4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS
4.1 Ensenyament
4.1.1 Gestió de menjadors escolars
Tipologia del servei i objectius
Gestió dels menjadors escolars. Contractació de les empreses que presten el
servei de menjadors escolars. Seguiment al llarg del curs, atenció a les incidències,
etc.

Dades curs 2020-2021
Gestió de 3 menjadors escolars de centres de Primària: Escola El Roure de Pontons,
Escola Dolors Piera de Vilafranca i Escola La Fassina de Mediona.

Pressupost curs 2020-2021
Sense pressupost

Aspectes a destacar del curs 2020-2021

Dades curs 2021-2022
Gestió de 2 menjadors escolars de centres de Primària: Escola El Roure de Pontons
i Escola La Fassina de Mediona.

Pressupost curs 2021-2022
Sense pressupost

Aspectes a destacar del curs 2021-2022
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.1 Ensenyament
4.1.2 Gestió dels ajuts dels menjadors escolars
Tipologia del servei i objectius
Recepció, baremació (en funció de factors econòmics, familiars i socials) i pagament
dels ajuts individuals de menjador per als alumnes escolaritzats a l’Alt Penedès en
els nivells d’ensenyament obligatori i en el segon cicle d’educació infantil.

Dades curs 2020-2021
2.532 sol·licituds presentades i 2.140 sol·licituds amb ajut de menjador.

Pressupost curs 2020-2021
1.589.370 € (ajuts de menjador).

Aspectes a destacar del curs 2020-2021
Increment de sol·licituds d’ajuts de menjador respecte del curs anterior.

Dades curs 2021-2022
2.570 sol•licituds presentades i 2.135 sol•licituds amb ajut de menjador.

Pressupost curs 2021-2022
1.600.968 € (ajuts de menjador)

Aspectes a destacar del curs 2021-2022
Increment de sol•licituds presentades respecte del curs anterior.
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.1 Ensenyament
4.1.3 Gestió de la gratuïtat dels menjadors escolars
Tipologia del servei i objectius
Competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per
gestionar la gratuïtat del servei de menjador escolar per a les famílies d’alumnes
d’ensenyament obligatori que, d’acord amb el mapa escolar, s’han de desplaçar a un
altre municipi perquè en el seu municipi de residència no hi ha un centre escolar
corresponent a la seva etapa educativa. A la comarca de l’Alt Penedès això només
es dona en el cas dels alumnes escolaritzats a l’Escola Delta Espiga (Vilafranca del
Penedès).

Dades curs 2020-2021
26 alumnes

Pressupost curs 2020-2021
20.000 €

Aspectes a destacar del curs 2020-2021

Dades curs 2021-2022
27 alumnes

Pressupost curs 2021-2022
20.554

Aspectes a destacar del curs 2021-2022
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.1 Ensenyament
4.1.4 Gestió del transport escolar
Tipologia del servei i objectius
Competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per
gestionar la xarxa del transport escolar col·lectiu per a l’alumnat de la comarca i
l’alumnat d’altres comarques escolaritzat en escoles de l'Alt Penedès.
Transport escolar col·lectiu (TEC). Cobreix el servei de transport escolar gratuït
per a l’alumnat d’ensenyament obligatori escolaritzat en un centre educatiu proposat
pel Departament d’Ensenyament ubicat en un municipi diferent del seu municipi de
residència per manca d’oferta del seu nivell educatiu.
Transport escolar no obligatori (TENO). Cobreix el servei de transport escolar de
copagament per a l’alumnat d’ensenyament obligatori escolaritzat en el seu municipi
de residència, quan el nombre d’alumnes transportats ho permet.
Funcions:
 Definició del funcionament del servei.
 Licitació i la contractació de la gestió del servei.
 Gestió de les altes i baixes, els canvis de parada i les incidències en el servei.
 Gestió dels cobraments als usuaris amb servei de transport escolar no obligatori.
 Pagaments als proveïdors.
 Seguiment del servei.

Dades curs 2020-2021





45 rutes de transport escolar.
1.217 alumnes amb transport gratuït i/o ajut de desplaçament obligatori
170 alumnes d’ensenyaments obligatoris amb transport escolar de copagament
194 alumnes d’ensenyaments post-obligatoris amb transport escolar de
copagament

Pressupost curs 2020-2021
1.407.976 € (previsió segons l’addenda del Dept. d’Ensenyament)

Aspectes a destacar del curs 2020-2021
Dades curs 2021-2022




48 rutes de transport escolar.
1.229 alumnes amb transport gratuït i/o ajut de desplaçament obligatori
172 alumnes d’ensenyaments obligatoris amb transport escolar de copagament
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197 alumnes d’ensenyaments post-obligatoris amb transport escolar de
copagament

Pressupost curs 2021-2022
1.457.178 € (previsió segons l’addenda del Dept. d’Ensenyament)

Aspectes a destacar del curs 2021-2022
Aquest curs s’han licitat i adjudicat els contractes de les rutes de transport escolar.
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.1 Ensenyament
4.1.5 Subvencions per als menjadors escolars petits
Tipologia del servei i objectius
Suport econòmic a menjadors escolars petits.

