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1 PREÀMBUL  
 

Una de les prioritats municipals de l’Ajuntament de Vallirana és el compromís amb l’educació, entesa 

com un procés permanent d’aprenentatge al llarg de tota la vida i com l’element clau per a la 

convivència, la cohesió social i el coneixement.  

Els Ajuntaments, com a part integrant del Servei Català d’Educació, hi juguen un paper clau amb la 

col·laboració, cooperació i la coresponsabilització de les administracions públiques.  

Garantir el dret a l’educació al nostre municipi es sustenta en els reptes actuals del sistema educatiu 

com són la garantia de places en l’etapa educativa obligatòria, la igualtat d’oportunitats en l’accés, la 

lluita contra la segregació escolar, les polítiques d’èxit escolar, evitar l’abandonament educatiu 

prematur, assegurar la formació al llarg de la vida, el dret a l’educació no formal i el dret a l’atenció 

de la diversitat educativa. 

Entenem que la comunitat educativa és integrada per totes les persones i les institucions que 

intervenen en el procés educatiu. Per assegurar la qualitat de l’educació és indispensable comptar 

amb l’entorn. Cal tenir present els diferents recursos educatius que hi ha al territori i assolir la 

màxima articulació entre les escoles i els instituts, els alumnes i les seves famílies, així com els agents 

socials i educatius del territori. Hi ha altres espais, altres actors, que també juguen un paper educatiu 

clau, a més de l’escola com són les famílies, el lleure, l’esport, serveis socials, joventut, cultura, 

sanitat, etc. 

Les institucions educatives públiques i privades, les administracions i el teixit social i educatiu han 

experimentat canvis en la seva relació avançant, cada vegada més, cap a models de col·laboració i de 

responsabilitat compartida sobre les accions educatives en el territori, en un marc de complicitat i 

de responsabilitat. 

En relació a l’èxit educatiu, el món local és una xarxa educativa que cal promoure per tal de 

proporcionar a alumnes i famílies les oportunitats educatives necessàries per fomentar la igualtat 

d’oportunitats, de processos i de resultats reals i per a tothom. L’abordatge del fracàs escolar amb 

perspectiva d’èxit adquireix un rendiment que es multiplica ràpidament a partir d’un treball més 

horitzontal, compartit i comunitari entre tots. 

El fonament d’aquesta aposta és clar: tots els infants, nens i nenes, adolescents i joves es mereixen 

disposar d’oportunitats educatives, culturals, esportives, de lectura, de temps de lleure ... de qualitat. 

L’educació és cosa de tots! 

 

Il·lma. Sra. Maria Isabel Villafaina i Barreto 

Regidora d’Educació i Pla contra el fracàs escolar 
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2 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest informe engloba el Pla Educatiu de Vallirana, com a procés d’obtenció, tractament, 

representació i anàlisi de les dades per a conèixer la realitat sociodemogràfica, educativa tant des 

del punt de vista dels recursos, els serveis i les polítiques així com el recull de la visió dels agents 

que configuren la comunitat educativa de la ciutat.  

Aquest informe està estructurat en les parts següents:  

 Quatre capítols introductoris, amb el Preàmbul i objectius del treball a càrrec de la 

Regidoria d’Educació de Vallirana, aquesta introducció i l’explicació de la metodologia de 

treball.  

 La Diagnosi educativa, que està formada per:  

o Un capítol amb el Mapa socioeducatiu, que conté les dades descriptives del perfil 

poblacional i del mercat de treball, així com també de la xarxa d’equipaments i 

serveis educatius, amb detall de la capacitat i el volum d’alumnat, el perfil de 

l’alumnat, els resultats de rendiment escolar en l’etapa de secundària i de formació 

de persones adultes.  

o Un capítol amb el Mapa d’acció educativa, que conté el recull de polítiques, serveis 

i projectes socioeducatius així com també de la xarxa d’agents educatius.  

o Un capítol amb el Mapa de les visions dels agents educatius, fruit del treball en la 

sessió grupal realitzada.  

o Un capítol de Conclusions, on es recull els principals resultats de la síntesi de cada 

mapa i es fa un recull dels temes clau.  

 El Pla educatiu, que està format per:  

o Les línies o eixos d’acció 

o Els objectius 

o Les actuacions 

o La governança 

 De forma annexa, es fa un recull d’informacions al final de l’informe, sobre les persones 

participants a la sessió de treball, les aportacions recollides, fotografies de la sessió, la relació 

d’entitats i associacions locals, la bibliografia consultada i les fitxes de recursos educatius.  
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3 OBJECTIUS 
 

Amb l’objectiu d’elaborar el nostre propi Pla Educatiu Local i contra el fracàs escolar, L’Ajuntament 

de Vallirana va contactar amb la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona per 

iniciar un procés de diagnosi dels reptes i necessitats educatives del municipi així com de 

planificació dels eixos d’actuació per a desenvolupar accions de futur. 

Volem que el Pla educatiu i contra el fracàs escolar sigui una eina estratègica per ordenar el conjunt 

de mesures, recursos i accions necessàries per definir l’escenari de futur de la política educativa que 

volem aconseguir i les accions per arribar-hi, per les que estem treballant amb gran compromís. 

Alhora que promou i desenvolupa un escenari de coresponsabilitat i participació per al 

desenvolupament d’un projecte educatiu comú i local. 

Per tots aquests motius ens fixem tres grans objectius i reptes: 

1. Fer una diagnosi socioeducativa, que inclogui l’anàlisi de la situació educativa local, de les 

polítiques educatives i de les visions de la comunitat educativa de Vallirana. 

2. Fixar eixos, línies d’actuació i objectius prioritaris d’acció socioeducativa, d’acord amb els 

temes claus detectats a la diagnosi de Vallirana. 

3. Crear i enfortir les xarxes de participació i treball en matèria de polítiques educatives a nivell 

local.  
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4 METODOLOGIA I PROCÉS DE TREBALL 
 

Les fases de treball i activitats realitzades han estat les següents:  

Fase 1. Preparació i organització dels treballs i identificació dels agents educatius. 

 Reunions de treball amb l’equip tècnic i responsable de la Regidoria d’Educació i la referent 

de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona.  

Fases 2 i 3. Elaboració del Mapa socioeducatiu i Mapa d’acció educativa.  

 Actualització de les dades, tractament, representació i anàlisi a partir del model de diagnosi 

facilitat per la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona.  

 Contacte i treball coordinat amb l’equip tècnic d’educació de Vallirana en relació a l’obtenció 

de dades per a la diagnosi i la sistematització de fitxes de recursos educatius.  

 Elaboració d’un document de resultats preliminar per a la presentació a la sessió de treball 

amb els agents educatius.  

Fase 4. Elaboració del Mapa de les visions dels agents.  

 Dinamització i realització d’una sessió de treball amb 43 persones representants de la 

comunitat educativa de Vallirana per la identificació dels punts forts i punts febles de 

l’educació a la ciutat.  

Fase 5. Elaboració final de la Diagnosi educativa de Vallirana. 

 Treball de gabinet pel buidat i anàlisi de les aportacions dels agents educatius, i anàlisi creuat 

de totes les dades i aportacions de la diagnosi per a la redacció final de l’informe.  

 Reunions de treball amb l’equip tècnic i responsable de la Regidoria d’Educació i la referent 

de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona.  

 Presentació de la Diagnosi educativa de Vallirana a la Junta de Govern i als grups polítics de 

l’oposició.  

Fase 6. Elaboració del Pla Educatiu de Vallirana. 

 Reunió del Nucli Motor del PEV per definir les línies d’actuació i objectius.  

 Realització d’una enquesta en línia (des de la pàgina web de l’Ajuntament de Vallirana), amb 

el recull de 200 aportacions sobre l’educació a Vallirana.  

 Preparació i dinamització d’un taller amb 33 persones representants de la comunitat 

educativa de Vallirana per la definició de les línies d’actuació, objectius i accions del Pla 

Educatiu de Vallirana.  

 Treball de gabinet pel buidat i anàlisi de les aportacions dels agents educatius, i redacció de 

l’informe del PEV.  

 Reunió del Nucli Motor per validar la redacció definitiva del Pla Educatiu de Vallirana.  

 Sessió de presentació del Pla Educatiu de Vallirana a la Junta de Govern i als grups polítics 

de l’oposició.  
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5 DIAGNOSI EDUCATIVA  
5.1 MAPA SOCIOEDUCATIU  

El mapa socioeducatiu evidencia des d’un punt de vista estadístic d’indicadors, la realitat 

socioeducativa del territori per tal d’identificar les principals problemàtiques del municipi. Aquest 

apartat es divideix en tres subapartats: per una banda, en el primer s’aprofundeix en la demografia 

i el mercat de treball del territori; per altra banda, el segon mostra la realitat referida als recursos 

pròpiament educatius de Vallirana a partir de la informació estadística facilitada per la Generalitat 

de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el propi Ajuntament. Per últim, es fa una síntesi de les 

qüestions clau tractades en aquest Mapa socioeducatiu.  

La Diputació de Barcelona ha facilitat a l’Ajuntament de Vallirana un aplicatiu en format excel que 

sistematitza l’obtenció de les estadístiques utilitzades en els dos primers mapes, englobant les fonts 

d’informació des d’on es poden obtenir les dades i organitzant-ho ordenadament.  

5.1.1 ANÀLISI SOCIODEMOGRÀFIC 

Aquest apartat recull dades estadístiques sobre la realitat sociodemogràfica i econòmica de la 

població de Vallirana que són més rellevants per a l’àmbit de l’educació, ajudant a detectar els àmbits 

principals sobre els quals plantejar les línies de treball posteriors. Aquest anàlisi està dividit en 4 

subapartats, que són: Territori i població, Estructura de la població, població segons el seu lloc de 

naixement i segons la seva relació amb el Mercat de treball. 

A cada un d’aquests subapartats es mostren diferents indicadors estadístics, majoritàriament de 

fonts secundàries, a partir, principalment, del Programa Hermes, i l’Idescat on es mostren les dades 

referents al Padró municipal, el Cens d’habitants o d’observatoris territorials. 

Territori i Població 

Situat a l’oest de la comarca del Baix Llobregat, el municipi de Vallirana ocupa una superfície de 

23,88 km2 i té una població de 14.676 habitants el 2016 (15.010 habitants, segons la darrera dada 

disponible al padró1). Això implica una densitat de població de 614,57 habitants per km2, que és 

aproximadament un terç de la densitat de la comarca del Baix Llobregat (1.666,50 habitants per 

km2). 

Vallirana limita amb els municipis de Cervelló, Torrelles i Begues (Baix Llobregat), per una banda, i 

amb Olesa de Bonesvalls, per l’altra (Alt Penedès). Concretament se situa a les serres de l’Ordal, dins 

del Massís del Garraf, posició privilegiada pel seu paisatge i entorn natural. A més, disposa de 

diverses zones amb patrimoni històric com les torres medievals dels Molinots de la Llibra o la Masia 

de Can Batlle, que s’ha adaptat com a museu i centre d’activitats artístiques, culturals, cíviques. 

Aquest entorn natural el posiciona com a un territori d’interès turístic i s’organitzen diversos 

itineraris i rutes turístiques i diferents activitats aprofitant aquest paisatge que el caracteritza.  

                                                             

1 Padró municipal d’habitants a 19 de gener de 2018. 
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Tot i estar situat en un entorn natural privilegiat i trobar-se a la comarca confrontant del Barcelonès, 

se situa a l’extrem oest del Baix Llobregat, que afegit a la mancança de comunicació per transport 

públic, la seva orografia muntanyosa i la disseminació dels barris dificulta el desenvolupament 

socioeducatiu del territori. El següent mapa mostra els 23 barris del terme municipal de Vallirana: 

Mapa 1 Terme municipal de Vallirana i barris 
  

 

 

Font: Ajuntament de Vallirana. 
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5.1.1.1 Estructura de la població 

Pel que fa a la evolució de la població, de l’any 2000 al 2016 (Gràfic 1) s’ha experimentat un 

creixement continuat de la població, que ha passat a ser un 63% superior en només 16 anys (de 

9.004 persones a 14.676). Aquest creixement continuat en el temps, observa una única excepció a 

l’any 2014 amb un lleuger decreixement respecte a l’any anterior, i la població va passar de 14.625 

habitants a 14.612. 

Degut a l’impacte de la crisi econòmica el ritme de creixement s’ha vis afectat. Al 2006 es comença a 

manifestar aquest impacte amb una reducció de la taxa de variació interanual, que passa de 4,8% a 

3,1% respecte el 2005. La població en aquests anys creix sensiblement i, s’evidencia una diferència 

significativa respecte els anys.  

Aquesta taxa de creixement es manté al 2007 (3,2%), però torna a decréixer els dos anys següents 

en 2,2 punts (de 3,2% a 1% el 2009). Fins al 2011, la taxa es manté regular entorn l’1% però a partir 

d’aquí es mostra una caiguda continuada i, fins i tot, la població arriba a decréixer del 2013 al 2014 

en un -0,1% (de 14.625 a 14.612). Els anys posteriors creix, com a màxim, un 0,3%, pel que no s’ha 

vist recuperada la taxa anterior a la crisi.  

 

Gràfic 1 Evolució de la població de Vallirana (2000-2016) 

 

Font: Actíva Prospect a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 
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Pel que fa a la distribució per edats, s’ha comparat Vallirana amb les dinàmiques que segueix el Baix 

Llobregat per evidenciar quines són les principals diferències (Gràfic 2). En general, es mostra una 

doble piràmide molt marcada on els grups més nombrosos de la població es troben entre els 40 i 45 

anys tant a Vallirana com al Baix Llobregat. 

En primer lloc, Vallirana mostra una piràmide amb una base més ampla que el conjunt de la comarca, 

englobant en aquesta a la població de 0 a 14 anys. Aquesta diferència es mostra sobretot en el cas 

de la població femenina de 5 a 9 anys i de 10 a 14, ja que el percentatge a Vallirana és un 1% superior 

al Baix Llobregat.  

Entre els intervals que van de 15 a 34 anys el Baix Llobregat presenta un percentatge de població 

superior al de Vallirana.  

Entre la població de 30 a 34 anys el Baix Llobregat evidencia un 6,5% de població en comparació al 

5,8% de Vallirana (el percentatge és igual en el cas dels homes i de les dones en ambdós territoris). 

En els intervals que van fins als 59 anys s’evidencia una tendència similar, però Vallirana compta 

amb un percentatge de població superior en gairebé tots els casos. La diferència més significativa es 

troba entre el grup de dones de 55 a 59 anys, que en el cas de Vallirana és del 6,9% i al Baix Llobregat 

és de 4,9%.  

Dels 60 fins als 85 anys i més disminueix contínuament el percentatge de població en ambdós 

territoris, a excepció del cas de les dones de 80 a 84 anys i de 85 i més (es manté igual en el cas del 

Baix Llobregat i en el cas de Vallirana augmenta de 2,5% a 3%). 

Gràfic 2 Piràmide poblacional de Vallirana i el Baix Llobregat (2016) 

 

Font: Actíva Prospect a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 
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Tal i com es mostra a la taula 1 i el gràfic 3, la distribució de la població per grans grups d’edat és 

similar a la de la comarca i a la de Catalunya. Vallirana en aquest cas té un percentatge major de 

població jove de la que es troba al Baix Llobregat i a Catalunya (18,5%, 17% i 15,7%, 

respectivament). En el grup de la població adulta el municipi té un percentatge de 65,4%, el més 

baix respecte la comarca i Catalunya (66,2% i 66%). En canvi, Catalunya presenta el major 

percentatge de població de 65 anys i més (18,3%), mentre que Vallirana té un 16,1% i el Baix 

Llobregat un 16,8%. 

Taula 1 Nombre de població per grans grups d’edat, a Vallirana, al Baix Llobregat i a 
Catalunya (2016) 

 

Gràfic 3 Percentatge de població per grans grups d’edat, a Vallirana, al Baix Llobregat 
i a Catalunya (2016) 

 

 

 

Població Vallirana Baix Llobregat Catalunya 

De 0 a 14 anys 2.719 137.834 1.180.054 

De 15 a 64 anys 9.595 536.278 4.963.265 

65 anys i més 2.362 135.771 1.379.277 

Total 14.676 809.883 7.522.596 

Font: Actíva Prospect a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 
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Respecte a l’evolució de la població per trams d’edat segons escolarització a Vallirana, el Baix 

Llobregat i Catalunya (Taula 2) el major número de població es concentra entre els 6 i 11 anys, en 

part perquè agafa un interval més gran d’edat. Tot i així, respecte el 2004, tant en el municipi com a 

la comarca i a Catalunya l’evolució de la població per aquest tram d’edat és significatiu, i es manifesta 

un creixement del 176,8%, 140,6% i 136,9%, respectivament, sent Vallirana qui mostra un 

creixement de la població superior.  

