest sentit, seria interessant que es pogués fer un programa d'aquest tipus amb una
òptica comarcal que garanteixi la cohesió social i la igualtat d'oportunitats de les
persones joves de l'Alt Penedès independentment del seu municipi d'origen.
Pel que fa a la formació d’adults, ocupacional i continuada, hi ha força desconeixement
entre la majoria d’agents, però coincideixen en què l’oferta és molt rígida, sovint
allunyada de les necessitats de les empreses, i està excessivament centralitzada als
municipis més grans, condicionant les oportunitats de la resta del territori. Així mateix,
des del Consell Comarcal de vegades es perceben reticències per part d’alguns
ajuntaments per acollir plans ocupacionals amb usuaris de la renda mínima, per les
seves dificultats d’inserció. Per tant, aquest és un àmbit on cal actuar de forma conjunta
entre els diferents agents, analitzant, ordenant i buscant fórmules per ampliar l’oferta
formativa.
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Per a la majoria de persones entrevistades, el Pla Territorial Educatiu és una oportunitat
per conèixer, ordenar i coordinar els agents i les accions socioeducatives que s’estan
portant a terme al territori, així com per endegar noves accions necessàries d’abast
supramunicipal o comarcal, que per separat, els municipis i els agents difícilment
podrien realitzar.
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4. Conclusions de la diagnosi. Anàlisi estratègica
A continuació es presenten cinc taules que sintetitzen els continguts de la Diagnosi del
Pla Territorial Educatiu. Cada una de les taules està dividida en tres parts. A la primera,
es mostren les principals problemàtiques o mancances identificades en aquell àmbit; a
la segona, es reflecteixen les polítiques i els agents socioeducatius que estan actuant en
aquesta temàtica al territori. I finalment, a la tercera part, es recullen les aportacions i
propostes, identificades com a oportunitats que obre el Pla Territorial Educatiu, per
treballar cada àmbit i millorar els elements més destacats.
Les quatre primeres taules tracten sobre l’educació en sentit ampli a les diferents etapes
educatives del cicle de vida de tota persona: petita infància, infància, adolescència i
joventut, i persones adultes. Dins de cada etapa del cicle vital, segons pertany, es
troben els diferents àmbits educatius: educació reglada, oferta socioeducativa, formació
contínua i ocupacional, etc. És el que s’anomena l’educació al llarg i ample de la vida i
forma part del plantejament dels plans territorials educatius i de la diagnosi
socioeducativa prèvia.
Així mateix, s’ha decidit estructurar les conclusions d’aquesta manera, perquè és una
lògica de treball que es pot aplicar a tots els municipis, tinguin més o menys
equipaments socioeducatius, doncs a tots trobem persones de diferents edats.
La darrera taula s’anomena “Governança educativa” i fa referència al coneixement, la
coordinació i la realització de projectes conjunts entre els agents implicats en l’educació
al territori. Aquesta és una qüestió cabdal del Pla Territorial Educatiu, on s’han recollit
moltes propostes i que ha de permetre poder portar a terme polítiques educatives
concretes dirigides a la ciutadania de totes les edats.
A la part superior de cada taula, hi ha una frase que intenta identificar quines són
aquelles qüestions de fons que preocupen als representants polítics, al personal tècnic i
als agents socioeducatius sobre cada aspecte, perquè són mancances manifestes al
territori o aspectes clarament amb potencial de millora.
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A partir d’aquests frases i d’altres elements recollits a la diagnosi, es presenten al segon
sub-apartat l’agenda de temes clau que el Pla Territorial Educatiu haurà de tenir molt
presents, com a orientacions dels seus objectius o línies de treball.
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4.1.

Taules de síntesi de la diagnosi

A continuació es presenten les cinc taules que sintetitzen els principals elements recollits a la Diagnosi socioeducativa del territori.

La sostenibilitat econòmica de llars d’infants i el treball amb les famílies arreu del territori

Petita
infància

Mapa dels agents i les polítiques

Mapa de visions

Quina realitat hi ha?

Què s’hi està fent?

Oportunitats del Pla Territorial Educatiu

 La taxa de població de 0 a 3 anys
de la comarca és gairebé el doble
de la taxa provincial i de
Catalunya.
 El gran creixement demogràfic de
la població 0 - 5 s’ha frenat des del
2011 i la tendència és a disminuir.
 La mobilitat educativa és important
també per a la petita infància.
 De mitjana, hi ha un 19% de places
vacants a les llars d’infants
públiques
Els
Ajuntaments,
especialment els petits, tenen
moltes dificultats per fer-les
sostenibles.
 Està creixent a municipis mitjans i
grans una oferta d’espais de
criança desregulats (privats o amb
fórmula d’entitat) que competeixen
amb les escoles bressol públiques.
 Amb la crisi, és més difícil treballar
les mancances en la formació de
les famílies i les relacions
maternofilials, especialment amb
col·lectius en risc d’exclusió social.

 Hi ha 35 llars d’infants públiques a la
comarca, en tenen tots el municipis (excepte
Pontons) i en alguns de petits n’hi 3.
Políticament, es percep que mantenir la llar
d’infants és clau per la supervivència de
l’escola i per no perdre la vida social del
poble.
 Les estratègies per mantenir les escoles
bressol municipals són augmentar les taxes,
disminuir les bonificacions i oferir més serveis
complementaris.
 Vilafranca aplica un sistema de tarifes socials
a les escoles bressol que li permet tenir-les
omplertes.
 La Diputació de Barcelona dóna suport al
finançament dels menjadors escolars de llars
d’infants a 3 pobles.
 La Diputació de Barcelona ofereix tallers i
xerrades per afavorir la funció educadora de
les famílies a 20 municipis al mateix temps.
Tot i que sovint són temàtiques repetides o
tenen poc públic.
 Hi ha AMPAs de les escoles bressol a la
majoria de municipis.
 Des dels Serveis Socials del Consell
Comarcal s’està formant al personal tècnic
per crear escoles de pares als municipis.

 Compartir
a
nivell
polític
les
preocupacions sobre les demandes i els
recursos educatius als municipis, així
com les respostes que es donen a través
d’ iniciatives locals.
 Buscar fórmules per a l’optimització, la
racionalització i la sostenibilitat de les
polítiques, els equipaments i els serveis
educatius, especialment als petits
municipis.
 Mancomunar serveis amb recursos
públics escassos, per exemple amb les
llars d’infants, 2 municipis molt propers
poden tenir només una llar d’infants.
 Fer activitats maternofilials per a pares
joves
 Crear i gestionar grups de pares i mares,
en diferents espais. Perquè s’impliquin
més, els calen eines per gestionar
conflictes, temes emocionals. Fer
activitats pares i fills (junts i separats).
 Ordenar l’oferta de formació per a
famílies que s’ofereix als municipis des
de diverses administracions, buscant
actuacions conjuntes entre municipis.

Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès

Mapa socioeducatiu
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Infància

Mapa socioeducatiu
Quina realitat hi ha?

Mapa dels agents i les polítiques
Què s’hi està fent?

Mapa de visions
Oportunitats del Pla Territorial Educatiu

 Hi ha prop de 7.500 alumnes
a l’educació primària, el
creixement de la població
escolaritzada els darrers 12
anys ha estat superior al 70%
per tant també ha requerit una
gran inversió en escoles als
municipis.
 Gairebé el 80% de l’alumnat
va a centres públics.
 La mobilitat per raó educativa
afecta a 2 de cada 5
estudiants del territori (un
38%) i és important no només
durant
l’etapa
de
la
secundària i la formació postobligatòria, sinó també a la
primària.
 La retirada de la subvenció de
la Generalitat al transport
col·lectiu dins del municipi és
un problema en pobles amb
diferents nuclis dispersos.
 L’elevada mobilitat fa que
alguns
municipis
estiguin
preocupats per la sostenibilitat
de l’escola de primària.

 Hi ha 41 CEIPs a la comarca i 10 centres
educatius privats o concertats, que es concentren
als municipis més grans (Vilafranca i St. Sadurní
d’Anoia) i a Mediona.
 Hi ha diverses Zones Educatives Rurals, tot i que
amb l’augment d’alumnat estan perdent aquesta
condició.
 15 municipis disposen d’escola de música pròpia o
aula de música l’Escola de Música de l’Alt
Penedès.
 12 municipis tenen centres oberts municipals o
espais on es fan serveis socioeducatius, es tracta
de recursos bàsics per a una oferta d’activitats de
qualitat fora de l’escola accessible a totes les
famílies.
 Només 3 municipis petits tenen biblioteca, la resta
tenen un servei de Bibliobús.
 Hi ha AMPAs a tots els centres de primària i sovint
organitzen activitats fora escola al mateix centre.
 7 municipis petits tenen programes de beques per
a material escolar, sortides i suport a les AMPAs.
 Vilafranca del Penedès té un programa de suport
a l’escolarització que ajuda al 22% de les famílies
amb infants escolaritzats.
 10 pobles han creat una escola esportiva
municipal o bé organitzen activitats extraescolars i
4 més tenen casals d’estiu i d’hivern per al període
de vacances.
 El Servei de transport escolar col·lectiu del CCAP
facilita la mobilitat a més de 1.200 alumnes, amb
41 rutes de transport no obligatori i obligatori.