Dades curs 2020-2021
 11 sol·licituds de subvencions a menjadors escolars petits
 11 subvencions atorgades a menjadors escolars petits

Pressupost curs 2020-2021
 8.000 € - Partida disponible per a ajuts menjadors petits
 3.900 € - Ajuts atorgats

Aspectes a destacar del curs 2020-2021

Dades curs 2021-2022
Convocatòria a final de curs

Pressupost curs 2021-2022
Pendent de convocatòria

Aspectes a destacar del curs 2021-2022
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4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.1 Ensenyament
4.1.6 Escola de Música de l’Alt Penedès
Tipologia del servei i objectius
Escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Les aules de
l’EMAP s’integren en espais municipals cedits pels ajuntaments participants,
generalment escoles de Primària i centres cívics.
Ofereix formació musical per a alumnes a partir de 4 anys en diferents programes:
Sensibilització (4-5 anys), Iniciació (6 i 7 anys), Aprenentatge bàsic (8-12 anys) i
Música a Mida (Joves i Adults).
Ofereix l’estudi de fins a 16 instruments dins els gèneres clàssic, modern i
tradicional.
Objectius:
 Apropar l’ensenyament musical de qualitat als pobles mitjans i petits de la
comarca.
 Fomentar la igualtat d’oportunitats territorials.
 Crear un eix vertebrador que uneixi els ciutadans de diferents municipis.
 Dinamitzar les activitats culturals i educatives a la comarca.

Dades curs 2020-2021
371 alumnes i 17 professors
Convenis amb 20 ajuntaments:
 Avinyonet del Penedès
 Les Cabanyes
 Font-rubí
 La Granada
 Mediona
 Olesa de Bonesvalls
 Pacs del Penedès
 El Pla del Penedès
 Puigdàlber
 Sant Cugat Sesgarrigues
 Sant Llorenç d’Hortons
 San Martí Sarroca
 Sant Pere de Riudebitlles
 Santa Fe del Penedès
 Santa Margarida i els Monjos
 Subirats
 Torrelavit
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 Torrelles de Foix
 Vilobí del Penedès
 Cabrera d’Anoia
Activitats organitzades o en les quals ha participat l’alumnat de l’EMAP:
 19/12/2020 Concert de Nadal en directe pel canal de YouTube de l’EMAP
 1/02/2021 Setmana d’audicions: a través de les xarxes
 Març-Abril/2021 - Mostra instrumental: visites a les aules d’Iniciació 1, vídeos
divulgatius i reunió telemàtica amb les famílies
 26/03/2021 Mostra de conjunts instrumentals: a través de les xarxes
 29/05/2021 –Presentació del projecte de final de curs (telemàtic)

Pressupost curs 2020-2021
435.149 €

Aspectes a destacar del curs 2020-2021
 Aquest curs està marcat per les mesures derivades de la covid: S’ha iniciat amb
totes les mesures d’higiene i seguretat recollides al Pla d’Obertura aprovat pel
Consell Escolar.
 Al llarg del curs, les classes es realitzen en diverses modalitats segons les
mesures de cada moment. Novembre, classes telemàtiques a través de la
plataforma zoom que el consell comarcal ha adquirit, adjudicant diferents sales
per al professorat. Desembre, classes híbrides (6 alumnes a l’aula i la resta des
de casa). Gener, classes telemàtiques en la seva totalitat. Febrer, classes
presencials.
 Davant la impossibilitat de realitzar les activitats habituals a l’EMAP: concerts,
participació en esdeveniments culturals municipals, tallers oberts a la ciutadania;
reinvertim les hores programables en altres activitats que sí que es poden realitzar
(Tallers a les escoles: Contes musicats, Taller de percussió i Taller de
musicoteràpia).

Dades curs 2021-2022
 431 alumnes i 21 professors
Convenis amb 20 ajuntaments:
 Avinyonet del Penedès
 Les Cabanyes
 Font-rubí
 La Granada
 Mediona
 Olesa de Bonesvalls
 Pacs del Penedès
 El Pla del Penedès
 Puigdàlber
 Sant Cugat Sesgarrigues
 Sant Llorenç d’Hortons
 San Martí Sarroca
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 Sant Pere de Riudebitlles
 Santa Fe del Penedès
 Santa Margarida i els Monjos
 Subirats
 Torrelavit
 Torrelles de Foix
 Vilobí del Penedès
 Cabrera d’Anoia
Activitats organitzades o en les quals ha participat l’alumnat de l’EMAP:
Pendents del desenvolupament de la pandèmia

Pressupost curs 2021-2022
505.427,65 €

Aspectes a destacar del curs 2021-2022
 Aquest curs continua marcat per les mesures derivades de la covid: s’ha iniciat
amb totes les mesures d’higiene i seguretat recollides al Pla d’Obertura aprovat
pel Consell Escolar.
 S’han programat diferents tallers d’oferta de curta durada: taller de música per a
nadons, taller de producció musical, taller de creació “Digues-m´ho amb una
cançó”.
 Aquest curs s’ha iniciat un nou projecte: projectes comunitaris de formació musical
a centres educatius.
 Aquest curs s’ha iniciat el projecte amb la participació de l’Escola La Cabana, de
Les Cabanyes.
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