De 0 a 2 anys, el creixement és inferior al 100% a Vallirana i al Baix Llobregat (90,8% i 92,4%), però 

a Catalunya és superior (103,7%). Aquest tram d’edat i el de 18 a 19 anys manifesten els 

percentatges més petitets, sent en aquest últim de 96,4% a Vallirana, 92,1% al Baix Llobregat i 

96,8% a Catalunya. 

Taula 2 Evolució de la població per trams d’edat segons escolarització a Vallirana, al Baix 
Llobregat i Catalunya(2004-2016) 

  Vallirana % 2004-2016 Baix Llobregat % 2004-2016 Catalunya % 2004-2016 

0 a 2 anys 436 90,8 23.850 92,4 213.436 103,7 

3 a 5 anys 530 132,8 27.616 117,9 240.683 124,3 

6 a 11 anys 1.206 176,8 59.194 140,6 499.693 136,9 

12 a 15 anys 717 150,6 35.607 126,0 300.207 120,3 

16 a 17 anys 301 130,9 15.871 106,7 138.703 107,3 

18 a 19 anys 243 96,4 14.999 92,1 139.117 96,8 
 

 

Gràfic 4 Evolució de la població per trams d’edat segons escolarització a Vallirana, al Baix 
Llobregat i a Catalunya (2004-2016) 

 

 

Font: Actíva Prospect a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 
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A continuació es mostren les dades de planificació elaborades pel Departament d’Ensenyament, des 

de la delegació territorial del Baix Llobregat.  

Les dades indiquen que en els darrers 5 cursos (2013-2014 a 2017-2018) la mitjana de la taxa 

d’escolarització a P3 respecte els nens i nenes del grup d’edat del tram, es situa en el 90,4%.  

En aquest sentit, les dades que es mostren a continuació, s’observa com hi ha hagut un ajust en la 

capacitat dels centres, passant dels 175 alumnes el curs 2013-2014 a 150 al 2017-2018. A la taula 

també s’observa com la projecció feta pel Departament d’Ensenyament és a reduir en un grup (de 6 

a 5) i la capacitat en 25 alumnes (de 150 a 125), en línia al que succeeix al conjunt de Catalunya.  

Taula 3 Desenvolupament de l’alumnat de P3 i projecció a Vallirana  

 Nascuts Padró 
continu ai 
(nov.anter) 

nascuts- Matricula/Prev(*) %taxa 
escolarit/nascuts 

Grups 
P3 

Capacitat 

N.10 Curs 13-14 177 184 -4 170 91,4 7 175 

N.11 / Curs 14-15 179 183 -2,2 168 93,9 7 175 

N.12 / Curs 15-16 180 172 4,4 143 79,4 6 150 

N.13 / Curs 16-17 141 152 -7,8 138 97,9 6 150 

N.14 / Curs 17-18 139 139 0 124 90,7 6 150 

N.15/ Padró 2015/ proj 
18-19 

143 138 3,5 129 90,4 6 150 

N.16/ Padró 2016/ proj 
19-20 

127 129 -1,6 113 88,7 6 150 

Proj 2017 / Padró oct-
17 / proj 20-21 

142 155 -9,2 127 89,1 6 150 

Proj 2018 / proj 21-22 135 0 100 123 91,1 5 125 

Proj  2019 / proj 22-23 133 0 100 119 89,7 5 125 

Proj 2020 / proj 23-24 133 0 100 119 89,8 5 125 

Proj 2021 / proj 24-25 132 0 100 118 89,7 5 125 
 

 

Gràfic 5 Evolució dels nascuts/des respecte la matrícula 

 

Font: Departament d’Ensenyament. 
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El mateix Departament d’Ensenyament també ha proporcionat les dades de projecció per a l’alumnat 

de 1r d’ESO en base a l’evolució dels darrers cinc cursos. La mitjana d’escolarització en els últims 

cinc cursos és de 106,8% en la mesura que l’Institut Vall d’Arús escolaritza alumnat resident en 

altres viles.  

En relació a la projecció dels propers cursos efectuada pel Departament d’Ensenyament, el nombre 

de grups a 1r d’ESO varia entre els 6 i 7 grups i la capacitat també varia entre els 180 i 210 alumnes 

per als propers anys. Aquest fenomen també es produeix al conjunt de Catalunya.  

 

Taula 4 Desenvolupament de l’alumnat de 1r d’ESO i projecció a Vallirana  

 Alumnat 6è 
(curs ant.) 

Alumnat 6è 
(altra adsc.) 

Matricula/Prev 
Alumn.1r 

Taxa Pas (%) Grups 1r 
ESO 

Capacitat 

Curs 13-14 166 166 177 106,6 6 180 

Curs 14-15 151 151 158 104,6 6 180 

Curs 15-16 191 191 210 110,0 7 210 

Curs 16-17 169 169 180 106,5 6 180 

Curs 17-18 185 185 187 106,2 7 210 

Curs 18/19 (prev 6è 17/18) 189 189 202 106,8 7 210 

Curs 19/20 (prev 5è 17/18) 164 164 175 106,8 6 180 

Curs 20/21 (prev 4t 17/18) 198 198 212 107,3 7 210 

Curs 21/22 (prev 3r 17/18) 191 191 204 106,7 7 210 

Curs 22/23 (prev 2n 17/18) 164 164 175 106,8 6 180 

Curs 23/24 (prev Ir 17/18) 169 169 181 106,9 6 180 

curs 24/25 (prev P5 17/18) 147 147 157 106,9 6 180 
 

 

Gràfic 6 Evolució dels alumnes de 6è a 1r d’ESO 

 

Font: Departament d’Ensenyament. 
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Als gràfics 4, 5 i 6 ens permet veure aquesta evolució en més detall i de manera comparativa. Un 

primer aspecte destacat, com ja s’ha comentat, és el gran creixement de la població de 6 a 11 anys al 

Baix Llobregat i a Catalunya, però sobretot a Vallirana.  

En el tram de 3 a 5 anys a Vallirana també s’experimenta un gran creixement entre 2004 i 2009, però 

amb l’arribada de la crisi és manté al voltant de 150% i a partir de 2013 comença a decaure. Al Baix 

Llobregat i Catalunya, per aquest tram d’edat, s’experimenta una dinàmica similar, però moments 

previs a la crisi no hi ha un creixement tan acusat.  

Pel que fa a la població de 12 a 15 anys, també es presenten dinàmiques similars als territoris, ja que 

es manté més o menys estable fins al 2010 que experimenta un creixement sobtat. A Vallirana es 

mostra un major increment de la població entre els 12 i 15 anys, passant del 107,5% a 2010 al 

150,6% al 2016, mentre que al Baix Llobregat passa de 104,6% a 126% i a Catalunya de 104,6% a 

120,3%. La població de 0 a 2 anys i de 18 a 19 mostra un decreixement de la població al 2016 

respecte el 2004. 

Gràfic 7  Evolució de la població de Vallirana per trams 
d’edat escolaritzada (%) (2004-2016) 

Gràfic 8 Evolució de la població del Baix Llobregat per 
trams d’edat escolaritzada (%) (2004-2016) 

  

Gràfic 9 Evolució de la població de Catalunya per trams 

d’edat escolaritzada (%) (2004-2016)

 

Font: Actíva Prospect a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 
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Els principals indicadors demogràfics mostren que a Vallirana hi ha un percentatge de població de 

16 anys o menys clarament superior en comparació al Baix Llobregat i a Catalunya (19,69%, 17,74% 

i 16,67%, respectivament). Això fa que l’índex d’envelliment, en percentatge, sigui menor que a la 

resta de territoris. En canvi, la proporció de joves de 16 a 24 anys és menor i la població adulta i 

potencialment activa també, provocant un major índex de dependència global i una menor taxa de 

joventut. 

Taula 5 Principals indicadors demogràfics a Vallirana i al Baix Llobregat (2016) 

Indicador Vallirana Baix Llobregat Catalunya 

Percentatge de joves (0-15 anys)2 19,69% 17,74% 16,67% 

Taxa de joventut (16-24 anys)3 7,99% 8,30% 8,53% 

Índex d'envelliment4 81,76% 92,71% 110% 

Índex Dependència Global5 55,71% 42,30% 53,85% 
 

Font: Actíva Prospect a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 

 

  

                                                             

2 Percentatge de menors de 16 anys respecte el total de la població. 

3 Proporció de la població jove (16-24 anys) en relació amb la població total del municipi.. 

4 Relació entre la població de 65 anys i més i la població de 0 a 15 anys. 

5 Relació entre els individus en edat no activa respecte a la població potencialment  activa. 



[PLA EDUCATIU DE VALLIRANA] 
 

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació 18 

5.1.1.2 Població segons lloc de naixement 

Si s’observa l’origen de la població en relació al lloc de naixement i es posa en relació a la mitjana 

catalana i comarcal (Taula 6 i Gràfic 10), es veu que la proporció de població nascuda a l’estranger 

és força més reduïda a Vallirana que a Catalunya (7,9% respecte el 17,6%). Comparativament, la 

població nascuda a la resta de l’Estat suposa a Vallirana un pes més gran que a Catalunya (20,2% i 

17,5%), i és la comarca que té un percentatge més gran (22,9%).  

Taula 6 Nombre de població segons lloc de naixement a Vallirana, al Baix Llobregat i a 
Catalunya (2016) 

  

Gràfic 10 Percentatge de població segons lloc de naixement a Vallirana, al Baix Llobregat i 
a Catalunya (2016) 
 

 

Població Vallirana Baix Llobregat Catalunya 

Catalunya 10.548 518.734 4.897.752 

Resta Estat 2.967 185.666 1.324.861 

Estranger 1.161 105.483 1.328.672 

Total 14.676 809.883 7.551.285 

Font: Actíva Prospect a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 
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Per tant, el territori que té un percentatge més elevat de població nascuda a Catalunya és Vallirana, 

amb un 71,9%. El creixement de Vallirana es dóna majoritàriament amb població nascuda a 

Catalunya, i més concretament població vinguda d’altres comarques (Gràfic 11), amb un gran 

creixement la darrera dècada (de 5.205 al 2004 fins 6.346 al 2016). Tot i que a Vallirana el 

percentatge de població nascuda a la mateixa comarca és inferior que la d’altres comarques, el 

creixement la darrera dècada ha estat molt superior (de 2.562 al 2004 fins 4.202 al 2016). La 

població nascuda a l’estranger és molt minoritària, i només ha crescut de 830 al 2004 fins 1.161 al 

2016 amb alguns petits decreixements entre el 2013 i el 2015. 

 

Gràfic 11 Evolució de la població per lloc de naixement a Vallirana (2004-2016)  

 

Font: Actíva Prospect a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 
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Com s’ha comentat, la població amb nacionalitat estrangera és minoritària, i tan sols suposa un 4,9% 

respecte al total de la població (Gràfic 12). El grup d’edat amb un percentatge major entre la població 

amb nacionalitat estrangera, es troba entre els 30 i 40 anys, amb un 14,8% per aquesta franja d’edat. 

A partir d’aquí, el percentatge per cada franja d’edat és cada cop inferior, i es situa per sota de la 

mitja a partir dels 55 anys. El percentatge inferior es troba de 75 a 79 anys, amb un 0,8% respecte 

al total i de 85 anys i més, amb un 1%. De 0 a 24 anys, les franges d’edat comprenen un percentatge 

d’entre 4,5% i 5%, a excepció de la franja de 15 a 19 anys que té un 2,9%. 

Gràfic 12 Població de nacionalitat estrangera per franges d’edat a Vallirana (2016) 

 

Font: Actíva Prospect a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 
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La nacionalitat més habitual de la immigració a Vallirana dels 0 a 19 anys és la de països africans, 

principalment, (Gràfic 13) tot i que dels 10 als 14 anys es troba el mateix percentatge de 

nacionalitats de països africans que de la UE (25,8% respecte a aquesta franja d’edat). El valor més 

elevat d’aquesta població amb nacionalitat africana es mostra dels 0 a 4 anys, amb 59,4% i també hi 

ha un gran col·lectiu de la resta d’Europa (21,9%). Pel que fa la població amb nacionalitat de països 

d’Amèrica del Sud, es mostra un percentatge significatiu dels 15 a 19 anys, un 33,3%, tot i que la 

població africana entre aquesta franja d’edat continua sent més nombrosa (42,9%). 

 

Gràfic 13 Població de 0-19 anys segons nacionalitat a Vallirana  (2016) 

 

Font: Actíva Prospect a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 

5.1.1.3 Mercat de treball 

Vallirana compta amb una Renda Familiar Bruta Disponible6 de 16.400 euros per l’any 2014, que és 

inferior a la del Baix Llobregat i a la de Catalunya (17.300 euros i 16.500 euros, respectivament). 

Segons la síntesi municipal de l’Hermes per a Vallirana, la població activa el III trimestre del 2017 és 

de 6.601, per tant, hi ha hagut un creixement anual del 2,79%.  

Segons Idescat, al III Trimestre del 2017 Vallirana compta amb una població ocupada de 2.896, dels 

quals el 61,5% (1.781) són afiliacions al règim general de la Seguretat Social (assalariats) i el 38,5% 

(1.115) pertanyen al règim especial de treballadors autònoms. Es manifesta un creixement sobtat 

de la població ocupada en el règim general del II al III Trimestre del 2017, passant de 1.690 

assalariats a 1.781. La variació anual és de l’11,24%, mentre que entre els treballadors autònoms la 

variació anual ha estat negativa (-0,80%). 

Si considerem només els llocs de treball assalariats (Gràfic 14) s’observa que el gruix de la població 

es concentra al sector serveis, al igual que a la comarca del Baix Llobregat i a Catalunya (63,4%, 

                                                             

6 El càlcul es fa a partir de la renda realment disponible (-impostos –costos + transferències + dividens) en relació al nombre d’habitants d’un 
municipi. Font: Idescat. 2014. 
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74,3% i 78,7%). La principal diferència és que la indústria té una presència significativa a Vallirana, 

ja que representa el 31,5%, percentatge molt superior al 19,6% del Baix Llobregat i al 16,5% de 

Catalunya. Pel que fa les ocupacions d’alt contingut tecnològic (Taula 5), representen el 14,4% (256 

llocs de treball), que és superior al 10,2% del Baix Llobregat. 

Gràfic 14 Distribució per sectors de la població assalariada de Vallirana, el 
Baix Llobregat i Catalunya (2016, mitjana dels 4 trimestres) 

 

Font: Actíva Prospect a partir de Programa Hermes. Diputació de Barcelona. 

 

Taula 7 Treballadors assalariats per sectors i en ocupacions d’alt contingut tecnològic a 
Vallirana i al Baix Llobregat (III Trim. 2017) 

  Vallirana   Baix Llobregat   

Sector Assalariats % Assalariats % 

Agricultura 0 0,0% 174 0,07% 

Indústria 561 31,5% 47.573 19,0% 

Construcció 105 5,9% 15.516 6,2% 

Serveis 1.115 62,6% 186.662 74,7% 

Ocupacions d'alt contingut tecnològic 256 14,4% 25.480 10,2% 

Total 1.781 100,0% 249.925 100,0% 
 

Font: Actíva Prospect a partir de Programa Hermes. Diputació de Barcelona 
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La taula 6 mostra la distribució dels treballadors autònoms per sectors al Baix Llobregat i a Vallirana. 

D’un total de 1.115 autònoms, el major percentatge (72,7%) es concentra en el sector serveis, 

mentre que al Baix Llobregat el percentatge és de 78,6%. El sector de la construcció suposa a 

Vallirana el 19,3%, major que la indústria (7,4%). Al Baix Llobregat la Indústria representa un 

percentatge similar al de Vallirana, però en el sector de la construcció es mostra un percentatge 

menor, del 13,4%. 

Taula 8 Treballadors autònoms per sectors a Vallirana i Baix Llobregat (III Trim. 2017)  

  Vallirana Baix Llobregat 

Sector Autònoms % Autònoms % 

Agricultura 6 0,5% 401 0,8% 

Indústria 83 7,4% 3.609 7,2% 

Construcció 215 19,3% 6.741 13,4% 

Serveis 811 72,7% 39.594 78,6% 

Total 1.115 100,0% 50.345 100,0% 
 

Font: Actíva Prospect a partir de Programa Hermes. Diputació de Barcelona. 
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Pel que fa a la població aturada, el programa Hermes mostra que a l’Octubre de 2017 Vallirana 

compta amb un gruix de 807 persones, és a dir, una taxa del 12,22%, però és concentra 

majoritàriament en la població major de 44 anys amb una taxa d’atur del 15,16%, que és superior a 

la del conjunt de Vallirana (439 persones a l’atur per aquest grup d’edat).  