 Connectar el potencial de les entitats
amb les escoles. Tenir un espai l’àmbit
educatiu i el teixit sociocultural per nodrirse mútuament.
 Millorar el coneixement i la coordinació
entre els serveis socials dels municipis
grans i els dels petits, dependents del
CCAP.
 Millorar la coordinació entre joventut i
serveis socials per accedir a les escoles.
 Fer recomanacions i seguiment d’equipaments i d’accions socioeducatives
municipals, per equilibrar el territori. Per
exemple, que les famílies amb dificultats
socioeconòmiques
tinguin
suports
similars visquin al municipi que visquin.
 Coordinar-se entre escoles de música de
la comarca per completar ofertes per a
totes les edats i nivells.
 Ajudar a articular iniciatives a nivell
territorial com un catàleg d’activitats per
àmbits que s’ofereixen a les escoles.
 Analitzar i fer un abordatge conjunt de
les problemàtiques que desencadenen
en situacions d’abandonament escolar i
aprofundir en les accions i en els serveis
d’acompanyament a l’escolaritat i per a
l’èxit educatiu.
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L’accessibilitat a l’oferta educativa fora escola i la coordinació entre agents socioeducatius per a la millora de l’èxit
educatiu
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Adolescència
i joventut

Mapa socioeducatiu
Quina realitat hi ha?

Mapa dels agents i les polítiques
Què s’hi està fent?

Mapa de visions
Oportunitats del Pla Territorial Educatiu

 Hi ha 5.400 alumnes d’educació
secundària obligatòria i batxillerats a
la comarca, el seu creixement els
darrers anys ha estat moderat (34%),
tot i que donat el volum d’alumnat
actual a la primària, els propers anys
caldrà ampliar les places de
secundària.
 La retirada de la subvenció de la
Generalitat al transport col·lectiu per
estudis no obligatoris s’ha resolt a
través de copagament en alguns
municipis.
 Les taxes de certificació a l’ESO són
similars a les de la província de
Barcelona.
 Es detecten col·lectius amb o sense
abandonament escolar que estan
desorientats i són més vulnerables
davant de les transicions escola treball
i entre estudis.
 Es diu que hi ha joves molt
desvinculats de la vida dels pobles i
es detecten grans diferències entre el
perfil dels joves associats i els no
associats.
 L’oferta de formació post-obligatòria i
de programes de garantia social és
insuficient i està poc adaptada tant a
les necessitats dels joves, com a les
demandes del mercat laboral.

 Hi ha 8 Instituts d’Educació Secundària
públics a la comarca repartits en 5
municipis.
 L’oferta de formació post-obligatòria i
programes de garantia social per joves es
concentra als 3 municipis més grans, que
donen prioritat als alumnes residents, tot i
ser d’abast comarcal.
 A Vilafranca aquests any s’han iniciat dos
CCFF amb modalitat de Formació Dual.
 A 21 municipis hi ha Punt d’Informació
Juvenil o Servei Jove i 15 municipis
compten amb aules d’estudi o telecentres,
on es treballa amb joves i adolescents de
12 anys.
 Des de diferents àrees del CCAP es
gestionen i s’impulsen programes de
formació ocupacional i enfocada al mercat
de treball (Forma’t, Joves per l’ocupació,
Fem ocupació per a Joves, programa
d’activitats formatives), amb l’objectiu de
complementar l’oferta de PQPI i CCFF.
 El Servei de Joventut ha iniciat els darrers
any un treball amb els instituts de la
comarca
per
millorar
l’orientació
acadèmica i professional.
 Hi ha una trajectòria de treball conjunt
entre els instituts públics, a través d’un
Seminari de Direccions, que també es fa a
les escoles.

 Implicar més a d’altres agents educatius i
treballar plegats, per exemple els instituts
i els serveis educatius davant de
l’abandonament escolar.
 Augmentar les oportunitats educatives a
la comarca, especialment per a les
persones que han abandonat el sistema
educatiu.
 Fixar la figura referent de joventut amb la
relació amb l’institut (St. Sadurní,
Vilafranca, St. Martí...).
 Coordinació entre els tècnics de joventut
que comparteixen institut per difondre
millor els recursos del seu propi municipi,
reforçant els serveis municipals i no
saturant els de municipis grans.
 Ampliar l’acció comunitària, atendre més
col·lectivament i menys a demanda
individual.
 Insistir als ajuntament perquè continuïn
invertint
en
recursos
de
caire
socioeducatiu.
 Millorar el treball amb les famílies i amb
el professorat, no només abordar les
problemàtiques amb els joves.
 Seguir
les
línies
d’orientació
i
assessorament especialitzat als joves,
com les assessories psicosocials.
 Més vinculació entre joves associats i no
associats.
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Ampliar l’oferta formativa post- obligatòria i millorar l’orientació davant de les transicions educatives i l’abandonament
escolar
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Adultesa

Mapa socioeducatiu
Quina realitat hi ha?

Mapa dels agents i les polítiques
Què s’hi està fent?

Mapa de visions
Oportunitats del Pla Territorial Educatiu

 En relació als estudis acabats de joves i
adults, la majoria (31%) tenia al 2011
estudis secundaris, tot i que possiblement
avui són majors els % de població postobligatòria.
 La taxa d’atur s’ha reduït al 2014 però
segueix sent superior a la catalana
(15,5%).
 El
mercat
laboral
comarcal
es
caracteritza per la temporalitat dels
contractes, principalment al sector
serveis i industrial.
 La mobilitat és un problema estructural a
la comarca també per a la formació
d’adults i per a la inserció laboral.
 Hi ha un desencaix entre la formació per
al treball i les necessitats de les
empreses. A més es tracta d’una oferta
massa rígida i està excessivament
centralitzada als municipis més grans,
condicionant les oportunitats de formarse de la resta del territori.
 Es perceben reticències per part d’alguns
ajuntaments
per
acollir
plans
ocupacionals amb usuaris de la renda
mínima, per les seves dificultats
d’inserció.
 Hi ha moltes dificultats per oferir formació
a joves que no tenen la documentació
administrativa en regla.

 El 2014, CCAP i Ajuntament de
Vilafranca del Penedès han impulsat
una Diagnosi sobre el sector industrial
comarcal i la creació d’una Taula amb
administracions, agents econòmics i
socials per definir orientacions per
millorar la competitivitat de les
empreses.
 Des del CCAP es coordinen diferents
programes de formació ocupacional per
a usuaris de la renda mínima
d’inserció.
 St. Sadurní d’Anoia i Vilafranca del
Penedès tenen Plans de Transició
Escola Treball i diversos municipis
petits de la comarca també formen part
de la Xarxa de TET.
 Es detecta descoordinació entre les
convocatòries de formació ocupacional
de les diferents administracions.
 14 municipis petits ofereixen activitats
formatives per a totes les edats, a
través de centres cívics o altres espais
municipals.
 Només hi ha escola d’adults a
Vilafranca del Penedès, St. Sadurní
d’Anoia i Sta. Margarida i els Monjos,
on es concentra la major part de l’oferta
de formació contínua i per al treball.

 Major coordinació entre administracions
a l’hora de posar en marxa els
programes de formació ocupacional.
 Tractar conjuntament temes d’àmbit
supramunicipal,
com
la
formació
professional, la detecció de necessitats
d’ocupabilitat o demanar a la Generalitat
formacions.
 Més recursos per treballar l’orientació i la
formació ocupacional als petits municipis.
 Ordenar l’oferta de CCFF des d’una visió
comarcal i lligar-la millor amb les
necessitats de les empreses.
 Millorar la qualificació i la formació
tècnica i professional de les persones,
potenciant una oferta de formació
professional d’acord amb els agents
econòmics.
 Més recursos per formar emprenedors
per fer estudis de mercat i plans
d’empresa, cal treballar-ho des del teixit
productiu.
 Més suport als ajuntaments petits i sense
personal tècnic per preparar les
convocatòries de formació ocupacional.
 Més flexibilitat en la planificació de la
formació post-obligatòria o CCFF més
polivalents.
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Ordenar i ampliar l’oferta de formació contínua i ocupacional d’acord amb les necessitats de les empreses del territori
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Governança
educativa

Mapa socioeducatiu
Quina realitat hi ha?

Mapa dels agents i les polítiques
Què s’hi està fent?

Mapa de visions
Oportunitats del Pla Territorial Educatiu

 Hi ha un desconeixement dels
polítics de part de la realitat social
i de les necessitats dels municipis.
Manca
de
transmissió
d’
informació entre tècnics i electes.
 Es té la percepció de que els
estudis “s’aterren” poc a la realitat,
serveixen poc perquè els polítics
es comprometin en prioritzar les
necessitats.
 Des del Consell Comarcal es
desconeixen l’estat, les places que
hi
ha
i
les
que
falten
d’equipaments i infraestructures
educatives, tant públiques com
privades. Aquesta informació és
bàsica per poder repensar i fer
una planificació.
 Manca optimitzar els recursos
educatius de la comarca, tant
espais com serveis.
 Preocupa l’evolució de la situació
dels centres educatius (escoles,
llars d’infants, escoles d’adults)
que ara ja no són sostenibles,
però també preocupen els centres
que poden estar superpoblats.

 Existeixen
diverses
xarxes
formalitzades o espais de coordinació i
treball conjunt a l’àmbit socioeducatiu
de caire tècnic: Seminaris de direccions
de centres de primària i de secundària,
comissions socials,
Taula Tècnica
Comarcal de Joventut...
 Hi ha Consells Escolars Municipals en
funcionament almenys als municipis
més grans. A Vilafranca és un espai
de reflexió dels diferents agents.
 A nivell local, Gelida manté les xarxes
de treball del Pla Educatiu d’Entorn i se
segueixen realitzant diferents projectes
tot i la manca de finançament.
 Actualment Gelida i Les Cabanyes
estan elaborant un Pla Local Educatiu i
a Mediona s’està fent uns Espais de
Debat Educatiu, amb el suport de la
Diputació de Barcelona.
 Aquest curs s’inicia el Projecte Lexcit
de promoció de la lectura a Gelida,
Vilafranca i Santa Margarida i els
Monjos.
 No hi ha cap espai de coordinació ni de
debat d’agents socioeducatius a nivell
comarcal.