Tot i així, la taxa d’atur ha evolucionat positivament respecte l’any anterior ja que la taxa de variació 

interanual és del -5,28%. Un altre aspecte a remarcar és que la taxa d’atur entre les dones és superior 

a la dels homes (14,98% i 9,70%, respectivament). 

La taula 7 mostra la taxa d’atur per sexe i edat calculant la mitjana dels 12 mesos per l’any 2016. La 

taxa total a Vallirana és de 13,86%, superior a la del Baix Llobregat. La diferència de la taxa d’atur 

per sexe és molt acusada entre homes i dones, tant a Vallirana (11,50% i 16,45%, respectivament) 

com al Baix Llobregat (11,40% i 15,53%), però al municipi la diferència és major.  

També es presenten grans diferències per edat, sobretot en les dones amb edat més avançada. De 

35 a 44 anys s’evidencia una gran diferència entre homes (8,22%) i dones (14,71%), per la següent 

franja d’edat es redueix aquesta diferència i per les persones de 55 a 64 anys es torna a mostrar una 

gran desigualtat, essent entre les dones d’aquesta franja d’edat del 27,42%. Les dinàmiques seguides 

al Baix Llobregat són bastant similars, mostrant de 55 a 64 anys una diferència entre homes i dones 

en la taxa d’atur (17,63% i 26,72%, respectivament). 

 

Taula 9 Taxa d’atur per sexe i edat a Vallirana i Baix Llobregat (Promig 2016)  

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 13,08% 10,45% 11,87% 

De 25 a 34 anys 10,00% 13,14% 11,54% 

De 35 a 44 anys 8,22% 14,71% 11,33% 

De 45 a 54 anys 10,99% 15,51% 13,14% 

De 55 a 64 anys 19,24% 27,42% 23,02% 

Total Vallirana 11,50% 16,45% 13,86% 

Total Baix Llobregat 11,40% 15,53% 13,39% 
 

Font: Actíva Prospect a partir de Programa Hermes. Diputació de Barcelona. 
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Per grans sectors, la major part de l’atur es concentra al sector serveis (69,5%), seguit de la indústria 

(13,6%), tot i que el major percentatge de reducció de l’atur es manifesta en l’agricultura (-25,0%), 

però té un pes molt petit en l’economia del municipi.  

El sector de la construcció té un gran pes al territori i és on es redueix més l’atur (-17,1%) seguit de 

la indústria (-14,6%), de la mateixa manera que en la província de Barcelona (-19,6%). A la província 

l’ estructura de l’atur és similar i la variació més destacable és que el pes de la construcció a l’atur és 

inferior que a Vallirana al 2017 (8,9% respecte 11,3%). L’agricultura també té un pes molt petit 

(1,1%) i la indústria es situa com el segon sector amb més atur (12,7%). 

Un altre aspecte a destacar és que el sector serveis ha reduït en gran mesura l’atur, amb un -9,6% de 

variació. Els totals d’ambdós territoris evidencien que la situació ha millorat en major, ja que s’ha 

reduït l’atur, la província per sobre de Vallirana (en el -11,4% i -8,2%, respectivament). 

 

Taula 10 Taxa d’atur per grans sectors a Vallirana (2016 - 2017)  

Grans sectors 2016 % 2017 % Variació 16-
17 absoluts 

Variació 16-
17 
% 

Agricultura 8 0,9% 6 0,7% -2 -25,0% 

Indústria 130 14,6% 111 13,6% -19 -14,6% 

Construcció 111 12,5% 92 11,3% -19 -17,1% 

Serveis 597 67,2% 567 69,5% -30 -5,0% 

Sense ocupació anterior 43 4,8% 40 4,9% -3 -7,0% 

Total 889 100,0% 816 100,0% -73 -8,2% 
 

Taula 11 Taxa d’atur per grans sectors a Barcelona província (2016 - 2017) 

Grans sectors 2016 % 2017 % Variació 16-17 
absoluts 

Variació 16-17 
% 

Agricultura 4.070 1,2% 3.317 1,1% -753 -18,5% 

Indústria 46.690 13,4% 39.315 12,7% -7.375 -15,8% 

Construcció 34.264 9,8% 27.565 8,9% -6.699 -19,6% 

Serveis 240.990 69,2% 217.751 70,6% -23.239 -9,6% 

Sense ocupació anterior 22.152 6,4% 20.476 6,6% -1.676 -7,6% 

Total 348.166 100,0% 308.424 100,0% -39.742 -11,4% 
Font: Actíva Prospect a partir de Programa Hermes. Diputació de Barcelona. 
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La taxa d’atur per nivell formatiu exposa que en base al promig anual de 2016 i al promig anual de 

2017, el total de la població en atur ha disminuït un 8,20%.  

El major número de persones a l’atur té estudis d’Educació general. Els nivells formatius que més 

decreixen són el de les persones amb estudis primaris incomplerts i les persones amb estudis tècnics 

professionals superiors (CFGS), amb un 33,6% i un 15,8% respectivament. Comparativament, les 

persones sense estudis i les persones amb estudis universitaris de primer cicle són les que en el 

darrer any més els ha afectat l’atur.  A la província de Barcelona, en canvi, decreix l’atur pel conjunt 

de nivells formatius, tot i que segueix una dinàmica similar que al municipi. Un element a destacar 

és que els universitaris de primer cicle s’han vist positivament afectats el darrer any, en contrast 

amb el municipi de Vallirana (-17,2% respecte 8,9% al municipi). 

 

Taula 12 Taxa d’atur per nivell formatiu a Vallirana (Promig 2016- 2017)  

Nivell formatiu Atur 2016 Atur 2017 Variació %Atur 2016 %Atur 2017 %Variació 

Sense estudis 2 3 1 0,2% 0,3% 25,0% 

Estudis primaris incomplets 11 7 -4 1,3% 0,9% -33,6% 

Estudis primaris complets 30 27 -3 3,4% 3,3% -10,0% 

Programes formació professional 90 87 -3 10,1% 10,7% -3,1% 

Educació general 628 574 -54 70,7% 70,3% -8,6% 

Tècnics-professionals superiors 78 66 -12 8,8% 8,0% -15,8% 

Universitaris primer cicle 19 20 2 2,1% 2,5% 8,9% 

Universitaris segon i tercer cicle 31 32 1 3,5% 3,9% 3,8% 

Altres estudis post-secundaris 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 889 816 -73 100,0% 100,0% -8,2% 
 

Font: Actíva Prospect a partir de Programa Hermes. Diputació de Barcelona. 

 

Taula 13 Taxa d’atur per nivell formatiu a la Província de Barcelona (Promig 2016- 2017)  

Nivell formatiu Atur 2016 Atur 2017 Variació %Atur 2016 %Atur 2017 %Variació 

Sense estudis 3.480 3.137 -343 1,0% 1,0% -9,9% 

Estudis primaris incomplets 13.551 11.715 -1.837 3,9% 3,8% -13,6% 

Estudis primaris complets 25.396 21.674 -3.722 7,3% 7,0% -14,7% 

Programes formació professional 32.059 28.329 -3.730 9,2% 9,2% -11,6% 

Educació general 220.998 196.324 -24.674 63,5% 63,7% -11,2% 

Tècnics-professionals superiors 22.425 20.043 -2.382 6,4% 6,5% -10,6% 

Universitaris primer cicle 8.799 7.285 -1.513 2,5% 2,4% -17,2% 

Universitaris segon i tercer cicle 21.123 19.634 -1.489 6,1% 6,4% -7,0% 

Altres estudis post-secundaris 336 285 -51 0,1% 0,1% -15,2% 

Total 348.166 308.424 -39.742 100,0% 100,0% -11,4% 
 

Font: Actíva Prospect a partir de Programa Hermes. Diputació de Barcelona. 
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Tal com exposa la taula 10, 436 persones perceben a Octubre del 2017 rendes alternatives al treball 

(pensions contributives i no contributives, rendes actives d’inserció i programes d’activació per 

l’ocupació). Això significa el 54 % del total de població aturada, percentatge similar al de la comarca 

(54,4%), mentre que el 66% no rep cap tipus de prestació (65,6% al Baix Llobregat).  

Com mostra la variació anual, a la comarca s’ha vist disminuït el número de beneficiaris de 

prestacions en major mesura que al municipi (-11,66% i -4,80%, respectivament). 

 

Taula 14 Persones beneficiàries de prestacions relacionades amb el 
treball (Octubre 2017)  

 
Vallirana Baix Llobregat 

Beneficiaris prestacions (Octubre 2017) 436 23.678 

Variació anual -4,80% -11,66% 

Nivell contributiu 216 11.991 

Nivell assistencial (Subsidi) 190 9.486 

Renda activa 21 1.859 

Programa d'activació per a l'ocupació 9 342 

Taxa de cobertura total 54,03% 55,42% 

Taxa de cobertura nivell contributiu 26,77% 28,07% 

Taxa de cobertura nivell assistencial 23,54% 22,20% 

Taxa de cobertura renda activa 2,60% 4,35% 
 

Font: Actíva Prospect a partir de Programa Hermes. Diputació de Barcelona. 
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5.1.2 ANÀLISI DELS RECURSOS EDUCATIUS 

5.1.2.1 Oferta escolar reglada/Oferta educativa i cobertura escolar 

L’oferta escolar reglada a Vallirana contempla 10 centres educatius, la majoria dels quals 

pertanyents al segon cicle d’educació infantil i primària (5 centres). Per al primer cicle d’educació 

infantil hi ha 2 centres, de la mateixa manera que per l’educació secundària obligatòria, mentre que 

per educació secundària post-obligatòria, la formació de persones adultes i l’ educació musical 

reglada existeix 1 centre per nivell educatiu. La majoria dels centres són de titularitat pública, i 

només l’Escola Verge del Roser (segon cicle d’educació infantil) és concertat. 

Taula 15 Oferta escolar reglada de Vallirana per nivells educatius. Curs 2016-2017 

Nivell educatiu  Centres Titularitat Capacitat 

Primer cicle d’educació infantil. 0-2 anys EBM Els Barrufets Pública, Municipal 143 

EBM La Talaia Pública, Municipal 74 

Segon cicle d’educació infantil. 3-5 anys 
Educació primària. 6-11 anys 

Escola Pompeu Fabra Pública, Dpt. d'Ensenyament 285 

Escola La Ginesta Pública, Dpt. d'Ensenyament 205 

Escola L’ Olivera Pública, Dpt. d'Ensenyament 387 

Escola Campderrós Pública, Dpt. d'Ensenyament 370 

Escola Verge del Roser Concertada 232 

Educació secundària obligatòria. 12-15 
anys 

Institut Vall d'Arús Públic, Dpt. d'Ensenyament 492 

Escola Verge del Roser Concertada 207 

Educació secundària post-obligatòria. 
16-18 anys Batxillerat  

Institut Vall d'Arús Pública, Dpt. d'Ensenyament 165 

Formació de persones adultes. 18 anys o 
més 

Escola d'Adults CFA Vallirana Pública, Municipal 110 

Educació musical reglada Escola Municipal de Música 
Aureli Vila 

Pública, Municipal 132 

Total 12 centres  2.802 
 

Font:  Actíva Prospect a partir de les dades de l’Ajuntament de Vallirana. 

 

Per complementar l’oferta de batxillerat en la modalitat d’artístic, així com els ensenyaments 

artístics, els esportius i els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, l’oferta més propera al 

Baix Llobregat és de 198 centres amb aquest tipus d’oferta, tal i com s’indica a la taula següent.  

  

Taula 16 Oferta d’ensenyaments artístics, dansa, disseny, esportius i cicles formatius 
de grau mitjà i grau superior al Baix Llobregat, segons titularitat. Curs 2016-2017 

Tipus d’ensenyament Públic Concertat Privat Total  

Ensenyaments artístics. Arts plàstiques i disseny de grau superior 4  1 5 

Ensenyaments artístics. Dansa  2  3 5 

Ensenyaments artístics. Música  19  
 

19 

Ensenyaments esportius de Grau Mig 7 2 2 11 

Ensenyaments esportius de Grau Superior 4 1 1 6 

Cicles Formatius de Grau Mig 55 2 17 74 

Cicles Formatius de Grau Superior 55 8 15 78 

Total  146 13 39 198 
 

Font:  Actíva Prospect a partir de les dades del Departament d’Ensenyament.. 
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Els equipaments educatius es concentren al centre de la vila, amb la configuració dels 23 Barris que 

té Vallirana.  

Mapa 2 Localització dels equipaments educatius a Vallirana 

  

Font: Ajuntament de Vallirana. 
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L’oferta d’educació post obligatòria propera a Vallirana, en les especialitats de Batxillerat Artístic, 

Estudis de dansa i música, així com ensenyaments esportius i cicles formatius (tant de Grau Mitjà 

com de Grau Superior), es troba localitzada en els municipis de la comarca tal i com es recull en el 

mapa següent.  

Destacar, per un costat, on hi ha més diversitat en l’oferta i més a prop, en els municipis d’Esplugues 

de Llobregat, Sant Boi i Gavà. 

Mapa 3 Localització de l’oferta de Batxillerat Artístic, ensenyaments 
artístics, esportius i cicles formatius propers a Vallirana. Curs 2016-2017 

  

Font: Ajuntament de Vallirana. 
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5.1.2.2 Població escolar  

Destacar que les dades sobre l’alumnat resident a Vallirana i escolaritzat en centres d’altres 

poblacions, pels diferents nivells educatius, no s’han pogut incorporar als treballs. Aquesta manca 

d’informació és rellevant especialment en relació a l’escolarització i graduació a l’ESO, a Batxillerat 

i a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior així com també als Programes de Formació i 

Inserció (PFI), ja que no s’ha pogut quantificar i les dades que es disposen resulten incompletes.   

Les principals dades disponibles són les següents:  

 Un de cada quatre infants de 0-2 anys està escolaritzat, el 100% en centres públics a 

Vallirana, molt per sobre de la comarca.  

 8 de cada 10 nens/es de 3 a 11 anys està escolaritzat a Vallirana (per tant, el 14,8% està 

escolaritzat fora de Vallirana), en el 72% en centres públics, també per sobre del Baix 

Llobregat.  

 9 de cada 10 joves de 12 a 15 anys cursa l’ESO a Vallirana (només marxa fora el 5,4%), en 

oferta pública i en proporcions semblants al Baix Llobregat.  

 5 de cada 10 joves de 16 a 17 anys cursa el Batxillerat a Vallirana ( el 49,2% marxa fora), el 

100% en l’àmbit públic, per sota del Baix Llobregat.  

Taula 17 Oferta escolar reglada de Vallirana per nivells educatius. Curs 2016-2017 

Nivell educatiu  Població del 
tram edat 

(2016) 

Alumnes 
matriculats 

Capacitat % escolarització 
a Vallirana 

% escolarització 
en c.públic Baix 

Llobregat 

Primer cicle d’educació 
infantil. 0-2 anys 

436 115 217 26,4% 
(100% en c.públic) 

 
(63,3% en 

c.públic) 

Segon cicle d’educació 
infantil i Educació 
primària. 3-11 anys 

1.736 1.479 1.479 85,2% 
(71,8% en 

c.públic) 

 
(69,6% en 

c.públic) 

Educació secundària 
obligatòria. 12-15 anys 

717 678 699 94,6% 
(65,7% en c. 

públic) 

 
(69,8% en 

c.públic) 

Educació secundària 
post-obligatòria. 16-17 
anys Batxillerat  

301 153 165 50,8%  
(100% en c. 

públic) 

 
(76,5% en 

c.públic) 

Formació de persones 
adultes. 16 anys o més 

11.787 95 110   

Educació musical 
reglada. 3 anys o més 

14.240 132 132   

 

Font:  Actíva Prospect a partir de les dades de l’Ajuntament de Vallirana i de l’Observatori Comarcal Baix Llobregat. 

 

Segons les dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, facilitades per l’Ajuntament de 

Vallirana, a nivell de comarca s’observa el següent:  

 Continua disminuint el nombre d’infants escolaritzats en l’educació infantil, en un -3,0% en 

el curs 2016-2017 respecte l’anterior. 

 Es manté a l’etapa de primària (0,3%) i, en canvi, continua creixent el nombre de joves 

escolaritzats en l’ESO i a Batxillerat, en un 2,4% i un 2,7% respectivament. 

 En l’àmbit dels cicles formatius, augmenten en el grau superior un 2,1% i disminueixen en 

el grau mig un -0,8%.  

 L’educació especial registra un descens del 10,0%   
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L’Ajuntament de Vallirana juntament amb el Departament d’Ensenyament, tenen detectats 12 

infants / joves (en el curs 2017-2018) no escolaritzats i no empadronats vinculats al fenomen de 

l’ocupació irregular d’habitatges que es produeix a Vallirana i a Corbera, amb força significació a la 

comarca del Baix Llobregat respecte la resta de poblacions de la comarca. Aquests infants i joves han 

estat matriculats a centres educatius del municipi sense empadronament.  

Les dades disponibles de l’àmbit de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vallirana que informen de la 

vulnerabilitat social, en relació al nombre de famílies i alumnes atesos per aquests serveis així com 

els beneficiaris de beques de suport a l’escolarització, per l’any 2016, són les següents:  

 Famílies amb menors ateses el 2016: 1.556. 

 Menors atesos el 2016: 367. 

 Ajuts a l’escolarització a les llars d’infants de 0-2 anys: 19 beques.  

 Ajuts al menjador a les llars d’infants de 0 a 2 anys: 19 beques. 

 Famílies que han rebut beca de material escolar i llibres (ed. Infantil i primària): 156. 

 Famílies que han rebut beca de sortides (ed. Infantil i primària): 123. 

 Famílies que han rebut beca de menjador (ed. Infantil i primària): 97. 

 Ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal (ed. Infantil i primària): 159 beques del 50% 

i 2 beques del 100%. 

 Famílies que han rebut beca per a la realització d’activitats extraescolars: 19. 

 Ajuts per alumnes de l’Escola d’Adults: 8. 

A partir de les dades facilitades per l’Equip d’Assessorament i Atenció Pedagògica del Servei 

Educatiu del Baix Llobregat, al curs 2017-2018 s’està atenent al voltant de 50 alumnes escolaritzats 

a centres educatius de Vallirana amb necessitats educatives especials. Analitzant les dades per 

nivells educatius, la majoria es tracta d’alumnes d’Educació Primària, i en menor mesura d’alumnes 

d’ESO. En aquest sentit indicar que un dels centres d’educació primària compta amb una Unitat de 

Suport a l’Educació Especial (USEE). 

En relació a les Necessitats Educatives Especials detectades, es tracta en la majoria de casos de 

Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), de Discapacitat Intel·lectual lleugera (DIL), de Retard del 

desenvolupament sense etiologia clara (RDSEC) i de Trastorns greus de conducta, incloent trastorns 

mentals greus (TGC). La informació facilitada pels organismes responsables indiquen que el nombre 

d'infants amb TEA està augmentant considerablement al conjunt de l’Estat Espanyol. En aquest 

sentit, s’observa un increment en el nombre de dictàmens TEA en l’àmbit del Baix Llobregat i 

rodalies, especialment en els últims anys, en línia amb el què succeeix a Vallirana.  

  



[PLA EDUCATIU DE VALLIRANA] 
 

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació 33 

Les dades facilitades pel Servei d’Atenció Pedagògica i Logopèdia (SAPIL) és de 209 alumnes atesos. 

D’aquests, 13 alumnes són de les Escoles Bressol Municipals (EBM) i 196 alumnes de les Escoles 

d’Educació Primària.  

En el cas de l’alumnat de les EBM, l’atenció prestada té a veure amb necessitats educatives especials 

entre els 24 i 36 mesos d’edat i amb alumnat que té dificultats d’evolució lingüística. En el cas de 

l’alumnat de primària atès en la seva majoria es tracta d’alumnat entre els 3 i els 5 anys, i en menor 

mesura a alumnat entre els 6 i els 11 anys.  

Les dades facilitades pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) que atén 

l’alumnat de Vallirana a un dels centres educatius de la ciutat, ha atès al curs 2016-2017 a 124 

alumnes.  

Els serveis prestats en relació a les necessitats de l’alumnat són, per volum, l’atenció psicològica que 

destaca per sobre la resta, seguit de l’atenció logopèdia i en proporcions semblants, la neurològica i 

la de fisioteràpia. En un dels casos també hi ha hagut una atenció des del Treball Social. 

Les dades disponibles sobre el protocol d’absentisme escolar de l’Ajuntament de Vallirana són 

indicatives d’una baixa incidència ja que afecta a menys d’1% de l’alumnat de l’ESO en el curs 2017-

2018 (7 protocols d’absentisme en el que portem de curs).  

Per altra part, la Policia Local de Vallirana ha posat en coneixement un total de 60 actes d’intervenció 

policial al Departament de Serveis socials municipals durant el 2017. D’aquestes actes, 18 són casos 

d’incidents amb menors d’edat implicats. En la seva majoria responen a menors amb unitats 

familiars amb situacions de violència familiar i, amb menor incidència, conflictes en l’entorn familiar, 

conflictes de carrer, malaltia mental, ocupació irregular d’habitatge, famílies amb situacions de 

precarietat econòmica i assetjament escolar. 
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5.1.2.3 Indicadors de rendiment escolar al finalitzar l’ESO i el Batxillerat 

Es presenten a continuació les dades disponibles sobre l’evolució de l’ESO i el Batxillerat, així com 

també l’evolució dels resultats de les proves d’accés a la Universitat, pels cursos des del 2012-2013 

al 2016-2017. En el cas de les dades de Catalunya no estan disponibles les dades del darrer curs 

2016-2017, per la qual cosa no apareixen en els gràfics de l’apartat.  

No s’ha pogut completar l’anàlisi amb les dades d’alumnat resident a Vallirana que cursa ESO, 

Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior o bé programes de formació i inserció en 

centres d’altres poblacions. Amb aquestes dades per cursos, es podria completar l’itinerari dels 

alumnes que no finalitzen batxillerat o que opten per altres estudis després de l’ESO.  

En primer lloc indicar que les dades evolutives segueixen una tendència de creixement de la 

promoció d’alumnes en els diferents cursos i nivells des del curs 2012-2013 al passats curs 2016-

2017. En aquesta evolució, s’observa també que hi ha un comportament divers en funció de com és 

cada promoció d’alumnes.  

En general més de 8 de cada 10 alumnes obtenen el graduat d’ESO, seguint una tendència a l’alça des 

de 2012 a 2017.  

Complementàriament, també s’observa com els resultats de promoció de 1r i 2n d’ESO són 

superiors, als de 3r i 4t. En les gràfiques que es mostren a continuació, els resultats de promoció a 

1r i 2n d’ESO s’apropen al 100% mentre que les dades de promoció de 3r i 4t es mantenen al voltant 

del 90%. 

La graduació a l’ESO de l’alumnat de Vallirana en comparació a la graduació del conjunt de l’alumnat 

de Catalunya, entre els cursos 2012-2013 al 2016-2017, ha estat sempre superior.  

Complementàriament, s’observa una major fluctuació en la graduació a l’ESO a Vallirana que a 

Catalunya, que en el període analitzat segueix una evolució de creixement constant. Aquesta major 

fluctuació a Vallirana, s’observa en dues promocions:  

 En el curs 2013-2014, la graduació augmenta fins el 92,8% a Vallirana, gairebé 8 punts 

percentuals per sobre de Catalunya. 

 En el curs 2015-2016, la graduació disminueix al 79,3% a Vallirana, 7 punts percentuals per 

sota de Catalunya.  
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Gràfic 15 Evolució de la promoció i la graduació a l’ESO a Vallirana. 2012-2017 

 

 

Gràfic 16 Evolució de la graduació a l’ESO a Vallirana i a Catalunya. 2012-2017 

 

Font: Actíva Prospect a partir de les dades de l’Ajuntament de Vallirana i Departament d’Ensenyament. 
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Les dades disponibles de Batxillerat, en el període analitzat, també segueixen una evolució de 

creixement a l’alça en quant a la promoció a 1r i a la graduació de Batxillerat.  

En base a aquestes dades també s’observa diversitat de promocions.  

 En primer lloc, l’evolució de la promoció a primer de Batxillerat els darrers tres cursos és 

molt diferent, al voltant del 78-76% en els cursos 2014-2015 i 2015-2016, i molt superior 

del 92,8% en el darrer curs de 2016-2017. 

 En segon lloc, la promoció a primer afecta la graduació a 2n de Batxillerat. En ser menor el 

grup que promociona, la graduació a 2n de Batxillerat baixa. Per aquest motiu, en els cursos 

successius, al 2015-2016 i al 2016-2017, la graduació a Batxillerat és inferior als cursos 

anteriors, que se situava en més de 8 de cada 10 alumnes.  

 En base als resultats de l’alumnat en el curs 2016-2017 a primer de batxillerat, la graduació 

de batxillerat al finalitzar el curs 2017-2018 serà molt superior a la dels dos cursos 

precedents.  

També en el cas de la graduació a Batxillerat, l’evolució de l’alumnat a Vallirana i a Catalunya ha 

seguit una tendència de creixement, en el cas de Vallirana amb major fluctuació que l’observat al 

conjunt de Catalunya. 
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Gràfic 17 Evolució de la promoció i la graduació a Batxillerat a Vallirana. 2012-2017 

 

Gràfic 18 Evolució de la graduació a Batxillerat a Vallirana i a Catalunya. 2012-2017 

 

Font: Actíva Prospect a partir de les dades de l’Ajuntament de Vallirana i Departament d’Ensenyament. 
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No obstant les fluctuacions de la graduació a Batxillerat, els aprovats en les proves d’accés a la 

universitat a Vallirana no han deixat de créixer en el període analitzat.  

En aquest sentit, per tant, tot i que la graduació a Batxillerat en els darrers dos cursos ha estat 

inferior a les dels cursos anteriors, des del curs 2012-2013 al curs 2016-2017 els aprovats a les PAU 

es situen en més de 9 de cada 10 alumnes i, en tots els cursos analitzats, per sobre de la mitjana del 

conjunt de Catalunya.  

En aquesta línia destacar que en el curs 2014-2015 un estudiant de l’Institut Vall d’Arús de Vallirana 

va obtenir la distinció d’accés a la universitat pels resultats en les PAU d’excel·lent; i al curs 2015-

2016 sis estudiants del Vall d’Arús van ser distingides per aquests mateixos resultats. 

 

Gràfic 19 Evolució d’alumnat aprovat en les proves d’accés a la Universitat, a 
Vallirana i a Catalunya. 2012-2017 

 

Font: Actíva Prospect a partir de les dades de l’Ajuntament de Vallirana i Departament d’Ensenyament. 
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També es mostra l’evolució de l’abandonament a 4t d’ESO i a Batxillerat. No obstant aquestes dades, 

no s’ha pogut completar l’anàlisi amb les dades d’alumnat resident a Vallirana que cursa cicles 

formatius de grau mitjà i superior o bé programes de formació i inserció o formació d’adults en 

centres d’altres poblacions. Amb aquestes dades per cursos, es podria completar l’itinerari dels 

alumnes que no finalitzen batxillerat o que opten per altres estudis després de l’ESO.  

En relació a aquestes dades, destacar que en el cas de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat els nivells es 

mantenen en puntuacions entre l’1% i el 5%.  

A més a més, en tres dels cursos analitzats, l’abandonament a 1r de Batxillerat ha fluctuat força amb 

nivells diferenciats. En dos dels cursos analitzats, el curs 2014 -2015 i 2015-2016, s’observen valors 

del 15,5 i 20,2% d’abandonament a 1r de Batxillerat. Donada la distància amb la resta de cursos, 

destacar el següent:  

 en primer lloc, que la graduació a l’ESO en el curs precedent (2013-2014) ha estat la més 

elevada de la sèrie en el 92,8% de l’alumnat, per tant, el grup que inicia el batxillerat en el 

curs següent és força més nombrós. 

 En segon terme, l’elevat nivell d’abandonament a 1r de Batxillerat en els cursos 2014-2015 

i 2015-2016 també pot ser indicatiu de que l’alumnat s’ha matriculat a Batxillerat en 

comptes d’altres opcions, com els cicles formatius, degut a que l’oferta de proximitat que 

ofereix l’institut a Vallirana és el Batxillerat i la manca d’oferta de formació professional al 

mateix municipi, dissuadeix a la mobilitat tant als alumnes com a les seves famílies.  

 A nivell del conjunt de Catalunya, la tendència dels alumnes al finalitzar l’ESO en cursar 

Cicles Formatius de Grau mitjà i Grau superior, es situa al voltant del 40%. En els darrers 

anys l’orientació estratègica del Govern de la Generalitat de Catalunya ha estat d’avançar 

cap al 50/50 entre batxillerat i cicles formatius. En aquest sentit, les dades disponibles 

d’alumnat cursant Cicles formatius de Grau Mitjà de Vallirana (38,4% pel curs 2015-2016) 

són similars a les del conjunt de Catalunya. Aquest alumnat s’ha desplaçat fins a Barcelona, 

Cornellà, Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts, principalment per a cursar aquests estudis. 

Per tant, les dades són indicatives que la mobilitat es produeix tot i la distància a la qual es 

troba el centre amb aquest tipus d’oferta fora de Vallirana.  

Gràfic 20 Evolució de l’abandonament a 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat a 
Vallirana. 2012-2017 

 

Font: Actíva Prospect a partir de les dades de l’Ajuntament de Vallirana 
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5.1.2.4 Formació de persones adultes 

5.1.2.4.1 Escola de Formació d’Adults 

L’oferta presencial de l’Escola d’Adults de Vallirana és la següent:  

 Llengua catalana, nivell inicial. 

 Llengua castellana, nivell inicial. 

 Certificat d’escolaritat i adquisició de competències bàsiques. 

 Curs PPACCFGM i PPACCFGS (curs d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i als Cicles de 

Grau Superior). S'aprofita aquest curs per presentar els alumnes que ho desitgin a les proves 

d'accés a la Universitat per a majors de 40 i 45 anys. 

 Preparació de proves lliures  

 

Taula 18 Nombre de matriculats a l’Escola d’Adults 
per sexe i edat. Curs 2017-2018 

Alumnat Homes Dones 

16 a 20 10 9 

21 a 30 7 5 

31 a 40 5 13 

41 a 50 6 10 

51 a 60 5 9 

Més de 60 0 4 

Total 33 50 
 

Font:. Ajuntament de Vallirana. 

 

A més a més, l’Escola d’Adults col·labora amb els programes de Garantia Juvenil i Joves per l’Ocupació. 

En tractar-se d’un centre de suport de l’IOC (Institut Obert de Catalunya), els alumnes que se’n 

deriven des de Joves per l’Ocupació poden seguir els mòduls de GES (Graduat en Educació 

Secundaria) a través de l’IOC des de l’Escola de Formació d’Adults. Les dades disponibles des del 

primer trimestre del curs 2017-2018 són les següents:  

Taula 19 Nombre de matriculats a GES de l’IOC des de 
l’Escola d’Adults per sexe i edat. 1T Curs 2017-2018 

Alumnat matriculat a GES  Homes Dones 

16 a 20 1  

21 a 30  2 

31 a 40 2 2 

41 a 50 2 2 

51 a 60 1  

Més de 60   

Total 6 6 
 

Font:. Ajuntament de Vallirana. 

 



[PLA EDUCATIU DE VALLIRANA] 
 

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació 41 

5.1.2.4.2 Formació ocupacional i formació contínua 

Actualment a Vallirana, en formació ocupacional i des del Departament de Promoció Econòmica es 

realitza el curs Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (de 470 hores de 

durada), subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i 

Família de la Generalitat de Catalunya.  

Taula 20 Alumnat de Formació ocupacional a 
Vallirana, per sexe i edat. Curs 2016-2017 

Alumnat matriculat a GES  Homes Dones 

16 a 20  1 

21 a 30  3 

31 a 40  2 

41 a 50  1 

51 a 60  1 

Més de 60  0 

Total  8 
 

Font:. Ajuntament de Vallirana. 