 El Pla Territorial podria servir per crear i treballar
aquest espai a través d’una Taula d’Agents
educatius.
 Ordenar l’oferta i saber que necessiten i que
volen de l’administració els centres educatius.
 Tenir un recurs humà per fer compartir, ordenar i
redistribuir el que ja es fa al territori, amb una
visió global de la comarca.
 Reflexionar i debatre entre els agents educatius
de la comarca sobre les mancances
socioeducatives i les oportunitats d’articular
accions conjuntes.
 Millorar el coneixement de les necessitats
socioeducatives permetrà als Ajuntaments tenir
més eines per planificar els recursos,
equipaments i polítiques necessàries.
 Socialitzar bones pràctiques i coneixements que
funcionen a un municipi i poden donar resposta
als problemes d’un altre poble.
 Coordinació entre regidories i CCAP per treballar
conjuntament les polítiques educatives.
 La formació del professorat i del voluntariat
hauria de ser una línia de treball del PTE, com
també la coordinació entre agents educatius.
 Fer una mirada global de recursos del territori
ajuda a millorar la planificació comarcal.
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El desconeixement dels recursos socioeducatius del territori i l’absència d’espais conjunts entre municipis per guanyar
eficiència
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4.2.

L’agenda de temes clau a incloure al Pla Territorial Educatiu

A partir de l’anàlisi socioeducativa, les necessitats identificades i les expectatives i
propostes plantejades pels diferents agents al mapa de visions s’han identificat 12
temes clau, on el Consell Comarcal com a entitat supramunicipal hauria de tenir un rol
de lideratge destacat. Els següents temes han estat debatuts i validats tant tècnicament
pel grup tècnic del Consell Comarcal que fa el seguiment del Pla Territorial, com
políticament per regidors/es de la comarca a una sessió de treball durant el mes
d’octubre.
Dels 12 temes, 7 fan referència a qüestions transversals i estratègiques que afecten a
totes les àrees dels Consell Comarcal implicades, així com als ajuntaments i altres
administracions i agents socioeducatiu, i que tenen més relació amb el que podríem
anomenar la Governança educativa:
1. Ampliar els coneixements sobre els recursos, serveis i equipaments
educatius de la comarca, així com sobre les necessitats socioeducatives del
territori. Especialment, sobre la situació actual i les tendències futures, així com
millorar el traspàs d’informació entre personal tècnic i representants polítics.
2. Disposar d’un espai de reflexió política i tècnica sobre les preocupacions i
oportunitats a l’àmbit socioeducatiu per millorar la planificació estratègica i
articular les demandes com a territori.
3. Ordenar les polítiques, serveis i recursos socioeducatius del territori
d’acord amb les necessitats i demandes detectades. Especialment, aquells en
què cal fer replantejaments conjunts (equipaments per a la petita infància) o que
manca una ordenació supramunicipal (centres oberts i serveis socioeducatius).

5. Promoure un major equilibri territorial a la comarca per garantir unes
oportunitats d’accés similars als recursos i equipaments.
El Consell
Comarcal, com a ens amb visió de territori, ha de vetllar per una major igualtat
d’oportunitats per a formar-se al llarg de la vida i per gaudir d’un temps
socioeducatiu de qualitat fora de l’escola, sigui quin sigui el municipi de residència.
6. Millorar la coordinació entre agents educatius de la comarca,
específicament entre serveis públics, entitats, regidories i administracions
públiques.
7. Compartir bones pràctiques i projectes que han funcionat a un municipi i
es podrien exportar a la comarca. Per exemple, experiències d’èxit a l’àmbit
cultural, musical o associatiu que poden ser exportables a nivell comarcal.
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4. L’optimització, la racionalització i la sostenibilitat de les polítiques, els
equipaments i els serveis socioeducatius, específicament d’aquells que són
titularitat municipal o comarcal.

Els 5 temes clau restants, tenen relació amb l’impuls de polítiques en àmbits concrets
(formació ocupacional, treball amb famílies,....) o bé per a grups d’edat ben definits
(petita infància, joventut,...):
8. Ampliar el treball amb les famílies sobre els rols parentals, a través
d’escoles de pares, activitats per a pares i fills i iniciatives conjuntes entre
municipis que permetin ordenar l’oferta existent.
9. Fer un acompanyament als centres educatius per afavorir l’èxit educatiu i
lluitar contra l’abandonament escolar, a través d’accions comunitàries i
socioeducatives. Específicament, millorar el treball entre els centres educatius i
els serveis públics per reforçar els lligams amb els espais i recursos
socioeducatius del territori i el treball de base comunitària.
10. Millorar les polítiques d’orientació i formació per a joves de la comarca,
especialment per a les persones en risc d’abandonament del sistema
educatiu. Treballar l’orientació i la motivació durant les etapes formatives
obligatòries i crear projectes concrets de suport a joves en àmbits específics.
11. Analitzar, ordenar i ampliar l’oferta de formació post-obligatòria,
ocupacional i de formació per adults a la comarca, d’acord amb les
necessitats de les empreses del territori. Per exemple, oferint formació postobligatòria i un PQPIs a l’àmbit de la viticultura, i ampliant els punts de formació al
territori, perquè no es concentrin només als municipis més grans.
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12.
Apostar per la formació del professorat i d’altres agents
socioeducatius de la comarca, com entitats, voluntariat, serveis públics…
perquè puguin exercir millor els seus rol com a agents educatius.
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Eixos, línies d’actuació i objectius del Pla
Aquest capítol introdueix els elements bàsics en termes de planificació estratègica del
Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès, a partir de les conclusions de la Diagnosi
Socioeducativa del territori i al mateix temps, recollint el cos teòric i pràctic dels Plans
Educatius Territorials portats a terme els darrers anys a Catalunya.
El primer apartat consisteix en la presentació de set taules, cada una fa referència a un
dels set eixos del Pla, i conté les línies d’actuació d’aquell eix, així com diferents
objectius i propostes d’accions que es plantegen inicialment portar a terme. Per
elaborar aquestes taules s’ha partit d’una proposta tècnica, completada amb
aportacions de: el Grup Motor Educatiu (format per personal tècnic del Consell
Comarcal de les àrees d’Educació, Joventut, Desenvolupament i Ocupació i Serveis
Socials); els Regidors i Regidores d’Educació de la comarca (a través d’una sessió de
treball el 5 de febrer de 2015); i personal tècnic comarcal i local dels àmbits de Joventut
i Serveis Socials (també a través d’una sessió de treball el 5 de febrer de 2015). Per
tant, es tracta d’una proposta força consensuada entre els diferents agents
socioeducatius. En la fase de planificació, han mancat les aportacions i la validació
d’altres agents educatius, però ben segur que s’afegiran en el futur.
Al segon apartat es proposen un seguit d’espais organitzatius dels agents educatius
perquè sigui possible el disseny, l’execució i el seguiment del Pla Territorial Educatiu de
forma compartida i així facilitar l’èxit de les accions plantejades.

Els quatre primers eixos del Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès fan referència a
elements substantius de les polítiques educatives i s’estructuren per les diferents
etapes educatives del cicle vital: petita infància (0-3 anys), infància (3-12 anys),
adolescència (12-16 anys), joventut (16-30 anys) i adultesa (més de 30 anys). Aquest
plantejament permet treballar les polítiques a tots els municipis pensant en les
característiques de les persones destinatàries des la perspectiva territorial del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès i dels ajuntaments.
Les darreres tres taules tracten tres eixos de caire més operatiu i estratègic alhora, ja
que es parla sobre l’organització entre els agents socioeducatius, la seva coordinació,
així com la comunicació i difusió de les polítiques educatives. La perspectiva d’equilibri
territorial és transversal a tots els eixos, però es recull específicament a la darrera taula.
Les 21 línies d’actuació s’extreuen del llistat dels 12 temes clau, com a conclusió
de la Diagnosi Socioeducativa. Així mateix, s’indica quins objectius s’han
considerat prioritaris (en vermell), bé pel personal tècnic o bé pels càrrecs
electes. També s’han recollit propostes d’accions noves (en gris), propostes de
millora d’accions existents (en taronja) i accions que s’impulsen o gestionen
actualment des del CCAP, així com recursos socioeducatius del territori que
mantenir (en verd).
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1. Eixos, línies d’actuació, objectius i propostes d’accions

EIX 1. PETITA INFÀNCIA
Aquest eix tracta sobre les polítiques socioeducatives adreçades a la petita infància, és a dir, a
infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies tant des d’una vessant substantiva com organitzativa,
amb l’objectiu d’ajudar al manteniment d’una oferta de recursos i serveis per a la petita infància al
territori, accessibles i de qualitat.
LÍNIES D’ACTUACIÓ
LÍNIA 1. Racionalitzar i fer sostenible l’oferta d’equipaments i serveis socioeducatius
dirigits a la petita infància, especialment les llars d’infants de titularitat municipal.
OBJECTIU 1.1. Analitzar en profunditat des del punt de vista social i econòmic quins
municipis han de fer actuacions sobre les seves llars d’infants (PRIORITZAT)
Acció: Fer un estudi de la viabilitat econòmica de les llars d’infants als municipis que tenen més
d'una llar d'infants i que tenen més oferta que demanda.
Acció: Realitzar una anàlisi demogràfica sobre l’evolució de la població infantil, amb una previsió
com a mínim de 4 anys vista.
Recursos educatius: Tots els municipis tenen llar d’infants, excepte Pontons. Mediona, Gelida i
St. Sadurní d’Anoia en tenen 2, Subirats en té 3 i Vilafranca del Penedès en té 4. En total, n’hi ha
35 a la comarca.
OBJECTIU 1.2. Replantejar la planificació o reconversió de les llars d’infants municipals
des d’una lògica territorial, sense dificultar la conciliació de les famílies. (PRIORITZAT)
Acció: Fer una anàlisi de les dificultats de mobilitat de les famílies al territori, com a problemàtica
transversal que condiciona l'accés als recursos educatius. Cal una planificació del transport com
a pas previ per plantejar les polítiques educatives.
Acció: Fer una prova pilot de llars d’infants mancomunades entre municipis, però mantenint els
punts de recollida i rebuda a cada municipi. Caldrà definir prèviament el sistema de finançament
entre municipis.

Acció: Fer una prova pilot de reconvertir llars d’infants en espais familiars i socioeducatius, on el
personal dinamitzi activitats per infants i famílies en horaris complementaris a la llar d’infants.
LÍNIA 2. Ordenar l’oferta d’activitats formatives dirigides a les famílies i ampliar el treball
sobre els rols parentals i les necessitats educatives.
OBJECTIU 2.1. Disposar d’Escoles de Pares i Mares de base territorial, és a dir, conjuntes
entre municipis propers. (PRIORITZAT)
Acció: Cercar fiançament econòmic en diferents administracions i institucions per desenvolupar
les Escoles de Pares i Mares.
Acció: Fer un treball amb les AMPA de les llars d’infants i amb altres famílies perquè s’impliquin
en l’organització d’activitats socioeducatives per a infants, pares i mares a les llars d’infants o als
espais socioeducatius.
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Acció: Analitzar la viabilitat i/o reconversió d’altres models alternatius i complementaris d’educació
i cura (mainaderes, mares de dia, espais familiars i socioeducatius mancomunats, etc.).

Acció: Seguir amb la formació del personal tècnic de serveis socials per a la creació d’Escoles de
Pares i Mares municipals.
OBJECTIU 2.2. Coordinar i millorar la difusió de l’oferta d’activitats formatives per a
famílies amb infants de 0 a 3 anys, de manera itinerant pel territori.
Acció: En el marc de les Escoles de Pares i Mares conjuntes entre diversos municipis propers, fer
una sola sol·licitud d’activitats, tallers, xerrades, etc. d’acord amb els interessos de les famílies.
Acció: Fer una agenda comarcal d'activitats dirigides a famílies, que es porten a terme als
diferents municipis, amb un calendari i un banc de dades.
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Acció: Mantenir les activitats de suport a la funció educativa de les famílies (portades a terme a
20 municipis de la comarca al 2014).
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EIX 2. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
Aquest eix tracta sobre les polítiques socioeducatives adreçades a la infància i l’adolescència,
és a dir, a infants d’entre 3 a 16 anys i a les seves famílies tant des d’una vessant substantiva
com organitzativa, amb l’objectiu de millorar l’èxit educatiu, tot garantint l’accés a les activitats
socioeducatives a tots els infants i adolescents i reforçant l’acompanyament a l’escolarització.
LÍNIES D’ACTUACIÓ
LÍNIA 3. Garantir l'accés al sistema educatiu en condicions d'igualtat.
OBJECTIU 3.1. Analitzar a nivell tècnic les beques i els ajuts a l’escolarització que
gestionen i financen els municipis i fer propostes per ampliar-les a nivell comarcal.
(PRIORITZAT)
Acció: Mantenir i potenciar els programes de beques per a material escolar, sortides i suport a les
AMPAs, que actualment hi ha a set municipis petits de la comarca.
Acció: Mantenir la gestió dels Serveis de transport escolar col·lectiu – ensenyaments obligatoris;
Servei de menjador, beques i ajuts; que actualment gestiona el Consell Comarcal.
Acció: Fer el mapa de les beques i ajuts a l’escolarització que gestionen i financen els municipis i
analitzar quins sistemes s’utilitzen i com es podrien generalitzar a la comarca.
Acció: Crear un grup de treball polític-tècnic per debatre sobre les bones pràctiques i sistemes de
beques i ajuts a l’escolarització i definició del mínim comarcal a garantir, per tal de vetllar per
l'equitat territorial.
OBJECTIU 3.2. Consensuar una política de beques i ajuts a l’escolarització de base
comarcal. (PRIORITZAT)
Acció: Cercar vies de finançament per a beques i ajuts a l’escolarització de base comarcal.
Acció: Fer una unificació de criteris econòmics a nivell comarcal (sistema de valoració) per
accedir a les beques municipals i comarcals.

OBJECTIU 4.1.Millorar el treball en xarxa entre els centres educatius i els serveis públics
per reforçar els lligams amb els espais i recursos socioeducatius del territori i el treball de
base comunitària. (PRIORITZAT)
Acció: Disposar d’espais de treball i coordinació entre direccions de centres, educadors socials i
especialment, serveis de joventut per desenvolupar programes de suport a l’èxit educatiu i contra
l’abandonament prematur, creant un espai d'interrelació real amb l'objectiu de millorar el treball en
xarxa.
Acció: Establir col·laboracions amb diferents institucions i administracions en les qüestions
d’abast comarcal o que afectin a diversos municipis.
OBJECTIU 4.2. Ordenar l’oferta d’activitats que s’ofereixen als centres educatius a través
del teixit social i dels ens públics.
Acció: Fer un catàleg de les activitats i serveis que s’ofereixen als centres de primària de la
comarca.
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LÍNIA 4. Acompanyar els centres educatius per afavorir l’èxit educatiu i lluitar contra
l’abandonament escolar, tot reforçant i invertint en el treball en xarxa existent.

Acció: Fer un catàleg de les activitats i serveis que s’ofereixen als centres de secundària de la
comarca.
OBJECTIU 4.3. Impulsar projectes conjunts entre els agents educatius que cerquin l’èxit
educatiu d’infants i adolescents.
Acció: Impulsar i estendre programes com “els padrins de lectura” i LECXIT, de promoció de la
lectura, que impliquin a servies públics, escoles, entitats, alumnes, exalumnes, etc. amb un
mateix objectiu.
Recursos educatius: Hi ha 41 CEIPs a la comarca i 10 centres educatius privats o concertats, que
es concentren als municipis més grans (Vilafranca i St. Sadurní d’Anoia) i a Mediona.
LÍNIA 5. Dotar el territori de més serveis i espais socioeducatius per garantir una oferta
d’activitats socioeducatives de qualitat fora escola arreu de la comarca.
OBJECTIU 5.1. Mantenir i reforçar un model d’activitats esportives fora escola de qualitat a
nivell comarcal, que incloguin tots els infants i adolescents.
Recursos educatius: 10 pobles han creat una escola esportiva municipal o bé organitzen activitats
extraescolars i 4 més tenen casals d’estiu i d’hivern per al període de vacances.
Acció: Des d’una lògica comarcal, reforçar l’oferta d’Escola Esportiva en aquells municipis on no
existeixi una oferta des del teixit associatiu o aquesta no sigui prou inclusiva (ja es fa des del
Consell Esportiu de l’Alt Penedès).
OBJECTIU 5.2. Disposar d’espais socioeducatius amb continuïtat, que donin cobertura a
tots els municipis de la comarca.
Recursos educatius: 12 municipis tenen serveis d'intervenció socioeducativa. 15 municipis
disposen d’escola de música pròpia o aula de música l’Escola de Música de l’Alt Penedès. 21
municipis tenen Punts d'Informació Juvenil i 15 Aules d’estudi (o telecentres) amb servei de repàs
"low cost".

Acció: Complementar l’oferta socioeducativa al territori amb un programa d’espai socioeducatiu
itinerant en medi obert adreçat a infants amb dificultats socials i educatives i de suport a les seves
famílies.
Acció: Cercar fiançament econòmic per desenvolupar espais socioeducatius itinerants
especialment a municipis petits a diferents administracions i institucions.
Acció: Mantenir el Protocol atenció a la infància i l'adolescència del Consell Comarcal i els
ajuntaments de la comarca.
OBJECTIU 5.3. Consensuar una política de beques i ajuts per accedir a l’oferta d’activitats
fora escola (AMPA, clubs esportius,...) quan no hi hagi una oferta prou inclusiva i
accessible a la major part de les famílies.
Acció: Millorar el coneixement de l’oferta de beques socials actuals que donen diferents serveis i
institucions, per tal d’optimitzar recursos.
80

Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès

Acció: Ampliar els espais de reforç escolar, estenent els equipaments juvenils (Aules d'Estudi) a
tots els municipis de la Comarca.