 

A continuació es detallen les accions de formació, sessions, tallers i altra formació realitzada a 

Vallirana el 2017 en el marc dels Serveis Locals d’Ocupació i mitjançant el catàleg de Serveis de la 

Diputació de Barcelona:  

 Accions formatives:  

o Curs de Manipulació d’aliments i seguretat i salut (4 hores de durada) 

o Curs de Conducció segura de carretons elevadors i PRL (40 hores de durada) 

 Sessions i tallers de recerca de feina:  

o El mètode 888 (12 hores de durada) 

o Si la crisi et dóna llimones fes llimonada (10 hores de durada) 

o Com crear un perfil a Linkedin i que sigui atractiu (9 hores de durada) 

o No hi ha segones oportunitats per a les primeres impressions. L’entrevista de feina 

(12 hores de durada) 

o Una imatge val més que mil paraules (8 hores de durada) 

o La intel·ligència emocional t’obre les portes (12 hores de durada) 

 Sessions i tallers de suport al teixit empresarial :  

o La teva web amb Wordpress (16 hores de durada) 

o Mindfulness en l'empresa. (12 hores de durada) 

o 10 claus per innovar i créixer a través del teu producte. (8 hores de durada) 

o Com fer atractiu el teu producte o servei (4 hores de durada). 

o Exprimeix Facebook i WhatsApp al teu negoci (12 hores de durada). 

o Captació del talent a través d'eines 2.0 (4 hores de durada) 

o Les 20 regles d'or del crowfunding, com crear, llençar i gestionar la teva campanya 

(8 hores de durada) 

o Geolocalitza't! Els teus clients més propers t'estan buscant. (4 hores de durada) 

o Com ser un venedor efectiu (4 hores de durada) 

o Internacionalitzar l'empresa; sí, però amb seguretat. (12 hores de durada) 

Complementàriament, també s’ofereix formació, des de les següents entitats:  
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 Formació musical a l’Escola Aureli Vila  

o 132 Alumnes d’edats compreses entre els 3 i 74 anys.  

o Modalitats: formació teòrica o solfeig, instruments, agrupacions instrumentals i 

coral.  

 

 Formació artística a la Masia Molí Can Batlle mitjançant la cooperativa Taller d’Art i 

Cultura  (134 alumnes en total) 

o Modalitat de pintura i dibuix, per a infants i joves de 4 a 13 anys, en tres grups i un 

total de 30 alumnes. 

o Modalitat de ceràmica, per a infants i joves de 4 a 13 anys, en dos grups i un total de 

21 alumnes. 

o Modalitat de ceràmica  per a infants i pares, un grup amb 4 famílies. 

o Modalitat de ceràmica per adults, de 30-80 anys, quatre grups i 24 alumnes. 

o Modalitat de Dibuix i pintura, de 20 a 75 anys, quatre grups i 21 alumnes. 

o Modalitat d’esmalts al foc, de 30 a 75 anys, dos grups i 17 alumnes. 

o Modalitat de Costura, de 30 a 75 anys, dos grups i 17 alumnes.  

 

 Formació al Casal de Joves  

o De manera estable, cada trimestre s'ofereixen una mitjana de tres cursos 

d'informàtica en els següents continguts: inici de tractament de textos, inici al full de 

càlcul i inici a la base de dades.  

o Per a joves de 12 a 35 anys hi ha un ventall divers d’activitats. A tall d’exemple: House 

Shuffle, Kit kat time (grup conversa en anglès), Swing, Grup another rules, Crus 

disseny de Videojocs (nivell I i II), crea la teva pròpia bijuteria, salsa cubana (nivell 0 

i I), mans perfectes amb ungles de gel, mans perfectes amb ungles de porcellana, 

espai Enkonstrucció (espai per decidir quines activitats vols realitzar) i Taller Sex-

Game. 

 

 Formació al Servei Local de Català:   

o Curs de Català Bàsic 1, de 18 a 57 anys, amb 23 alumnes.  

o Curs de Català Suficiència 1, de 34 a 71 anys, 13 alumnes. 

 

 Formació al Casal de Gent Gran:  

o Tallers de la Generalitat (mitjançant monitors): 380 participants. 

o Tallers Associació de Jubilats i pensionistes de Vallirana (mitjançant voluntaris): 172 

participants. 

o Tallers Associació lúdica i cultural de la gent gran de Vallirana (mitjançant 

voluntaris): 238 participants.  
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5.1.3 SÍNTESI 

A continuació es sintetitzen les principals idees del mapa socioeducatiu (anàlisi sociodemogràfic):  

 Vallirana està situada a la zona central del Baix Llobregat, a prop de la capital comarcal i amb 

una bona situació respecte als serveis de la comarca. Compta amb una orografia muntanyosa i 

una distribució disseminada en 23 barris que suposa un accés divers als equipaments i recursos 

educatius de la vila. 

 Al 2017 té una població de 15.010 habitants, situant-se a prop del tram de població de 20.000 

habitants, creixement observat especialment en els anys precedents a la crisi (2001-2006) 

i que ens els dos darrers anys torna a créixer.   

 En relació a l’estructura d’edats, Vallirana destaca per tenir una major proporció de població 

jove i menor proporció de població de 65 anys i més, en un sentit força diferenciat del conjunt de 

Catalunya.  

 L’anàlisi de la població per trams d’edat segons l’escolarització mostra com a Vallirana 

s’accentua el fenomen observat a Catalunya i al Baix Llobregat: a Vallirana en el període de 

2004 a 2016 és on més creix la població de 6 a 11 anys, així com també la de 12 a 15 i 16 i 17 

anys.  

 En els darrers cinc anys, de mitjana la taxa d’escolarització a P3 respecte els nens i nenes del 

grup d’edat del tram es situa al 90,4%. El Departament d’Ensenyament ha fet un ajust en la 

capacitat dels centres fins a 150 places pel curs 2017-2018, que s’ajustarà fins a 125 places en 

els propers cursos.  

 En una mateixa línia, de mitjana la taxa d’escolarització a 1r d’ESO en els darrers cinc cursos, 

s’ha situat al 106,8% degut a que l’Institut Vall d’Arús escolaritza alumnat resident a altres 

municipis. El Departament d’Ensenyament ha fet un ajust a l’alça en la capacitat del centre 

d’entre 180 i 210 places, en línia al que succeeix al conjunt de Catalunya.  

 La proporció de població nascuda a l’estranger a Vallirana (7,9%) és força inferior a la 

mitjana catalana (17,6%) i comarcal (13,0%). En una línia similar, la població amb 

nacionalitat estrangera no arriba al 5,0%, que per edats és més nombrosa en el tram dels 30 

als 40 anys.  

 De fet el creixement de la ciutat prové de població nascuda a Catalunya en el període de 2004 

a 2016 i en concret provinent d’altres comarques properes, tot i que també, de població 

provinent del Baix Llobregat, el que li confereix una diversitat en relació a l’origen territorial 

de la població.  

 Vallirana compta amb una Renda Familiar Bruta Disponible (16.400€) inferior a la 

mitjana del Baix Llobregat (17.300€) i força similar a la del conjunt de Catalunya (16.500€). 

 En relació al mercat de treball, les dades de Vallirana són les següents:  

o Població activa de 6.601 persones, amb un creixement respecte l’any anterior del 

2,8%.  

o Població ocupada en 2.896 persones, desglossades en 1.781 assalariats/des i 1.115 

treballadors/es autònoms. L’evolució en el darrer any de la població assalariada ha 

estat del 11,2%.  

o Població aturada en 807 persones.  

 En relació a l’ocupació, destacar que si bé Vallirana com el Baix Llobregat i Catalunya concentra 

en el sector serveis el gruix dels llocs de treball assalariats, gairebé un de cada tres assalariats 

ho està a la indústria.  
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 La taxa d’atur (mitjana 2016) es situa en el 13,9%, per sobre de la del Baix Llobregat (13,4%), 

afectant més a les dones que als homes, i per edats i sexe, als homes de 55 anys i més i a les dones 

de 35 anys i més.  

 Per sectors, l’atur es concentra als serveis, la indústria i la construcció, recuperant-se en 

l’agricultura, la construcció i la indústria.  

 Segons nivell d’estudis, la major proporció de persones aturades s’observa en les persones 

amb estudis d’Educació general. No obstant, en l’evolució del darrer any decreixen, i per tant 

troben feina, dos perfils:  

o Persones amb estudis primaris incomplets. 

o Persones amb estudis tècnics professionals superiors (cicles formatius de grau 

superior). 

 

A continuació es sintetitzen les principals idees del mapa socioeducatiu (anàlisi dels recursos 

educatius):  

 Vallirana compta amb una àmplia xarxa de centres educatius, en la seva majoria públics, 

que cobreix totes les etapes educatives, amb l’excepció de no disposar d’oferta de formació 

professional inicial, és a dir, cicles formatius de grau mitjà o grau superior.   

o Els 10 centres educatius (localitzats al centre de la vila) cobreixen l’etapa del 

primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària 

obligatòria i postobligatòria en oferta de batxillerat, escola d’adults i escola de 

música. 

o No obstant la manca d’oferta de formació professional inicial, Vallirana compta amb 

198 centres en poblacions properes amb una àmplia oferta de cicles formatius, 

ensenyaments artístics i esportius.  

 En relació a l’escolarització de la població en edat escolar a Vallirana (sense disposar dades de 

l’alumnat resident escolaritzat en centres d’altres municipis), destacar el següent:  

o 1 de cada 4 infants de 0-2 anys està escolaritzat, el 100% en centres públics, molt 

per sobre del que succeeix a la comarca.  

o 8 de cada 10 nens/es de 3 a 11 anys està escolaritzat a Vallirana (per tant, el 

14,8% està escolaritzat fora de Vallirana), en el 72% en centres públics, també per 

sobre del Baix Llobregat.  

o 9 de cada 10 joves de 12 a 15 anys cursa l’ESO a Vallirana (només marxa fora el 

5,4%), en oferta pública i en proporcions semblants al Baix Llobregat.  

o 5 de cada 10 joves de 16 a 17 anys cursa el Batxillerat a Vallirana ( el 49,2% 

marxa fora), el 100% en l’àmbit públic, per sota del Baix Llobregat.  

 L’Ajuntament de Vallirana, juntament amb els ajuts del Consell Comarcal en l’àmbit de primària 

i menjador, disposa d’un ampli i divers ventall d’ajudes a l’escolarització, material escolar i 

llibres, sortides, activitats extraescolars i menjador en totes les etapes educatives, des de l’escola 

bressol a l’escola d’adults, passant per les escoles i l’institut.  

 En relació a la detecció precoç i l’atenció de necessitats educatives especials, Vallirana 

compta amb el Servei d’Atenció Pedagògica i Logopèdia per l’etapa del primer i segon cicle 

d’educació infantil i d’educació primària, el servei de proximitat al municipi del CDIAP, 

una Unitat de Suport a l’Educació Especial en un dels centres de primària i les derivacions 

a l’EAP de referència de la zona del Baix Llobregat, així com també servei del CSMIJ al CAP 

de Vallirana.  
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 Els casos atesos a l’EAP són en una major proporció alumnes de primària. Com s’observa al 

conjunt de l’Estat Espanyol, Catalunya i també al Baix Llobregat i a Vallirana, hi ha un increment 

dels dictàmens de Trastorn de l’Espectre Autista.  

 Per altra part, l’Ajuntament de Vallirana té informats casos d’incidents amb menors d’edat que 

en la seva majoria respon a menors amb unitats familiars que passen per una situació de 

precarietat econòmica i, amb menor incidència, amb consum de drogues, conflictes familiars, 

malaltia mental i assetjament escolar.  

 En quant als resultats a l’ESO, destacar el següent:  

o Més de 8 de cada 10 alumnes obtenen el graduat d’ESO, seguint una tendència a 

l’alça des de 2012 a 2017.  

o Els resultats de promoció de 1r i 2n d’ESO són superiors, als de 3r i 4t.  

o La graduació a l’ESO de l’alumnat de Vallirana en comparació a la graduació del 

conjunt de l’alumnat de Catalunya, entre els cursos 2012-2013 al 2016-2017, ha 

estat sempre superior.  

o A Vallirana s’observa una major fluctuació en la graduació a l’ESO, que s’explica per 

les diferències en els grups d’alumnes de les diverses promocions analitzades.  

 En quant als resultats a Batxillerat, destacar el següent:  

o l’evolució de la graduació a Batxillerat a Vallirana i a Catalunya ha seguit una 

tendència de creixement, en el cas de Vallirana amb major fluctuació que l’observat 

al conjunt de Catalunya. 

o L’alumnat aprovat en les proves d’accés a la universitat a Vallirana no han deixat de 

créixer en el període analitzat. Els aprovats a les PAU es situen en més de 9 de 

cada 10 alumnes i, en tots els cursos analitzats, per sobre de la mitjana del 

conjunt de Catalunya.  

 No s’ha pogut completar l’anàlisi amb les dades d’alumnat resident a Vallirana que cursa 

cicles formatius de grau mitjà i superior o bé programes de formació i inserció en centres 

d’altres poblacions. Amb aquestes dades per cursos, es podria completar l’itinerari dels 

alumnes que no finalitzen batxillerat o que opten per altres estudis després de l’ESO.  

 L’abandonament a 4t d’ESO i a Batxillerat es situa entre l’1% i el 5%.  

 Pel que fa a 1r de Batxillerat, l’abandonament en el període analitzat, s’observen fluctuacions que 

afecten a l’alumnat dels cursos 2014-2015 i 2015-2016 degut a:  

o en primer lloc, que la graduació a l’ESO en el curs precedent (2013-2014) ha estat la 

més elevada de la sèrie en el 92,8% de l’alumnat, per tant, el grup que inicia el 1r de 

batxillerat en el curs següent és força més nombrós. 

o En segon terme, l’elevat nivell d’abandonament a 1r de Batxillerat en els cursos 

2014-2015 i 2015-2016 també pot ser indicatiu que s’ha orientat l’alumnat a 

Batxillerat en comptes d’altres opcions, com els cicles formatius, degut a que l’oferta 

de proximitat que ofereix l’institut a Vallirana és el Batxillerat i la manca d’oferta de 

formació professional al mateix municipi, que dissuadeix a la mobilitat.  

o En tercer lloc, aquest abandonament és relatiu tenint en compte les dades 

disponibles d’alumnat cursant cicles formatius de grau mitjà pel curs 2015-2016 que 

es situa en el 38,4%. Alumnat que es desplaça a Barcelona i rodalies (Cornellà, Molins 

de Rei i Sant Vicenç dels Horts) a completar la seva formació abans d’incorporar-se 

al mercat laboral.  

 Vallirana compta amb una Escola de Formació d’Adults que ofereix un ampli ventall d’estudis, 

des dels d’idiomes, certificat d’escolaritat, als cursos d’accés als cicles formatius (grau mitjà i 
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superior) i accés a universitat per majors de 40 i 45 anys. Aquest centre col·labora amb 

programes de Garantia Juvenil i Joves per l’Ocupació, i en ser centre de suport de l’Institut Obert 

de Catalunya ofereix la possibilitat a Joves per l’Ocupació de seguir els mòduls del Graduat en 

Educació Secundària.  

 En l’àmbit de la formació ocupacional, el Departament de Promoció Econòmica ha realitzat 

el curs d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials 

subvencionat pel SOC. 

 En l’àmbit de la formació continuada, Vallirana compta amb una àmplia oferta:  

o formació en l’àmbit dels Serveis Locals d’Ocupació,  

o ensenyaments musicals ofertats per l’Escola Municipal de Música Aureli Vila 

o ensenyaments artístics ofertats per la Masia Molí Can Batlle 

o formació diversa (informàtica, anglès, videojocs, ball, artesania, entre d’altres) 

ofertats pel Casal de Joves 

o formació diversa a la Biblioteca Municipal  

o formació de català pel Servei Local de Català 

o formació per l’envelliment actiu ofertada al Casal de Gent Gran per part de la 

Generalitat de Catalunya, l’Associació de Jubilats i pensionistes de Vallirana i 

l’Associació lúdica i cultural de la gent gran de Vallirana.  
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5.2 MAPA D’ACCIÓ EDUCATIVA 

En aquest capítol s’han recollit, en primer lloc, les polítiques, recursos i serveis educatius de Vallirana, estructurats segons l’agent promotor i l’etapa 

educativa a la qual s’adrecen. En l’apartat annex 6, es poden consultar les fitxes de polítiques, recursos i serveis i ampliar la informació al respecte. 

Aquesta informació es complementa, per un costat, amb la relació d’espais de treball i altres activitats realitzades en col·laboració amb altres municipis, 

així com també el marc de planificació de Vallirana en diversos àmbits temàtics.  

En segon lloc, es presenta una síntesi dels agents i equipaments educatius de la ciutat, segons el tipus d’activitats que realitzen. Complementàriament, 

es detallen els espais d’informació i participació sobre educació amb els quals compta actualment Vallirana.  

Aquest capítol es conclou amb una síntesi.  