Acció: Dins del grup de treball polític-tècnic que debat sobre beques i ajuts a l’escolarització,
incloure els criteris comuns per atorgar beques per a la realització d’activitats extraescolars als
municipis sense una oferta prou inclusiva.
Acció: Promoure una línia d'ajuts (a l'escolarització reglada i no reglada) per facilitar la
participació de tots els infants a les activitats extraescolars dels centres educatius.
LÍNIA 6. Orientar infants, adolescents i famílies en les transicions educatives de l'educació
infantil a la primària i de la primària a la secundària.
OBJECTIU 6.1. Mantenir i reforçar els serveis d’orientació educativa cap a les famílies.
(PRIORITZAT)
Acció: Organitzar sessions d’orientació sobre les diferents opcions educatives existents i treballar
cas a cas amb els referents dels centres educatius on actualment estan els infants i adolescents.
Acció: Potenciar els espais d'informació gestionats per la Oficina Jove del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès.
OBJECTIU 6.2. Implicar els joves de secundària en l’orientació als adolescents de 6è de
primària.
Acció: Mantenir les activitats als instituts o les escoles que permetin compartir als joves de 1r
d’ESO la seva experiència amb els adolescents de 6è de primària i aquests poder expressar els
seus dubtes i pors.
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Acció: Participar a les activitats conjuntes entre centres de primària i de secundària per anar
apropant als adolescents a la secundària sense què el salt sigui tan important.
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EIX 3. JOVENTUT
Aquest eix tracta sobre les polítiques socioeducatives adreçades a la joventut, és a dir, a joves
de 16 a 30 anys tant des d’una vessant substantiva com organitzativa, amb l’objectiu final
d’ampliar l’oferta socioeducativa al territori, de millorar l’acompanyament i l’orientació a les
transicions educatives, i de reduir l’abandonament educatiu prematur.
LÍNIES D’ACTUACIÓ
LÍNIA 7. Reforçar les polítiques d'orientació i formació per tal de prevenir l’abandonament
educatiu prematur, tot acompanyant els joves en les transicions educatives de l'ESO en
endavant.
OBJECTIU 7.1. Millorar l’orientació formativa i professional dels joves i les seves famílies
des dels instituts. (PRIORITZAT)
Recursos educatius: D’una banda, 21 punts d'informació juvenil, serveis de joventut a la comarca
i la Oficina Jove de l'Alt Penedès que actua a mode de node pel desplegament de la Xarxa
Nacional d'Emancipació Juvenil (XNEJ) a l'Alt Penedès. D’altra banda, 15 municipis compten amb
aules d’estudi o telecentres, on hi van joves i adolescents a partir de 12 anys.
Acció: Mantenir i potenciar els actuals programes d’orientació i formació impulsats pel Consell
Comarcal: Assessoria acadèmica i professional; Assessoria de mobilitat internacional; Projecte
d’informació i orientació als IES de secundària; Protocols d’informació i serveis d’orientació
comarcal; i Projecte Aules d’estudi i promoció de l’obtenció de la ESO entre els i les joves de l’Alt
Penedès.
Acció: Mantenir i potenciar els actuals programes de formació i orientació per al treball amb joves
gestionats pel Consell Comarcal: Programa Joves per l’ocupació; Programa Fem Ocupació per a
joves; i Programa Forma’t, de Promoció de l’emprenedoria juvenil.
Acció: Ampliar la implicació de l'Oficina Jove del l'Alt Penedès en l'assessoria acadèmica que fan
els instituts als joves.
Acció: Ampliar la informació de les famílies i potenciar la seva implicació en l’orientació a joves.

Acció: Fer capsules als instituts per conèixer el món del treball, en què empreses i entitats del
municipi/comarca entrin a les aules o es visitin empreses i entitats per conèixer millor les sortides
professionals a la comarca.
Acció: Apropar l’ajuntament i els serveis municipals als joves, per exemple en petits grups,
acompanyar a la brigada municipal o a la policia local i després explicar l’experiència a l’aula.
LÍNIA 8. Garantir una oferta de recursos de segones oportunitats suficient a tot el territori i
amb possibilitats reals d’inserció laboral.
OBJECTIU 8.1. Ampliar l’oferta de PFI amb nous perfils professionals que es puguin
ocupar al territori i amb una visió realment comarcal. (PRIORITZAT)
Acció: Mantenir i potenciar els actuals programes de formació i orientació per al treball amb joves
gestionats pel Consell Comarcal: Programa Joves per l’ocupació; Programa Fem Ocupació per a
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OBJECTIU 7.2. Ampliar el coneixement dels joves sobre el seu entorn laboral i social,
segons necessitats i CV acadèmic.

joves; i Programa Forma’t, de Promoció de l’emprenedoria juvenil

Acció: Impulsar una formació d’aquest tipus, per exemple en l’àmbit de la viticultura i l’enoturisme
o en d'altres sectors a la comarca.
Acció: Cercar fiançament econòmic per desenvolupar noves ofertes formatives o professionals,
que possibilitin la inserció dels joves a diferents administracions i/o a d’altres institucions.
OBJECTIU 8.2. Fer més accessible l’oferta de formació de segones oportunitats existent i
les noves ofertes a la comarca. (PRIORITZAT)
Acció: Fer una reserva de places de “reequilibri territorial” per a alumnes d’altres municipis de la
comarca.
Acció: Descentralitzar l’oferta existent, fent mòduls on-line i presencials, itinerants o conjuntament
entre municipis més petits.
Acció: Analitzar i buscar fórmules perquè nois i noies sense documentació administrativa puguin
accedir als programes de garantia juvenil.
Acció: Establir acords de col·laboració amb empreses per fer pràctiques professionals.
Acció: Facilitar la mobilitat dels joves en transport públic per la comarca, utilitzant el transport
escolar amb preus més econòmics.
LÍNIA 9. Ampliar la participació social i la implicació dels joves en l’entorn dels seus
municipis i/o de la comarca.
OBJECTIU 9.1. Implicar els joves que no estan formant-se o treballant a través d’activitats
comunitàries als espais on ells o elles es troben.

Acció: Portar a terme activitats comunitàries a places o al carrer per identificar els interessos dels
joves (tecnologia, “grafitis”, esports...) i fer activitats amb ells/elles de formació no formal que
permetin tornar a connectar-los amb els serveis d’orientació i formació.
Acció: Mantenir i potenciar els actuals programes de formació i oci nocturn per a joves gestionats
pel Consell Comarcal: Programa Pensa Jove als Instituts; Projecte de patis oberts. Oci nocturn
per a joves de l’Alt Penedès; i Projecte comarcal d’activitats formatives.
LÍNIA 10. Ampliar i fer més accessible l'oferta formativa post-obligatòria (cicles formatius)
de la comarca, amb més vinculació amb el teixit empresarial.
OBJECTIU 10.1. Ampliar les col·laboracions amb les empreses per portar a terme
pràctiques professionals o programes específics. (PRIORITZAT)
Acció: Fer un seguiment de les experiències de FP Dual i formació a l'empresa que s’estan
portant a terme a la comarca i identificar quines empreses podrien estar interessades en
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Acció: Promoure el treball comunitari des dels tècnics de joventut, com a educadors/es de carrer
o en medi obert, més enllà del seu treball als espais de joventut ja existents.

participar-hi.

OBJECTIU 10.2. Fer més atractiva i accessible l’oferta de cicles formatius de la comarca.
(PRIORITZAT)
Acció: Millorar la difusió de l’oferta de formació professional a tota la comarca, orientant-la tant a
joves com a les famílies.
Acció: Analitzar i potenciar una línia d'ajuts, estudiant l'accessibilitat per facilitar el transport dins
de la comarca per cursar cicles formatius (amb uns requisits preestablerts).
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Acció Implicació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en la definició de nova oferta de cicles
formatius a la comarca (nombre de places, oferta formativa, estratègies de difusió, mobilitat)
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EIX 4. ADULTESA
Aquest eix tracta sobre les polítiques socioeducatives adreçades a l’adultesa, sense prejudici
dels joves a partir de 16 anys, tant des d’una vessant substantiva com organitzativa, amb
l’objectiu d’oferir una formació contínua i ocupacional d’acord amb les necessitats del territori.
LÍNIES D’ACTUACIÓ
LÍNIA 11. Fer una planificació estratègica de la formació ocupacional de la comarca
d’acord amb les necessitats de les empreses del territori.
OBJECTIU 11.1. Analitzar en profunditat les necessitats de perfils formatius del teixit
empresarial i treballar amb les empreses i el SOC per definir noves ofertes de formació
ocupacional. (PRIORITZAT)
Acció: Fer un estudi exhaustiu de les necessitats de perfils professionals de les empreses de la
comarca.
Acció: Continuar treballant amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) les homologacions
adaptables als perfils professionals que necessiten les empreses de la comarca.
Acció: Potenciar la formació ocupacional enfocada a la reconducció professional cap a noves
ocupacions.
Acció: Potenciar la Taula amb administracions, agents econòmics i socials per definir orientacions
per millorar la competitivitat de les empreses, iniciada al 2014.
OBJECTIU 11.2. Facilitar l’accés a l’oferta de formació ocupacional de la comarca.
(PRIORITZAT)
Acció: Cercar vies per tal de facilitar el transport dins de la comarca per cursar formació
ocupacional (amb uns requisits preestablerts).
LÍNIA 12. Analitzar, ordenar i ampliar l’oferta de formació al llarg de la vida, des d’una
lògica comarcal.

Acció: Analitzar la realitat i els resultats de les escoles d’adults pel que fa a les persones que hi
estan curant l’ESO.
OBJECTIU 12.2. Identificar els municipis en què es podria oferir una formació per a
persones adultes conjunta o mancomunada. (PRIORITZAT)
Acció: Establir convenis entre municipis per col·laborar en la seva formació a persones adultes.
Acció: Fer una difusió conjunta de l'oferta formativa per a persones adultes de la Comarca.
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OBJECTIU 12.1. Analitzar en profunditat l’oferta i la demanda de formació per a persones
adultes que hi ha a la comarca.

OBJECTIU 12.3. Impulsar noves ofertes de formació per a persones adultes, d’acord amb
les demandes expressades i facilitar-ne l'accés. (PRIORITZAT)
Acció: Ajudar els municipis a l’organització de noves formacions per a persones adultes, amb la
col·laboració de la ciutadania i el teixit associatiu.
Acció: Mantenir i potenciar el Programa Parlem-ne.
Acció: Analitzar la viabilitat d’una borsa de beques de transport per a persones adultes que volen
formar-se, dividint l’oferta almenys en dos municipis: St. Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès.
LÍNIA 13. Ampliar el suport als petits municipis perquè puguin oferir orientació laboral i
formació ocupacional.
OBJECTIU 13.1. Millorar l’acompanyament als ajuntaments que volen impulsar programes
ocupacionals. (PRIORITZAT)
Acció: Impulsar serveis de formació i assessorament descentralitzats des d’una lògica territorial.
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Acció: Potenciar convenis entre els ajuntaments amb el Consell Comarcal, per tal de cercar
finançament econòmic a petits municipis.
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EIX 5. TREBALL EN XARXA DELS AGENTS SOCIOEDUCATIUS
Aquest eix tracta sobre les estratègies i els espais de coordinació i treball conjunt entre els
diferents agents socioeducatius amb l’objectiu de portar a terme les polítiques i els projectes
plantejats a les línies d’actuació anteriors. Disposar d’uns agents que treballen en xarxa permet
donar una resposta més àgil i complerta a les necessitats socioeducatives emergents del territori i
als canvis en el context socioeconòmic actual.
LÍNIES D’ACTUACIÓ
LÍNIA 14.Fomentar la reflexió política conjunta entre regidories i alcaldies de la comarca a
l’àmbit socioeducatiu.
OBJECTIU 14.1. Disposar d’espais i mecanismes per compartir les preocupacions i les
prioritats polítiques a l’àmbit socioeducatiu, des d’una lògica comarcal.
Acció: Crear un espai de reflexió política, però supeditat a l’interès, demanda i compromís de les
regidories i alcaldies de la comarca.
Acció: Tractar les prioritats i les polítiques socioeducatives conjuntes a través de sessions
especifiques del Consell d'Alcaldes.
Acció: Fer més àgils els canals de comunicació i d’informació entre regidories d’educació de la
comarca (compartir informació via correu electrònic, etc.)
LÍNIA 15. Millorar la coordinació entre el personal tècnic local i comarcal que treballen
qüestions socioeducatives.
OBJECTIU 15.1 Disposar d’espais de treball tècnic i de i mecanismes per millorar la
planificació estratègica i articular demandes com a territori.
Acció: Millorar i reforçar els espai de treball transversal existents entre personal tècnic de
municipis grans i petits en diferents àmbits.
Acció: Crear un espai de coordinació entre persones referents de serveis socials, de joventut i del
servei de desenvolupament i ocupació per tractar projectes conjunts.

Acció: Potenciar i articular les diferents xarxes de treball tècnic actual: Seminaris de direccions de
centres de primària i de secundària, comissions socials, Taula Tècnica Comarcal de Joventut...
LÍNIA 16. Millorar la coordinació entre agents educatius de la comarca, específicament entre
serveis públics, entitats, regidories i administracions públiques.
OBJECTIU 16.1 Disposar d’espais de treball en xarxa i de mecanismes per articular
projectes entre els agents implicats al Pla Territorial Educatiu de la comarca. (PRIORITZAT)
Acció: Elaborar un mapa dels espais de treball en xarxa existents a la comarca per tal de detectar
els buits actuals i trobar possibles millores.
Acció: Millorar el coneixement entre els agents socioeducatius amb xerrades, tallers i espais oberts
a tothom.
Acció: Promoure una xarxa educativa a l’Alt Penedès que participi del desenvolupament del Pla
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Acció: Mantenir i potenciar el Grup Motor Educatiu del Pla Territorial, afegint altres agents
educatius (Tècnics/ques locals d’ocupació, representants d’Inspecció d’ensenyament o del Centre
de Recursos Pedagògics, ...)

Territorial Educatiu, a través d’un plenari i de diferents grups de treball.

EIX 6. CONEIXEMENT I COMUNICACIÓ
Aquest eix tracta sobre les estratègies per a conèixer, compartir i difondre les necessitats i
polítiques educatives cap als agents educatius del territori i la ciutadania, per tal de conèixer
millor els recursos disponibles, ampliar-ne l’ús i identificar oportunitats de transferència o de
creació de nous.
LÍNIES D’ACTUACIÓ
LÍNIA 17. Dotar-se d’eines per ampliar els coneixements sobre els recursos, serveis i
equipaments educatius de la comarca, així com sobre les necessitats socioeducatives del
territori.
OBJECTIU 17.1. Millorar el coneixement sobre les necessitats actuals i les tendències
futures, així com el traspàs d’informació entre personal tècnic i electes.
Acció: Elaborar informes de seguiment senzills sobre recursos i necessitats educatives a compartir
a través de correu electrònic o espai virtual.
Acció: Reforçar els mecanismes per acostar el coneixement tècnic de la realitat socioeducativa al
representants polítics locals i comercials.
LÍNIA 18. Compartir a nivell comarcal bones pràctiques i projectes que han funcionat a
l’àmbit local.
OBJECTIU 18.1. Compartir i adaptar als municipis o a nivell comarcal experiències d’èxit a
l’àmbit educatiu, cultural, musical o associatiu d’altres municipis o comarques.
(PRIORITZAT)
Acció: Crear grups de treball amb representants de diferents municipis per compartir bones
pràctiques en àmbits específics.
Acció: Fer unes jornades a l’any per explicar i compartir bones pràctiques educatives dels
municipis.

OBJECTIU 19.1. Compartir i difondre les polítiques, les accions i els recursos
socioeducatius del territori.
Acció: Donar a conèixer els recursos i les accions socioeducatius del territori per exemple, a través
d’una guia de recursos i serveis socioeducatius o amb informació al web i les xarxes socials.
Acció: Disposar de canals de comunicació estables amb altres institucions i agents que treballen
en l’àmbit de l’educació.
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LÍNIA 19. Millorar la comunicació a la ciutadania de l’oferta d’activitats i recursos
socioeducatius de la comarca.

EIX 7. CIUTADANIA I TERRITORI
Aquest eix tracta sobre les polítiques socioeducatives adreçades al conjunt de la població o als
agents socioeducatius, que han de permetre el desenvolupament de les altres actuacions del Pla.
Es fa especial èmfasi en la formació dels agents i en garantir uns bon nivell d’equilibri territorial en el
desplegament de les polítiques socioeducatives.
LÍNIES D’ACTUACIÓ
LÍNIA 20. Apostar per la formació del professorat i d’altres agents socioeducatius de la
comarca, com entitats, voluntariat, serveis públics… perquè puguin exercir millor els seus
rols com a agents educatius.
OBJECTIU 20.1. Detectar les necessitats formatives dels diferents agents educatius que
treballen als municipis, així com coordinar i ordenar la formació existent territori.
Acció: Crear un grup de treball per gestionar la informació sobre les necessitats formatives dels
agents i proposar i ordenar la formació disponible a la comarca.
OBJECTIU 20.2. Completar l’oferta formativa dirigida als diversos agents educatius.
Acció: Cercar fiançament econòmic per finançar la nova formació, a la Diputació de Barcelona i/o a
d’altres institucions.
LÍNIA 21. Ampliar el suport als petits municipis per garantir l’equitat i la igualtat
d’oportunitats educatives de la població de tot el territori.
OBJECTIU 21.1. Dotar-se de recursos i d’espais per treballar el suport als petits municipis.
(PRIORITZAT)
Acció: Ampliar la connectivitat a Internet a tots els municipis, a través d’Espais TIC municipals o wifi
obert al poble.
Acció: Analitzar en profunditat la realitat del transport i la mobilitat a la comarca, ja que és un
problema transversal, i identificar quines ajudes es poden articular per tal de fer-lo més accessible.

Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès

Acció: Cercar fiançament econòmic a diferents institucions i administracions per tal de finançar el
suport a petits municipis.
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2. Proposta organitzativa
Dos dels objectius generals del Pla Territorial Educatiu tenen relació no amb la vessant
substantiva de les polítiques educatives, sinó amb la vessant operativa i estratègica del
Pla, ens referim a l’organització dels agents educatius per assolir els objectius marcats:



Establir les bases per a la creació de xarxes de cooperació en matèria de
polítiques educatives del conjunt del territori.
Iniciar el procés per a la creació d’un espai de reflexió i debat a nivell polític que
integri el nivell local i supralocal en matèria de polítiques educatives.

És per això, que aquest capítol a banda de fer una proposta de principis, eixos, línies
d’actuació, objectius i accions del Pla Territorial Educatiu, incorpora aquesta proposta
d’espais de treball a nivell polític, tècnic i d’agents socioeducatius per tal de facilitar la
definició, execució, coordinació i seguiment del Pla.
 Comissió de Regidories d’educació: L’espai de debat i decisió política.
Es tracta d’una comissió que es reuneix inicialment amb una periodicitat major i
un cop engegades les accions del Pla Territorial Educatiu en fa un seguiment
anual o bianual.
Està formada per les regidories d’educació dels municipis de l’Alt Penedès i té un
paper clau com a òrgan decisori i d’impuls del Pla Territorial Educatiu.
En resum, les característiques d’aquest espai són:
1. Comissió de Regidories d’Educació