5.2.1 POLÍTIQUES EDUCATIVES DE VALLIRANA 

A Vallirana l’oferta formativa està coberta majoritàriament per l’Ajuntament i desplega un conjunt de polítiques, serveis i actuacions diverses al territori, 

sobretot adreçades a la petita infància, infantil i primària i secundària obligatòria. El Consell Comarcal, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 

Barcelona també han desplegat algunes actuacions dirigides a aquesta població, tot i que en menor proporció que l’Ajuntament. Les entitats, en canvi, 

per aquests nivells no han desplegat cap actuació; només alguns serveis d’acollida, de menjador i casal d’estiu per l’àmbit socioeducatiu, cultural i 

esportiu. On es presenten més mancances és en els nivells post-obligatoris, la formació permanent i ocupacional i la participació i educació en valors, ja 

que llevat d’alguna actuació puntual només l’Ajuntament contempla oferta formativa per aquests nivells. 
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Taula 21 Polítiques, recursos i serveis educatius de Vallirana 
Polítiques, 
serveis i accions 

Petita infància 0-3 anys Infantil i primària  
(3-11 anys) 

Secundària Obligatòria 
(12-15 anys) 

Transició i postobligatòria (16-25 
anys) 

Formació permanent i 
ocupacional 

Socioeducatives, 
culturals i esportives  

Participació i 
educació en valors 

Ajuntament de 
Vallirana 

Servei Acollida matinal 
Servei de Menjador  
Estiu a la Llar 
Servei d’Atenció 
Pedagògica Logopèdia 
(SAPIL) 
Projecte Fruita a les EBM 
Ajuts a l’escolarització i al 
menjador a famílies amb 
infants  
Xerrades Tallers per a 
pares i mares 
Projecte de millora del 
reciclatge 

Servei d’Atenció Pedagògica 
Logopèdia (SAPIL) 
Projecte Sharing to Learn (Escoles) 
Projecte dia de l’Arbre (escoles) 
Projecte Cursa Solidària (escoles) 
Projecte visita a la deixalleria 
(escoles) 
Punt Jove (Casal de Joves) 
Ajuts de material escolar i llibres, 
sortides, menjador i activitats 
extraescolars a famílies amb 
infants  
Xerrades per a pares i mares 
Projecte Teatre en Anglès 
Projecte de millora del reciclatge 

Projecte Aprenentatge Servei 
(Institut)  
Projecte Sharing to Learn 
(Institut) 
Aules d’estudi (Casal de 
Joves) 
Punt Jove (Casal de Joves) 
PIDCES (Institut i Verge del 
Roser) 
Xerrades d’orientació 
acadèmica a 3R d’ESO 
Ajuts a l’escolarització, llibres 
i sortides a famílies amb joves 
Projecte de millora del 
reciclatge 

Aules d’estudi (Casal de Joves) 
Punt suport UOC (Casal de Joves) 
Punt Jove (Casal de Joves) 
PIDCES (Institut i Verge del Roser) 
Punt de Suport IOC (Escola 
d’Adults) 
Punt Jove – PIDCES (Casal de Joves) 
Ajuts a l’escolarització, llibres i 
sortides a famílies amb joves (Post 
Obligatòria) 
Ajuts a estudiants (Escola d’Adults) 
Acollida d’estudiants en pràctiques 
(CF i Univ.) 

Oferta formativa de 
l’Escola d’Adults (GES i 
PAACFGM i GS).  
Oferta formativa 
ocupacional de 
Departament de 
Promoció Econòmica 
Plans d’ocupació. 
Programa First Job 
Projecte full de Ruta 
(Escola d’Adults) 
Col·laboració amb 
instituts i universitats 
per fer pràctiques a 
l’Ajuntament 

Buc d’Assaig (Casal de 
Joves) 
Casal Inclusiu d’Estiu 
(Escola) 
Premis literaris Vila de 
Vallirana 
Activitats Masia Molí 
Can Batlle 
Activitats Biblioteca 
Municipal 

Projecte de creació 
del Consell Escolar 
Municipal 

Consell Comarcal 
del Baix 
Llobregat 

 Beques Menjador 
Transport escolar (Escola la 
Olivera) 

Projecte Servei d’intervenció 
socioeducativa 
Transport escolar Ins Vall 
d’Arús 

    

Diputació de 
Barcelona 

Cercles de comparació 
intermunicipal EBM 

Activitats de curta durada 
Laboratori Mag Merlí 
Projecte Lletra a lletra 
Projecte CUEME  
Projecte “Escola Nova 21” 

Maleta de les Famílies 
Projecte Enquestes de Salut a 
4t d’ESO 
Projecte Mart XXI 
Xerrades Tallers  

    

Generalitat de 
Catalunya  

CDIAP 
CSMIJ 

USEE (Escola Olivera) 
CDIAP 
CSMIJ 

Projecte de diversificació 
curricular “Actíva’t” 

 Servei Local de Català 
Seminari de direccions 
d’Escoles d’Adults del 
Baix Llobregat 

  

Centre d’Atenció 
Primària 

Xerrades a famílies de les 
EBM 

Projecte de salut INFADIMED 
(Escoles) 

Projecte Salut (Institut) Projecte Salut (Institut)    

Entitats      Servei acollida matinal 
Servei de menjador 
escolar 
Casal d’Estiu escolar 
Activitats extraescolars 
Reforç escolar escoles 

 

Centres 
educatius 

 Reutilització de llibres escolars  
Projecte Teatre en Anglès 

     

Font: Ajuntament de Vallirana. 
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La taula que es presenta a continuació conté la relació d’espais de treball i altres activitats realitzades en col·laboració amb altres municipis.  

Taula 22 Espais de treball i activitats realitzats amb altres municipis 

Nom de l'activitat/espai Àmbit Altres  ajuntaments Observacions 

Programa Escola Nova21 Educació 
  
  
  
  

Sant Vicenç dels Horts Xarxa d'aprenentatge col·laboratiu del programa 
d'innovació pedagògica impulsat per la Diputació de 
Barcelona. 

Corbera de Llobregat 

Cervelló 

Pallejà 

Molins de Rei 

Xarxa EMPA (Xarxa d’Escoles Municipals de 
Persones Adultes) 

Educació 
 

Demarcació de Barcelona Xarxa creada per la Diputació de Barcelona per 
impulsar la formació i l’orientació al llarg de la vida. 

Pla director de les Muntanyes del Baix Medi Ambient 
  
  
  
  
  

Cervelló Col·laboració municipal per gestionar els recursos de 
la superfície del sòl que no és urbà, que és agrícola o 
forestal.   

Torrelles de Llob 

Sant Climent Llob 

Sant Boi 

Begues 

Corbera de Llobregat 

Conveni col·laboració AMB Cultura i Esports 
  
  
  
  
  
  
  

Cultura i Esports 
  
  
  
  
  
  
  
  

Torrelles de Llobregat Conveni de col·laboració entre municipis per tal de 
interrelacionar activitats, entitats, esports, festes, 
etc. Hi ha cessió d'espais i materials així com 
participació en activitats. 

Sant Climent de Llob 

Santa Coloma de Cervelló 

Subirats 

Olesa de Bonesvalls 

Cervelló 

Corbera de Llobregat 

La Palma de Cervelló 

Pallejà 

Convenis de Col·laboració amb la Xarxa de 
Serveis Locals d’Ocupació XALOC 

Promoció Econòmica i Ocupació  Diputació de Barcelona   

Font:. Ajuntament de Vallirana. 
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En el curs 2016-2017, des de Sant Vicenç dels Horts es va organitzar un autobús que recorria les viles properes, incloent Vallirana, per mostrar als nois 

i noies de 3r i 4t d’ESO els cicles formatius que s’imparteixen a Instituts de la Vila. Des de l’Ajuntament de Vallirana es vol promoure la iniciativa, visitant 

els instituts propers amb oferta de cicles de formació professional de grau mitjà i grau superior.  

En la taula que es mostra a continuació conté la relació d’estudis i plans realitzats en els darrers anys a Vallirana. 

Taula 23 Altres estudis i plans sectorials realitzats 
Nom de l'estudi/pla Àmbit Observacions 

Pla local de Joventut Joventut Accions 2016/2020 

Pla d' Acció Cultural  Cultura Creació novembre 2014 

Pla local de Participació Participació Creació 2015 

Pla local de Seguretat Vial Policia Municipal Vigent 

Pla d'Actuació Municipal de foc Policia Municipal Vigent 

Pla d'Accessibilitat d'edificis Serveis Tècnics Vigent 

Pla d'Accessibilitat de la via pública Serveis Tècnics Vigent 

Pla de mobilitat Serveis Tècnics En procés de creació 

Pla director de sanejament del clavegueram Medi ambient Vigent 

Pla director d'abastament d'aigua potable Medi ambient Vigent 

Pla d'emergències d'incendis forestals Medi ambient Vigent 

Pla director de les muntanyes del Baix Medi ambient Vigent 

Pla estratègic d'actuació comercial Promoció Econòmica 2016 - vigent 

Pla d'acció de turisme Promoció Econòmica 2017-2020 

Pla d'acció de desenvolupament local Promoció Econòmica 2014-2018 

Estudi "Estratègia Territorial, escenari i oportunitats de desenvolupament" (Supramunicipal) Promoció Econòmica Vigent 

Estudi Economia Social i Cooperativa. En el Marc de Municipis Cooperatius. Promoció Econòmica Vigent 

Estudi de l'Impacte publicitari a les fires Promoció Econòmica Vigent 

Estudis transport públic Serveis Tècnics Vigent 

Font:. Ajuntament de Vallirana. 
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5.2.2 AGENTS I EQUIPAMENTS EDUCATIUS 

La taula que es presenta a continuació engloba els agents i equipaments educatius de la ciutat. Destacar que a Vallirana hi ha 77 entitats, el detall de les 

quals es pot consultar a l’annex.  

Taula 24 Agents i equipaments educatius 

Agents i equipaments 
educatius (no reglats) 

Socioeducatius i de lleure Esportius Culturals, artístiques i 
socials 

Altres temàtiques Formació continuada, 
permanent i ocupacional 

Equipaments públics Biblioteca 
Casal de Joves 
Casal de Gent Gran 

CEM Masia Molí Can Batlle 
Casal de Joves 

  

Entitats Xarxa Solidària de Vallirana 
AMPA de tots els centres 
educatius (8) 
Grup d’Esplai Vallirana 
Centre Excursionista 
Associació de Jubilats i 
pensionistes de Vallirana 
ATELCA 

22 entitats esportives 15 entitats culturals  
9 entitats socials 

9 entitats veïnals 
3 entitats automobilístiques 
4 entitats de medi ambient 
2 entitats d’animals 

 

Empreses, gremis, 
cooperatives i fundacions 

La Bressola 
Posidònia Escola de Vida (3-12 
anys) 
Centre d’Estudis Jovi (3 anys i 
més) 
Acadèmia Vallirana (3-18 anys) 
Cati Barceló (3-18 anys) 
EC SIT 
Despatx de Pedagogia Carme 
Pau i Julio Altomonte (3-18) 
Centre Gaia 

Dacor Educació i Esport Ebae. Escola de Ball i Arts 
Escèniques 

Unió de botiguers  

Regidories  Educació  
Serveis Socials 

Esports  Cultura 
Joventut 
Participació 

Territori   Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació  

Font:. Ajuntament de Vallirana. 
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A continuació es detallen els espais de participació i informació sobre educació a Vallirana. A més a més d’aquests, cal tenir present també els següents 

aspectes:  

 Des del Departament de Participació de l'Ajuntament i desenvolupant el Pla Municipal de Participació, per l'any 2018 està previst diferents 

espais participatius com l' Observatori de Barris (on es crearà un espai a la web municipal on estarà actualitzada la informació de cada barri); 

Cohesió de Barris (on els departaments de cultura i participació faran activitats lúdiques a diferents barris per promocionar-los). 

 I pel curs 2018/2019 està prevista la creació del Consell Municipal d'Infants. 

 Val a dir que la població utilitza molt les instàncies i el E-tram per fer suggeriments, queixes, etc. 

 També està prevista la constitució de la Xarxa de Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, formada per: EAP, CDIAP, CSMIJ, Pediatria del 

CAP, Inspecció d’Ensenyament, Serveis Socials, Regidoria d’Educació i la Policia Local. 

Taula 25 Espais de participació i informació sobre educació 
Espais de participació i informació Sí/No Funcions Entitats participants  Freqüència reunions Observacions 

Consell Escolar de Centre 
  
  
  
  

Sí Als centres públics participa en la 
presa de decisions en temes impor- 
tants de funcionament i organització 
del centre. Als centres concertats 
(Escola Verge del Roser) es debat, 
avalua, analitza i es pren les deci- 
sions sobre els temes proposats 
pel titular del centre. 

 Direcció 
 Pares 
 Ampa 
 Claustre 
 Ajuntament 
 Pas 
 Alumnes (ESO i Batxillerat) 

3-5/curs 
  
  
  
  
  
  

Cada escola i Institut té el 
seu Consell. 
  
  
  
  
  
  

Consell Escolar Escoles Bressols 
Municipals 

Si Aprovar les sortides, activitats i 
propostes de pares i claustre 

Direcció, Pares, mestres, pas 
i Ajuntament 

1-2/ curs  

Consell Escolar Municipal No     
  

 
Està en procés de 
creació. 

Comissions Socials 
  
  
  
  
  

Sí 
  
  
  
  
  

Espai de coordinació entre els 
centres educatius, els serveis educa- 
tius i els serveis socials per a la pre- 
venció, detecció i abordatge dels pos- 
sibles factors de risc en infants, joves 
i les seves famílies. 

Direcció Centre 
Mestre educació especial 
Tècnica Serveis Socials Aj 
Tècnica Educació Aj 
Membres EAP 

1 cop al mes 
per centre 

  

A l'Institut també 
participa el servei  
d'orientació pedagògica i 
els mestres 
coordinadors de cada 
cicle. 
 

Font: Ajuntament de Vallirana. 
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5.2.3 SÍNTESI 

A continuació es sintetitzen les principals idees del mapa d’acció educativa:  

 En primer lloc, destacar els recursos tècnics que l’Ajuntament de Vallirana mobilitza en l’àmbit 

d’educació, amb una tècnica a jornada complerta a l’àmbit de l’educació i una cap 

d’Educació i Joventut.  

 En segon terme, l’ampli ventall de polítiques, serveis i accions que ha posat en funcionament 

en totes les etapes formatives i que són de naturalesa diferent:  

o Ajuts diversos a totes les etapes, per a l’escolarització, llibres i material escolar, 

menjador, sortides, extraescolars.  

o Servei d’Atenció Pedagògica i Logopèdia, amb la dedicació d’una tècnica 

especialista a jornada complerta.  

o Aules d’estudi, punt jove i punt suport a l’UOC, al Casal de Joves 

o PIDCES, a l’Institut Vall d’Arús i a l’Escola Verge del Roser.  

o Formació d’Adults a l’Escola de Formació d’Adults 

o Formació Ocupacional de del Departament de Promoció Econòmica 

o Formació musical a l’Escola Aureli Vila 

o Formació artística a la Masia Molí Can Batlle 

o Formació diversa a la Biblioteca Municipal 

o El procés de creació del Consell Escolar Municipal.  

o Un ampli ventall de projectes, actuacions i serveis en les diverses etapes 

educatives per facilitar recursos a l’alumnat i a les famílies en l’àmbit de xerrades 

per a pares i mares, foment del reciclatge, hàbits d’alimentació saludables, 

aprenentatge i perfeccionament d’idiomes estrangers, orientació acadèmica, acollida 

d’estudiants en pràctiques, plans d’ocupació, consum, entre d’altres. 

 En tercer lloc, el reforç amb els recursos del Consell Comarcal del Baix Llobregat, la 

Diputació de Barcelona, el CAP de Vallirana, la Generalitat de Catalunya que també 

mobilitzen en les diverses etapes educatives.  

 Destacar també el ventall de serveis i projectes que les entitats de Vallirana ofereixen en 

l’educació en el lleure, serveis d’acollida i menjador escolar, casal d’estiu, activitats extraescolars 

i de reforç escolar.  

 S’observa una sèrie d’espais de treball i activitats realitzades conjuntament amb municipis 

propers, en l’àmbit de l’educació, el medi ambient, la cultura i els esports i la promoció econòmica 

i l’educació, indicatius d’espais de concertació i col·laboració així com també d’intercanvi 

d’experiències i col·laboració en xarxa, amb altres consistoris. 

 La voluntat de portar a terme una planificació estratègica en l’àmbit de l’educació, per fixar 

les línies o eixos de treball, els objectius a portar a terme i la planificació operativa a partir de la 

diagnosi educativa que s’ha portat a terme amb aquest treball. Aquesta planificació s’emmarca 

en el conjunt d’una vintena de plans que s’han elaborat al consistori en els darrers anys.  

 Vallirana compta amb diversos espais de participació i coordinació sobre educació, en la 

mesura que tots els centres (escoles bressol, primària i institut) disposen de consell escolar, 

consolidant-se amb el procés de creació del Consell Escolar Municipal en el 2018, i l’existència 

de comissions socials com espai de coordinació entre els centres educatius, els serveis educatius 

i els serveis socials per a la prevenció, detecció i abordatge dels possibles factors de risc en 

infants, joves i les seves famílies. En aquesta línia i amb una visió de major abast, destacar la 
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pròxima constitució de la Xarxa de Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, que 

englobarà en un mateix espai de treball EAP, CDIAP, CSMIJ, Pediatria del CAP, Inspecció 

d’Ensenyament, Serveis Socials, Regidoria d’Educació i Policia Local.  

 En conjunt també, destacar l’àmplia i nodrida xarxa de 77 agents i 16 equipaments 

educatius, culturals i esportius que té Vallirana:  

o Per un costat, amb els 10 centres educatius, incloent EBM, Escoles, Institut, Escola 

d’Adults i Escola de Música.  

o 4 Equipaments socioeducatius: Biblioteca Municipal, Masia Molí Can Batlle, Casal 

de Joves, Casal de Gent Gran,  

o 2 equipaments esportius: CEM i camp de futbol. 

o 13 Entitats socioeducatives i de lleure, 22 entitats esportives, 15 entitats culturals, 9 

entitats socials, 9 entitats veïnals, 3 entitats automobilístiques, 4 entitats 

mediambiental, 2 entitats d’animals.  

o Oferta privada socioeducativa. 

o Oferta privada esportiva i de ball i arts escèniques. 
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5.3 MAPA DE LES VISIONS DELS AGENTS 

En aquest capítol es detallen les aportacions dels 43 agents educatius participants en la sessió de debat sobre la diagnosi educativa de Vallirana, 

celebrada el dilluns 22 de gener de 2018 a l’Institut Vall d’Arús. A l’annex 1 es pot consultar la relació de persones participants.  

La sessió va constar de la presentació del procés de treball en la Diagnosi educativa a càrrec de la Regidora d’Educació, Sra. Isabel Villafaina, amb la 

benvinguda a les persones participants a càrrec de la Directora de l’Institut, Sra. Maria Bajo i, a continuació, amb la presentació de les principals dades 

del mapa socioeducatiu i d’acció educativa, a càrrec de Laia Pellejà d’Actíva Prospect, com a consultora del treball.  

A continuació es va organitzar els 43 assistents en sis grups de treball, al voltant de 7-8 persones cada un, per tal d’identificar i recollir en unes graelles 

els punts forts i els punts febles de cada etapa educativa a Vallirana. Al voltant de 45 minuts, els integrants de cada grup, van debatre i consensuar els 

aspectes més rellevants i els van recollir a les graelles facilitades. En la part final de la sessió es va fer una posada en comú, dels aspectes destacats per 

cada grup, i es va concloure la sessió.  
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5.3.1 VISIONS DELS AGENTS EDUCATIUS 

Àmbit Punts Forts Punts Febles 

Petita infància (0-2 anys) Elevada oferta de places d’escolarització i en la seva 
totalitat de titularitat pública (en règim de matrícula 
oberta). 

Oferta no coberta per la demanda degut a una reducció de la 
utilització del servei (des de la crisi). 

  Baix índex de natalitat. 

  Infants de 0 a 2 anys sense escolaritzar.  

 Ajuts per a l’escolarització en l’etapa de 0-2 anys i de 
menjador escolar. 

Dificultats econòmiques de les famílies per a fer front a la 
despesa que no els escolaritzen en aquesta etapa. 

  Dificultats per a la conciliació laboral i els horaris de les EBM. 

 Elevada oferta de places de servei educatiu en 
l’etapa inicial de la socialització. 

Manca de valoració social de l’escolarització en aquesta etapa 
educativa. 

  Millorar la formació o treball amb les famílies per transmetre la 
importància de l’escolarització en aquesta etapa (educació 
social) i fer un treball preventiu i de detecció precoç. 

  Dificultats en la comunicació amb les famílies. 

 Figura de la logopeda i pedagoga municipal.   

 Presència del CDIAP a Vallirana per l’abordatge 
precoç. 

Manca de recursos per abordar i tractar dificultats 
d’aprenentatge i emocionals. 

 Detecció de necessitats educatives especials a través 
de l’EAP. 

 

 Coordinació entre les EBM i les Escoles de Vallirana, 
en compartir i traslladar la informació sobre els 
infants que passen del 1r cicle d’educació infantil a 
2n cicle de l’etapa.  

Manca una xarxa de treball amb participació de tots els agents 
(CAP, Serveis Socials, EBM, DGAIA, etc.) que treballi per 
comissions i temes concrets.  

 Vallirana és un referent en l’àmbit de la gestió de les 
EBM en els cercles de comparació intermunicipals de 
la Diputació de Barcelona. 

Manca de servei de Centre Obert o Espai Familiar o Ludoteca. 
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Àmbit Punts Forts Punts Febles 

Infantil i primària (3-11 anys) Elevada oferta d’escolarització i existència d’oferta concertada i 
privada. 

Manca de recursos de suport a l’educació. 

  Manca de confiança de les famílies envers les escoles dels seus fills i 
filles.  

  Manca d’escolarització i falta de compromís de les famílies en 
l’assistència dels infants de 3 a 6 anys 

  Manca de participació de les famílies amb els alumnes en aquesta 
etapa. 

 Existència d’una xarxa solidària important al territori. Manca d’inclusió de les famílies amb origen sociocultural divers. 

 Existència de beques públiques per part del Consell Comarcal. Desconeixement del sistema educatiu i recursos com les biblioteques 
per part de les famílies. 

 Amplia oferta i treball per projectes educatius inclusius i de 
treball competencial, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. 

Poca permeabilitat del sistema educatiu a incloure noves matèries del 
segle XXI. 

 Ventall d’ajuts municipals a la preparació i continuïtat dels 
alumnes. 

Manca de recursos i de personal.  

  Falta de psicòloga municipal i auxiliar de conversa per cada centre en 
projectes d’anglès. 

 Existència d’USEE (Escola Olivera). Falta d’ampliació dels serveis per a alumnat dels USEE. 

 Oferta d’activitats i participació de l’alumnat en activitats 
d’aprenentatge servei. 

Falta d’ampliació dels serveis de logopèdia. 

 Existència de treball en xarxa a nivell local i bona coordinació 
entre els agents educatius. 

El professorat d’aquesta etapa és itinerant, temporal.  

 Existència de casal inclusiu. Insuficient oferta per a alumnat amb necessitats educatives especials.  

  Manca d’accions de sensibilització i preparació / adaptació de 
l’alumnat de primària a secundària, com xerrades a cada escola en el 
pas de primària a secundària. 

  Manca d’atenció precoç i la diagnosi realitzada es fa massa tard. 

 Comissió social que realitza el seguiment dels serveis socials 
bàsics. 

Falta de plans de prevenció per drogodependència. 

  Falta de continuïtat al mateix centre un cop s’ha finalitzat primària. 
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Àmbit Punts Forts Punts Febles 

Educació Secundària Obligatòria (12-15 anys) Àmplia oferta pública i concertada. Manca d’oferta d’USEE. 

 Ampliació de les matèries amb oferta d’ensenyaments 
d’art, emprenedoria, etc. 

Manca de recursos per atendre problemàtiques 
específiques (PI-USEE, consum de drogues, 
problemes mentals, etc.) així com també atendre 
alumnat que no té PI-USEE. 

  Manca d’implicació i poc control, des de l’àmbit 
local, al consum de drogues en aquestes edats. 

 Projectes que treballen la motivació dels alumnes, com 
Actíva’t i Mart XXI. 

Abordar millor l’orientació i motivació dels alumnes. 

 Oferta de projectes específics per alumnes. Manca d’estratègies i tècniques d’estudi i per 
abordar la desmotivació dels alumnes. 

 Col·laboració de l’Institut amb les Escoles de primària en el 
reforç de l’Anglès (Sharing to Learn). 

Manca de beques de suport educatiu en aquesta 
etapa. 

 Projectes que treballen l’aprenentatge servei als alumnes. Poca permeabilitat del sistema educatiu a incloure 
noves matèries del segle XXI. 

 Projectes que donen un paper important als idiomes.  

 Existència de serveis d’intervenció socio-educativa. Repensar la relació entre l’escola i les famílies. 

  El professorat d’aquesta etapa és itinerant, 
temporal, absentisme.  

 Coordinació i treball en xarxa entre els diferents agents 
educatius. 

Falta de feedback entre els diferents agents 
educatius. 

 Existència de casals de joves i d’oferta esportiva. Manca d’organització d’espais de lleure. 
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Àmbit Punts Forts Punts Febles Proposta i temes clau 

Educació Secundària Post Obligatòria 
(16-17 anys) 

Molta oferta, tant en relació a la modalitat 
de batxillerat com d’optatives de modalitat. 

Manca d’oferta de Batxillerat Artístic.  

  Abandonament a 1r de Batxillerat.  

 Obtenció de bons resultats per part dels 
alumnes que s’examinen de les PAU. 

  

 Les aules d’estudi que ofereix el Casal de 
Joves. 

  

 Itinerari adequat a les persones ja que el 
centres també obren per les tardes. 

  

 Plans de diversos municipis pels cicles 
formatius de grau superior. 

Manca d’oferta formativa de Cicles 
Formatius de Grau Mitjà, PFI i Grau 
superior. 

 

  Manca d’infraestructura de centre per 
acollir oferta formativa de Cicles de 
Formació Professional.  

 

 Treball en xarxa amb diferents agents 
educatius. 

Manca d’implicació a nivell local per 
tenir oferta formativa de cicles de 
formació professional. 

 

 Suport dels serveis socials en el seguiment 
dels alumnes en situació vulnerable. 

Millorar la orientació i motivació dels 
alumnes/as. 

 

  Manca d’oferta pública d’activitats 
extraescolars. 

 

 Treball per la detecció de problemes en el 
consum de drogues i major atenció. 

Falta d’actuació contra 
drogodependència. 

 

  Poca coneixença per part dels familiars 
sobre l’oferta educativa fora del 
municipi. 
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Àmbit Punts Forts Punts Febles Proposta i temes clau 

Formació Ocupacional, 
d’Adults, Contínua i permanent 

Bona oferta de formació d’aquest nivell. Poca oferta formativa de l’Escola d’Adults i 
de cicles de grau superior. 

Ampliar l’oferta de l’Escola d’Adults. 

 Oferta d’activitats formatives amb l’Agenda 
Jove del Casal de Joves. 

Poca oferta de formació ocupacional, 
d’adults i contínua que comporta desplaçar-
se fora de Vallirana. 

 

 Oferta de cursos de català i d’anglès.   

 Bons resultats de l’escola d’adults.   

  Manca d’infraestructura per oferir aquest 
tipus de formació. 

 

  Poca difusió i informació de la formació que 
es fa al municipi en aquesta etapa. 

 

 Projecte My First Job. Adequar l’oferta de formació ocupacional a 
les demandes del mercat laboral. 

 

 Oferta SOC de formació ocupacional en 
sociosanitari i carretoner/a. 

Facilitar la informació sobre la formació 
ocupacional del municipi i la que hi ha a prop 
en altres municipis. 

 

  La informació sobre la formació no circula 
entre l’escola d’adults i els serveis socials. 

 

  Falta de seguiment als alumnes quan 
superen el cicle formatiu o escola d’adults. 

 

  Falta d’espais de coordinació entre els 
agents no reglats. 

 

  Cal reforçar la formació d’alguns col·lectius 
com el de dones immigrants. 

 

  Treball amb les famílies (prioritzant les 
famílies amb mancances) sobre l’atenció 
després de l’escola, xarxa infància. 
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Àmbit Punts Forts Punts Febles Proposta i temes clau 

Formació transversal Àmplia oferta de formació transversal. Millorar la comunicació i difusió educativa.  

 Oferta de casals d’estiu. Poca oferta d’aquest tipus de formació que 
obliga al desplaçament fora de Vallirana. 

 

 Oferta d’extraescolars, en especial en 
activitats esportives i idiomes. 

Oferta formativa no adaptada a la realitat 
del territori. 

 

 Voluntat de millora i implicació de la 
comunitat educativa. 

 Ampliar la USEE a tots els centres 
d’educació primària 

 Mantenir la intervenció tècnica del Pla 
educatiu i contra el fracàs escolar. 

 Auxiliar de conversa en Anglès a 
l’educació primària 

 Projectes comuns promoguts per 
l’Ajuntament que milloren la relació entre les 
escoles 

 Pla de promoció de la lectura 

  Baix nivell d’interès i de participació de la 
ciutadania i diversos grups d’edat en la 
formació d’aquest tipus.  

 

  Manca d’infraestructura per oferir aquest 
tipus de formació. 

 

  Manca de serveis d’atenció després de 
l’horari lectiu (primària) i de treball amb les 
famílies, previ filtratge i detecció de les 
famílies amb mancances. 

 

  Falta d’utilització dels espais comuns 
naturals. 

 

 Oferta de servei de suport educatiu en 
centres externs privats. 

  

 Formació intercentres.   

  Cal una renovació tecnològica de les aules 
existents. 

 

  Manca de pla d’innovació educativa  

  La Xarxa solidària no pot abordar tota la 
demanda que hi ha  

 

  Millorar els espai de lleure (parcs) Disposar de la figura de l’educador/a 
social i tècnic/a de salut municipal. 
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5.3.2 SÍNTESI 

A continuació es sintetitzen els punts forts i punts febles de la visió dels agents educatius, aportats 

a la sessió de treball:  

5.3.2.1 Punts Forts 

 Àmplia oferta de places d’escolarització públiques en totes les etapes educatives.  

 Model d’EBM de referència en els cercles de comparació intermunicipal de la Diputació de 

Barcelona.  

 Ajudes econòmiques per recolzar l’escolarització en totes les etapes educatives, per part de 

les administracions locals (principalment de l’Ajuntament i també del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat).  

 Existència d’una tècnica municipal d’educació, com a recurs tècnic que engloba tots els 

projectes i actuacions en l’àmbit d’educació.  

 Existència de logopeda i pedagoga municipal, al capdavant del Servei d’Atenció Pedagògica i 

Logopèdia.  

 Existència de Casal de Joves amb una oferta d’activitats i projectes i serveis, com les aules 

d’estudi, punt de suport UOC, entre d’altres.  

 Existència de l’Escola de Formació d’Adults amb una oferta de formació, proves d’accés a 

cicles.  

 Àmplia oferta d’activitats esportives extraescolars per a totes les edats infantils i juvenils.  

 Servei de CDIAP a Vallirana. 

 Detecció de necessitats educatives especials a través de l’EAP. 

 Existència d’USEE a l’etapa de Primària.  

 Coordinació entre els centres educatius per fer la transició de l’alumnat en cada etapa 

educativa, que va acompanyada d’un bon traspàs d’informació de l’alumnat entre els equips 

docents (emissor i receptor). 

 Existència d’una xarxa solidària a Vallirana. 

 Existència de la cultura de treball en xarxa i de coordinació a nivell local i entre els agents 

eductius de Vallirana. 

 Àmplia oferta de projectes educatius inclusius i de treball competencial amb el suport de 

la Diputació de Barcelona. 

 Oferta de projectes per treballar l’aprenentatge d’idiomes estrangers en diverses etapes 

educatives.  

 Existència d’oferta d’ensenyaments artístics, musicals, emprenedoria i d’extraescolars.  

 Experiència pilot d’èxit de casal d’estiu inclusiu. 

 Oferta d’activitats i participació de l’alumnat en activitats d’aprenentatge servei a 

primària, secundària i secundària postobligatòria. 

 Àmplia oferta de formació professional en municipis propers a Vallirana.  

5.3.2.2 Punts Febles 

 Famílies amb dificultats econòmiques, que té afectacions en totes les etapes d’escolarització, 

en un context general de ciutat amb una menor renda familiar bruta disponible, inferior a la 

comarca.  
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 Manca d’inclusió de les famílies amb origen sociocultural divers, en l’etapa d’educació 

primària i en especial també la formació de les dones immigrades. 