Impulsar a nivell polític el Pla Territorial Educatiu
La reflexió, debat i decisió política sobre les accions del Pla
La priorització anual de les accions del Pla
El seguiment de les accions iniciades
Retre comptes a la Xarxa Educativa sobre el desplegament del
Pla
Regidories d’educació dels municipis de l’Alt Penedeès
Membres
Observacions Inicialment es pot reunir amb una periodicitat major i un cop el Pla
estigui engegat es podria reunir anualment.
 Grup Motor educatiu: L’espai tècnic de coordinació i execució.
És un grup de treball que es reuneix amb major periodicitat i està format pel
personal tècnic comarcal (responsable del CCAP) i també hi pot participar
personal tècnic local d’educació (dels municipis més grans), així com d’altres
membres de la comunitat educativa (inspecció d’ensenyament, Centre de
Recursos Pedagògics,....)
Es tracta d’un òrgan de coordinació, seguiment i execució de les diferents
accions incloses al procés de treball i posteriorment al Pla Territorial Educatiu. A
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Nom
Funcions

més el Grup Motor s’ha d’encarregar de tirar endavant mecanismes de
comunicació i coordinació inter-administrativa. Es tracta de mantenir canals de
comunicació estables amb altres administracions públiques amb competències
en l’àmbit de l’educació al territori, principalment, la Diputació de Barcelona i la
Inspecció de zona d’Ensenyament de la Generalitat (en cas de no formar part del
Grup Motor). Aquests canals han de permetre fluir la informació sobre les
accions i el desplegament del Pla Territorial Educatiu, així com facilitar la
implicació d’altres administracions als espais de treball previstos.
Cal dir que un element clau és que hi hagi una referent tècnica del Pla Territorial
Educatiu, que pugui encarregar-se de gestionar aquestes qüestions.
En resum, el Grup Motor Educatiu té les següents característiques:
Nom
Funcions

2. Grup Motor Educatiu
 Garantir tècnicament l’execució i el desenvolupament de les
accions del Pla Territorial Educatiu, especialment les prioritzades
políticament
 La dinamització dels grups de treball, la coordinació entre els
agents socioeducatius implicats, així com del seguiment tècnic
de les accions
 La comunicació regular amb d’altres ens públics amb
competències en educació al territori.
 Comunicar les accions i el desplegament del Pla, a nivell polític i
a la Xarxa Educativa.

La responsable tècnica del Pla Territorial Educatiu, personal tècnic
local i comarcal implicat en polítiques de l’àmbit socioeducatiu
Observacions La periodicitat de reunions variarà en funció del volum i tipus
d’activitats endegades.

 La Xarxa Educativa: L’espai de participació de tots els agents educatius del
territori.
Un dels objectius finals del Pla Territorial és crear una xarxa d’agents educatius
al territori. Aquest és un procés lent, on cada municipi per les seves
característiques i trajectòria, ha treballat de manera diferent. Per construir una
xarxa educativa de tots els agents implicats en l’educació al territori, és clau
començar per enfortir el treball en xarxa entre els agents de cada municipi i partir
de les xarxes de treball temàtiques al territori, per exemple: xarxa d’escoles
bressol, xarxa d’escoles de música, xarxa d’escoles d’adults, xarxa de dispositius
per a l’estudi assistit,...
L’objectiu del plenari de la Xarxa Educativa és la participació dels agents
educatius en el seguiment del Pla Territorial Educatiu, però també són objectius
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Membres

importants la visualització de tots els agents educatius que estan treballant al
territori, així com la seva interrelació i coneixement mutu.
El plantejament proposat és realitzar dues convocatòries a l’any de la Xarxa
educativa, una al setembre per compartir el pla de treball anual del Pla Territorial
Educatiu i identificar problemàtiques prioritàries no cobertes, i l’altra al juliol per
fer el rendiment de comptes del treball realitzat el curs anterior i valorar-ne els
impactes. Sinó es podria realitzar una trobada anual on es portessin a terme les
dues funcions.
Veiem el resum de les característiques de la Xarxa Educativa a la següent taula:
Nom
Funcions

Membres

3. Xarxa Educativa
 Ser l’espai de trobada i de participació dels agents
socioeducatius del territori
 Visualitzar tots els agents que estan treballant al territori, així
com la seva interrelació i coneixement mutu.
 Afavorir la creació de vincles per al treball en xarxa entre els
agents socioeducatius al territori
 Fer un seguiment anual del Pla Territorial Educatiu
 Debatre i validar la priorització política de les accions per a cada
curs
Tots els agents socioeducatius del territori implicats en les accions
del Pla Territorial Educatiu

Observacions L’ideal seria realitzar dues convocatòries a l’any, una al setembre
per debatre i validar el pla de treball anual del Pla Territorial
Educatiu i per crear els grups de treball i l’altra al juliol per rendir
comptes i avaluar el treball realitzat durant el curs.

Es tracta dels espais de treball on es realitza el desplegament i la implementació
real dels programes i accions del Pla Territorial. Als grups de treball hi participen
diferents agents socioeducatius (polítics, tècnics, centres educatius, recursos
socioeducatius, entitats...) però sempre hi ha un seguiment del que s’està
treballant a través del Grup Motor educatiu.
Alguns exemples de Grups de Treball (GT) que es podrien crear, donades les
propostes d’accions del Pla Territorial: GT llars d’infants; GT beques escolars i
extraescolars; GT Acompanyament a l’escola; GT Orientació transicions
educatives; GT equilibri territorial;...
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 Grups de treball: L’espai operatiu per desplegar el Pla Territorial Educatiu

La següent taula mostra les principals característiques dels grups de treball:

Nom
Funcions

4. Grups de treball
 Espais adhoc i temporals de participació d’agents socioeducatius
per al disseny i coordinació de projectes i accions concretes.
 Espais de treball temàtics (per exemple, acompanyament a
l’escolaritat) o territorials, en funció de les accions que es volen
desenvolupar.
 Cada grup tindrà un encàrrec propi: aprofundir en una
problemàtica concreta, definir i/o posar en marxa un projecte o
acció, etc.

Els agents socioeducatius del territori implicats en les accions del
Pla Territorial Educatiu
(personal tècnic local i comarcal,
biblioteques municipals, escoles de primària, instituts, entitats,
empreses,...)
Observacions La temporalitat dels Grups de Treball dependran del projecte, però
seran finits i es revisaran cada curs.
Membres

A continuació es presenta una proposta de calendari anual dels diferents espais del Pla
Territorial Educatiu (excepte el Grup Motor que tindria un ritme propi):
2n TRIMESTRE
DESENVOLUPAMENT GT
Gener – Març

XARXA EDUCATIVA:
VALIDA PRIORITATS
SOCIOEDUCATIVES I
CREA GRUPS DE
TREBALL

GT 1

GT 1

GT 2

GT 2

3r TRIMESTRE
TANCAMENT GT i PLENARI
XARXA EDUCATIVA
Abril ‐ Juny

FASE 4
PRIORITZACIÓ POLÍTICA
Juliol ‐ Setembre

COMISSIÓ DE
REGIDORIES
D’EDUCACIÓ:
AVALUACIÓ ACCIONS
CURS I NOVES PRIORITATS
POLÍTIQUES
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1r TRIMESTRE
PLENARI XARXA
EDUCATIVA i CREACIÓ GT
Octubre – Desembre

GT 1

GT 2

COMISSIÓ DE REGIDORIES
D’EDUCACIÓ
SEGUIMENT I TREBALL
ACCIONS

Comissió Regidories Educació

XARXA EDUCATIVA:
RENDIMENT COMPTES
D’ACCIONS I GRUPS DE
TREBALL

Grups de treball (GT)

Plenari de la Xarxa Educativa
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Impactes del projecte
Són diversos i abundants els impactes i aportacions positives del procés d’elaboració
del Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès tant pera l’organització, com per al territori.
Almenys s’han identificat impactes en els següents tipus d’impactes :
 A nivell de reflexió estratègica: El Pla Territorial ha permès crear un nou espai
de reflexió política en temes d’educació a la comarca, que s’ha trobat durant la
diagnosi també per a completar i validar la proposta de pla. De fet, a l’inici del
procés la majoria dels Regidors i les Regidores d’educació dels municipis de
L’Alt Penedès no es coneixien perquè mai abans s’havien trobat. El procés
d’elaboració del pla ha facilitat compartir problemàtiques i estratègies entre
municipis veïns, tot i les seves diferències de mida i recursos. S’ha acabat tenint
una visió comuna del territori (la diagnosi socioeducativa), i un plantejament
conjunt d’actuacions a mig-llarg termini (el Pla Territorial), amb una primera
priorització dels objectius a reballar a curt termini.

 A nivell de coneixement de la realitat socioeducativa: La diagnosi
socioeducativa ha permès millorar el coneixement sobre les necessitats i
potencialitats del territori, així com sobre les polítiques i els agents que hi
intervenen. Un segon element a tenir en compte és que aquesta diagnosi s’ha
construït de manera compartida, connectant les mirades del diferents agents
(tècnics, polítics, entitats, equipaments educatius i culturals, etc.). I en tercer
lloc, per tal de disposar d’informació actualitzada de la realitat socioeducativa de
la comarca, els enllaços a les fitxes elaborades des de la Diputació de Barcelona
es podran actualitzar anualment.
 A nivell operatiu i de personal tècnic: El Pla Territorial ha permès aprofundir
en la transversalitat dins del Consell Comarcal, ja que s’han creat espais de
treball transversal com el propi Grup Motor Educatiu o les sessions de treball
entre tècnics de joventut i serveis socials. Això ha provocat compartir mirades,
dificultats i estratègies per superar-les i ha estat enriquidor per ambdues parts.
Però el major impacte del Pla és que a partir de finals de 2014 hi ha una referent
tècnica dedicada al desplegament i implementació del Pla Territorial Educatiu de
l’Alt Penedès. Això és clau tan pel bon funcionament dels espais de treball com
per a l’impuls de les accions incloses al Pla.
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 A nivell substantiu i de productes elaborats: El Pla Territorial Educatiu ja és
en si mateix un producte interessant per al Consell Comarcal i per al territori, no
només com a fotografia de les necessitats socioeducatives actuals, municipi a
municipi, sinó també perquè incorpora un mapa de les polítiques i dels agents
socioeducatius de totes les localitats. A més, a través del Pla s’han pogut
treballar temes que preocupaven especialment al Consell Comarcal, com les
polítiques d’acompanyament a l’escola per a l’èxit educatiu, o l’orientació en les
transicions educatives a infants, joves i famílies.

 I finalment, a nivell de capacitació del personal tècnic: Arran i en paral·lel al
Pla, s’estan realitzant dues formacions per part dels professionals del Consell
Comarcal de les àrees de Joventut i Serveis Socials, en dues qüestions
destacades a la diagnosi socioeducativa. D’una banda, des de Joventut s’està
capacitant al personal per a l’orientació d’adolescents i joves en transicions
educatives; i de l’altra, el personal de serveis socials s’està formant per crear
Escoles de Pares i Mares als municipis.

Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès

En conclusió, s’han recollit aportacions del projecte a diferents nivells, i és en el moment
de l’aprovació del Pla Territorial Educatiu, quan realment s’inicia el treball del Consell
Comarcal per extreure impactes positius, a partir del coneixement transmès i de la gran
diversitat i potencialitats de les propostes d’acció del Pla.
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Annex 1. Fitxes del Mapa Socioeducatiu*

Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès

PLA TERRITORIAL EDUCATIU DE L’ALT PENEDÈS

* (Veure el document en format excel en el CD que s’adjunta)
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Annex 2. Fitxes del Mapa dels agents i les
polítiques socioeducatives*

* (Veure la carpeta amb els documents en format word en el CD que
s’adjunta)
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Annex 3. Mapa de visions educatives*

Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès

PLA TERRITORIAL EDUCATIU DE L’ALT PENEDÈS

* (Veure document en format word en el CD que s’adjunta)
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Annex 4. Persones que han participat en el
procés d’elaboració del Pla
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1. Francesc Olivella, President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
2. Francesc Rosell, Gerent del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
3. Anna Casanova, Cap del Servei d’Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès
4. Marta Isart, Tècnica del Servei d’Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès
5. Roser Nin, Responsable Tècnica del Servei Comarcal de Joventut del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès
6. Montse Domènech, Cap de Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès
7. Ció Jover, Cap del Servei d’Educació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
8. Dolors Peñafiel, Cap d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
9. Montse Ibáñez, Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Penedès
10. Sílvia Romera, Coordinadora de l’Escola de Música de l’Alt Penedès
11. Núria Demestre, Coordinadora de la Inspecció d’ensenyament de l’Alt Penedès
12. Núria Pérez, Tècnica de Joventut de La Granada i Educadora del projecte
Fórmula Jove
13. Jéssica Amate, Tècnica de Joventut de Pacs del Penedès, Torrelles de Foix i
Torrelavit
14. Sílvia Alsina, Tècnica de Joventut de Subirats, Olesa de Bonesvalls i El Pla del
Penedès
15. Jonathan Moreno, Tècnic de Joventut de Les Cabanyes
16. Jordi Casals, Tècnic de Joventut de St. Sadurní d’Anoia
17. Teresa Rovira, Tècnica de Joventut de Sta. Margarida i els Monjos
18. Àngels Vilà, Tècnica de Joventut de St. Martí Sarroca
19. Laura Molinari, Tècnica de Joventut i Sociocultural d’Avinyonet del Penedès
20. Núria Pujol, Administrativa del Servei Comarcal de Joventut del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès
21. Olga López, Tècnica de Joventut i Sociocultural de Puigdàlber
22. Míriam Pujol, Tècnica de Joventut i Sociocultural de Puigdàlber
23. Roser Creixell, Servei de Benestar Social de l’Alt Penedès
24. Esther Sànchez, Servei de Benestar Social de l’Alt Penedès
25. Glòria del Rey, Servei de Joventut i Cultura de l’Alt Penedès
26. Guillem Escué, Servei de Benestar Social de l’Alt Penedès
27. Roser Montserrat, Educadora social de St. Quintí de Mediona, St. Pere de
Riudebitlles, Les Cabanyes i Vilobí del Penedès
28. Joan Amat, Director del Col·legi St. Josep de St. Sadurní d’Anoia
29. Carme Ayllon, Cap d’estudis de l’Escola de Les Cabanyes
30. Miquel del Cerro, Director del SES Alt Foix
31. Montse Julià, Bibliotecària de Gelida
32. Salvador Casals, Gerent del Casal de Vilafranca del Penedès
33. Montse Canyelles, Representant de l’AMPA de l’Escola Estalella
34. Montserrat Nicolau Bargalló, Regidora d’educació de Gelida
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Persones que han participat en el procés d’elaboració del Pla
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35. Franscesc Puche Escofet, Regidor d’educació de Sant Marti Sarroca
36. Xavier Revuelta Esteve, Regidor d’educació de Castellet I La Gornal
37. Oriol de la Cruz, Alcalde i Regidor d’educació d’Avinyonet del Penedès
38. Montse Albet Noya, Alcaldessa i Regidora d’educació de Sant Cugat
Sesgarrigues
39. Víctor Perxés, Regidor d’educació, normalització lingüística i comunicació de St.
Sadurní d’Anoia
40. Antònia Amat, Regidora d’educació de Sant Pere de Riudebitlles
41. Olga Ribé, Regidora d’educació de Torrelavit
42. Carlos Tello, Regidor d’educació de La Granada
43. Josep Ma Rovira, Regidor d’educació de Font-Rubí
44. Josep Ma Tillo, Regidor d’educació d’Olesa de Bonesvalls
45. Filo Martínez Bravo, Regidora d’educació de Sta. Margarida i els Monjos
46. Marta Coll, Regidora d’educació de Castellví de la Marca
47. Joan Manel Monfort, Regidor d’ensenyament de Vilafranca del Penedès
48. Sergi Garcia, Regidor d’ensenyament de Sant Quintí de Mediona
49. Dolors Arguijo, Regidora d’ ensenyament de Sant Llorenç d’Hortons
50. Maite Catasús , Regidora d’educació de Subirats

Annex 5. Annex metodològic
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Eines de recerca per elaborar la Diagnosi socioeducativa
Guió de les entrevistes
Qüestionari centrat en les visions sobre els tres grans temes de la diagnosi i adaptat al
perfil de cada interlocutor (polític, tècnic o agents socioeducatius) i a l’àmbit
d’intervenció (municipi o comarca).
1. Sobre la realitat socioeducativa
1.1.
Com creus que és la situació educativa al vostre municipi/comarca?
Quines necessitats socioeducatives hi ha?
1.2.
I en particular als col·lectius o les franges d’edat amb qui treballes?
1.3.
Com afecta el context social actual?
1.4.
Quines creus que són els principals elements positius de la situació
educativa de municipi/comarca i quines són les problemàtiques/dificultats més
importants?
1.5.
Quines creus que són les tendències de futur de la situació educativa al
municipi/comarca, donada la situació actual ?
2. Sobre les polítiques educatives (en sentit ampli)
2.1. Quines han estat les accions socioeducatives amb major impacte en relació a
les necessitats del municipi/comarca, els darrers temps?
2.2. Quina és la situació actual?
2.3. Quines han estat les qüestions pendents a abordar des de les polítiques
educatives al municipi/ comarca?
2.4. Quins han estat els frens? (competencials, econòmics, voluntats polítiques,
personal)
2.5. Quines són les qüestions/àmbits estratègiques que caldria tractar en els
propers anys?

3.1. Quines entitats, cooperatives, fundacions, empreses,... treballen temes
educatius al teu municipi/ comarca?
3.2. Quines dificultats es troben?
3.3. Quines relacions hi ha entre els agents per treballar temes socioeducatius
(Ajuntaments, equipaments, Consell Comarcal i altres agents)?
3.4. Quins espais de treball compartits caldria?
3.5. Amb quins objectius? (Coordinar les polítiques educatives, cooperar, fer més
eficients els serveis...)
3.6. Quins agents haurien de ser-hi (polítics, tècnics, entitats)?
3.7. Quines dificultats/frens creus que hi hauria?
3.8. Quin paper hauria de tenir un espai de treball conjunt en un futur Pla Territorial
Educatiu?
3.9. Com es podria potenciar?
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3. Sobre els agents socioeducatius al voltant de l’educació

4. Expectatives en relació al Pla Territorial Educatiu

posterior
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4.1. Per a què hauria de servir el Pla Territorial?
4.2. Quins haurien de ser els objectius clau a assolir?
4.3. Quins temes haurien de ser prioritaris al Pla Territorial Educatiu?
4.4. Quins agents són indispensables durant l’elaboració i la
implementació del Pla?
4.5. Com es podria organitzar la participació dels diferents agents?

Cronograma final del Pla Territorial Educatiu
PTE ALT PENEDÈS (quinzenes)

1a
juny

2a
juny

1a
jul

2a
jul

1a
set

2a
set

1a
oct

2a
oct

1a
nov

2a
nov

1a
des

2a
des

2a
gen

1a
feb

2a
feb

1a
mar
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Reunió tècnica inicial
Presentació al Consell d’Alcaldes
Convocatòria sessions de treball i
entrevists diagnosi
Treball de camp
Elaboració i enviament de la
Diagnosi
Reunió del Grup Motor Educatiu
Tancament de la Diagnosi
Presentació al Consell d’Alcaldes
Preparació segona part del procés
de treball
Proposta tècnica de línies, objectius i
accions
Enviament al Grup Motor Educatiu
per aportacions
Convocatòria sessions de treball
(tècniques i polítiques) per planificar
Sessió de treball conjunta educadors
socials/ tècnics joventut
Comissió de Regidories Educatius
Tractament de la informació
Reunió del Grup Motor Educatiu
Tancament del PTE
Presentació pública
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