 Dificultats de comunicació amb les famílies en totes les etapes d’escolarització. Per bé que 

no és una qüestió que afecta al conjunt de les famílies amb infants i joves escolaritzats, sí que 

s’observa de forma constant en totes les etapes.  

 Manca de valoració social de l’escolarització en l’etapa d’escola bressol i manca de 

confiança i baixa participació de les famílies en els centres educatius en la resta d’etapes. 

Hi ha un element comú en la necessitat de socialitzar i empoderar la importància de l’apropament 

de les famílies a l’escola / institut dels seus fills i filles, que també es traslladi en un suport de les 

famílies als infants i joves en el treball a casa. En aquest sentit, es fa necessari repensar la relació 

entre l’escola/institut i les famílies.  

 Manca de coneixement sobre els recursos i serveis disponibles per abordar i tractar les 

dificultats d’aprenentatge i emocionals així com la detecció precoç, en totes les etapes 

d’escolarització. 

 Millorar la informació i difusió de tota la formació que hi ha a Vallirana.  

 Manca d’oferta d’activitats de lleure adreçada a alumnat amb necessitats educatives 

especials. 

 Manca de difusió i informació de la xarxa de serveis d’atenció a la infància i l’adolescència.  

 Manca de servei de Centre Obert i d’Espai Familiar o Ludoteca. 

 Manca d’USEE a l’etapa de secundària i secundària postobligatòria i ampliar el servei a 

primària. 

 Manca de la figura de psicòleg/psicòloga i del tècnic/a de salut municipals.  

 Manca de la figura d’auxiliar de conversa en anglès en la xarxa de centres públics de 

Vallirana. 

 Manca de permeabilitat del sistema educatiu en l’adopció de la innovació de continguts, 

en totes les etapes educatives.  

 Itinerància i temporalitat d’una part del professorat de primària i secundària.  

 Manca d’informació sobre les accions de sensibilització i preparació de l’alumnat en la 

transició de primària a secundària. 

 Manca de seguiment i d’informació de l’alumnat de Vallirana que s’escolaritza en centres 

d’altres municipis en cicles formatius i/o batxillerat, així com també en escoles d’adults.  

 Millorar l’orientació acadèmica, la motivació pels estudis i l’aprenentatge de tècniques i 

estratègies d’estudi de l’alumnat en l’etapa de secundària i secundària postobligatòria i de 

les seves famílies, en especial per minimitzar l’abandonament a 1r de Batxillerat i per donar a 

conèixer a l’alumnat i a les famílies l’àmplia oferta de formació professional en municipis propers 

a Vallirana. 

 Millorar l’abordatge i els recursos preventius per minimitzar el consum de drogues en 

l’etapa dels 12 als 17 anys, obtenint els indicadors reals donat que en l’actualitat no es 

disposa de dades fiables de consum en la infància i l’adolescència. 

 Manca de recursos i adaptació curricular per l’alumnat de secundària amb necessitats 

específiques que no té PI-USEE.  

 Manca de dinamització d’espais de lleure juvenil i manca de la figura de l’educador/a 

social, així com també de treball amb les famílies (en general i les que tenen mancances) 

sobre l’atenció després de l’escola/de l’institut i de la xarxa d’infància.  

 Impulsar la incorporació de la Policia Local en el treball educatiu en xarxa.  

 Manca d’oferta de Batxillerat Artístic.  
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 Manca d’oferta de cicles formatius. 

 Ampliar l’oferta de l’Escola de Formació d’Adults. 

 Millorar la informació i l’oferta de formació ocupacional i contínua a Vallirana i a les seves 

rodalies. 
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5.4 CONCLUSIONS I TEMES CLAU 

En aquest darrer capítol es recullen a mode de conclusió els temes clau de la Diagnosi educativa de 

Vallirana que constitueixen la base sobre la qual dur a terme la planificació educativa de la ciutat.  

1. Dimensionar els equipaments, polítiques i recursos educatius a les necessitats actuals i 

futures de la població de Vallirana, que ha esdevingut una població de 15.000 habitants, i amb 

la visió de futur que doni resposta als canvis demogràfics que es produeixin a mig i llarg termini. 

Destacar que Vallirana compta actualment amb una estructura de població més rejovenida que 

el seu entorn comarcal proper, el Baix Llobregat i que el conjunt de Catalunya.  

2. Atenció integral de les necessitats de les famílies, tan des del punt de vista econòmic, 

mantenint i fent un abordatge integral de les ajudes econòmiques al seu abast, com molt 

especialment, fent un acompanyament i suport socioeducatiu a les famílies en totes les etapes 

educatives, per reforçar el valor de l’escolarització, augmentar la seva participació als centres 

educatius així com també el suport que aquestes donen als infants i joves en el treball acadèmic 

que es fa a casa. 

En aquest sentit, és rellevant ofertar el servei d’espai familiar com a servei de suport a la criança 

a les famílies amb infants (habitualment menors de 3 anys), i que es pot prestar en equipaments 

públics com les escoles bressols municipals, en la mesura que tenen les característiques d’espai 

adequades pel joc i la relació, on els infants poden explorar i relacionar-se entre ells i els adults, i 

on les famílies poden compartir entre elles, i amb professionals la seva experiència de criança i 

educació dels seus fills i filles. Els espais familiars faciliten la relació entre les famílies, afavoreix 

les relacions d’ajuda i solidaritat entre elles i actua preventivament contra l’aïllament familiar. 

3. Fer accessible els recursos educatius, tant dins la població, per facilitar l’accés de la població 

als centres educatius de la vila, donada la seva orografia muntanyosa i l’elevada disseminació en 

barris, però també cap a altres municipis propers que compten amb una àmplia oferta 

formativa en l’àmbit de la formació professional i ocupacional que complementa l’oferta 

inexistent a Vallirana.  

4. Fer més permeable l’oferta educativa pública de Vallirana a la innovació, com a element 

transformador i de retenció de talent. Aprofitar l’àmplia oferta educativa pública per incorporar 

la innovació educativa, amb l’objectiu d’augmentar l’escolarització en les etapes on és menor, en 

especial a l’inici dels 0-2 anys que és la porta d’entrada al sistema educatiu, consolidant el model 

d’escola bressol municipal reconegut en la comparativa intermunicipal de la Diputació de 

Barcelona, i a la finalització de la postobligatòria, en l’etapa dels 16 als 17 anys en el moment de 

l’especialització acadèmica i també en l’etapa adulta, de l’Escola d’Adults.  

En aquest sentit, és molt rellevant consolidar l’oferta de l’Escola d’Adults per complementar les 

mancances actuals en l’oferta educativa de Vallirana, tant en relació a la formació actual (ofertar 

GES 1), com en l’àmbit d’oferta de formació professional a distància (tant en la modalitat de cicles 

formatius de grau mitjà com de grau superior), l’acreditació de competències pel conjunt de 

població, però especialment per acreditar competències professionals que tingui la població 

aturada i també la població ocupada, així com també ofertar programes de formació i inserció  

(PFI) com accions de formació ocupacional que enllaci la demanda de la població amb les 

necessitats de les empreses. Ofertar formació professional i cicles formatius al municipi.  



[PLA EDUCATIU DE VALLIRANA] 
 

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació 66 

5. Consolidar el treball en xarxa de tots els agents educatius de Vallirana, tant des del punt de 

vista de l’administració pública local, com de les direccions dels centres educatius, els 

professionals i especialistes que intervenen, i molt especialment la nodrida i compromesa xarxa 

d’entitats i organitzacions que hi ha a Vallirana en l’àmbit de l’educació.  

6. Reforçar l’orientació acadèmica i el seguiment de l’alumnat en l’etapa de l’educació 

secundària obligatòria (dels 12 a 15 anys, tant l’escolaritzat a Vallirana com a altres centres de 

fora), incidint també en la informació que tenen les seves famílies en aquesta etapa.  

L’objectiu és afavorir que la transició de l’educació obligatòria a la postobligatòria, en la 

qual l’alumnat tria la seva especialització acadèmica i professional, sigui un procés de presa de 

decisions liderat pel jove o la jove, que respongui a la seva voluntat un cop hagi conegut l’ampli 

ventall d’opcions i professions que existeixen, així com també els estudis que ha de fer per 

arribar-hi. Aquest procés l’ha de fer acompanyat de la seva família que també ha de ser 

coneixedora de les opcions disponibles, tant en relació a les professions com als estudis, i en 

especial, del ventall d’opcions que dóna la formació professional actualment.  

7. Completar la xarxa actual de recursos públics per la detecció precoç i l’atenció de 

l’alumnat amb necessitats educatives especials en totes les etapes educatives i, en especial, 

en l’etapa de la secundaria obligatòria. Es tracta tant d’ampliar els recursos municipals en l’àmbit 

de la psicologia i la salut, com complementar l’USEE que hi ha a primària amb una USEE a 

secundària, reforçar l’EAP i apropar recursos com els Centres Oberts.  

8. Desplegar el decret d’escola inclusiva també en l’àmbit de l’educació en el lleure, per tal 

que hi hagi oferta de lleure educatiu inclusiu a Vallirana, tant a nivell de l’oferta d’activitats 

extraescolars (música, idiomes, esport, entre d’altres) com també prenent en consideració i 

consolidant experiències reeixides com el casal inclusiu d’estiu que s’ha portat a terme a 

Vallirana.  

9. Ampliar l’oferta de Batxillerat de l’Institut Vall d’Arús amb la modalitat de Batxillerat Artístic.  

10. Reforçar els centres educatius amb la figura de l’auxiliar de conversa en Anglès, com a 

professional que promou l’assoliment de competències lingüístiques en Anglès en totes les etapes 

educatives, donada la seva importància tant des del punt de vista de l’ocupació com per donar 

resposta a un dels reptes que plantegen els resultats en les proves de competències, a 3r i 6è curs 

de primària, així com també a 3r i 4t de l’ESO.  

11. Reforçar els programes de prevenció de la drogodependència i d’atenció a les problemàtiques 

específiques de l’adolescència des d’educació, serveis socials, Policia local i joventut. 

12.    Potenciar la participació de la comunitat educativa amb la creació Consell Escolar Municipal,       

Consell d’Infants municipal, Consell de Joves municipals, espais de debat educatiu i consolidació 

del Servei comunitari.  
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6 PLA EDUCATIU 
Aquest capítol recull els elements sobre els quals es fonamenta la planificació estratègica del Pla 

Educatiu de Vallirana pel període 2018-2026, a partir de les conclusions i temes claus de la 

Diagnosi Educativa i al mateix temps recollint el cos teòric i pràctic dels Plans Educatius Locals 

portats a terme en els darrers anys a la província de Barcelona amb l’assistència de la Gerència de 

Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.  

El capítol recull, a l’inici, els principis que comparteixen totes les actuacions incloses al Pla i formen 

part de la filosofia dels Plans Educatius Locals, així com també el de l’Ajuntament de Vallirana.  

A continuació es presenten les línies d’actuació, els objectius i les accions. És a dir, les línies 

d’actuació són els eixos de treball amb una orientació global que estructuren i informen de 

l’orientació de les polítiques públiques locals en l’àmbit de l’educació. Els objectius que es detallen 

per a cada línia d’actuació són les fites a assolir amb aquestes i les accions són les “eines” i els 

“mitjans” a través dels quals s’assoliran les fites (o objectius fixats) en base a l’orientació de treball 

fixada (o línies d’actuació).  

En els dos darrers apartats, el de la Governança i el dels impactes, es proposa per un costat una 

proposta operativa per a desplegar el Pla Educatiu, fer-ne el seguiment i l’avaluació de la seva 

implementació. I per un altre, es fa un recull dels impactes que ha generat l’elaboració de la Diagnosi 

i Pla Educatiu de Vallirana.  

6.1 PRINCIPIS  

Els principis del Pla Educatiu són sis:  

Visió integral de l’educació 

La perspectiva educativa no està centrada només en l’etapa escolar ni en l’educació reglada, sinó en 

l’educació al llarg i ample de la vida (l’educació no formal, informal, continuada, etc.). És per això que 

el Pla contempla totes les accions educatives que es donen al municipi. 

Acció transversal i organització flexible 

El Pla implica tant a les diferents àrees i departaments de l’Ajuntament de Vallirana, com als centres 

educatius, el teixit associatiu i empresarial lligat a l’educació, i a altres entitats públiques i privades 

que actuen al municipi. En aquesta línia, el Pla compta amb estructures de treball en xarxa entre els 

agents educatius, que contribueixen a l’adaptabilitat i la flexibilitat en la intervenció davant dels 

canvis en el context social i educatiu.  

Participació i coresponsabilitat 

Es parteix del compromís de tots els agents per millorar l’educació a Vallirana, a través de la 

implementació del Pla Educatiu. A més a més, aquest compromís es plasma en la coresponsabilitat i 

en concret en la participació de tots els agents educatius en diferents espais i, especialment al Consell 

Municipal d’Educació, així com els altres espais de treball que hi ha en marxa.  
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Sostenibilitat de les accions 

El Pla recull accions assumibles, perdurables durant el temps acordat i que responen a una 

necessitat actual identificada amb la diagnosi i validada pels agents. Per tant, estan quantificats els 

recursos humans i materials necessaris per cada una d’elles i s’avaluarà si s’han assolit els objectius 

marcats, a través de diferents tipus d’indicadors. Per a fer-ho, es proposa una pauta de seguiment i 

avaluació i, en concret, per mesurar què s’ha fet, qui ho ha fet, quan s’ha fet i com , indicant quina 

informació a recollir per a fer-ne l’avaluació. 

Política educativa inclusiva i equitativa 

En la mesura que es demana que els centres educatius sàpiguen incloure la diversitat funcional, 

social, cultural i sexual de la nostra societat, també s’ha de promoure com a municipi una política 

educativa inclusiva en les diferències que enriqueixen la nostra realitat social i que ens facin avançar 

cap a una societat amb menys desigualtats. 

Sostenibilitat, innovació i educació ambiental 

La sostenibilitat, la innovació i l’educació ambiental són pilars fonamentals de la política educativa, 

especialment pels centres educatius de Vallirana i pel seu Ajuntament, que es volen abordar de 

forma transversals i en totes les edats.  

6.2 LÍNIES D’ACTUACIÓ, OBJECTIUS I ACCIONS 

En el marc del procés de treball iniciat amb la Diagnosi Educativa i que ha continuat amb l’elaboració 

del Pla, s’han definit sis línies d’actuació amb els següents objectius: 
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6.2.1 LÍNIA 1. TREBALL TRANSVERSAL I EN XARXA PER L’EDUCACIÓ 

Línia 1.  Treball transversal i en xarxa per l’educació 

Objectiu 1. Crear, ampliar i consolidar el treball en xarxa dels agents educatius. 

ACCIONS DE CONTINUITAT ACCIONS DE MILLORA ACCIONS NOVES 

 Cap municipal d’Educació. 
 Servei d’Atenció Pedagògica i logopèdia (SAPIL) 
 Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes 

(XEMPA) 
 Cercles de Comparació Intermunicipal EBM. 
 Seminari de direccions d’Escoles d’Adults del Baix 

Llobregat. 
 Formació contínua personal EBM, Centre de 

Formació d’Adults i tècniques adscrites a la 
Regidoria. 

 Vetllar pel compliment de les ràtios oficials. 
 Manteniment centres educatius públics que 

depenen de l’Ajuntament. 
 Vetllar pel manteniment de centres educatius 

públics que depenen de la Generalitat. 
 
 
 

 Consolidar la figura del Tècnic/a municipal 
especialista en educació. 

 Coordinació tècnica municipal agents 
socioeducatius. 

 Inversions en infraestructures dels centres 
educatius públics que depenen de l’Ajuntament. 

 

 Donar continuïtat al Grup Motor del Pla Educatiu 
de Vallirana 
 Definir la programació anual de reunions 
 Definir les tasques a realitzar 

 Crear la Xarxa Socioeducativa de Vallirana:  
 Identificant els agents que han d’integrar-la. 
 Definir el pla de treball (accions) 
 Definir la programació anual / calendari de les 

mateixes. 
 Adhesió del consistori a la Xarxa d’ EBM de la 

DIBA. 
 Crear la comissió contra l’absentisme i 

l’abandonament escolar prematur (projecte 
Konecta + orientació de forma transversal): 
 Formada per: EAP, famílies, Inspecció, Policia, 

Serveis Socials, CAP, les direccions dels centres 
educatius i l’equip de la Regidoria d’Educació. 

 Dissenyar el protocol 
 Definir la periodicitat de les reunions de la 

comissió 
 Implementar i fer el seguiment del protocol 
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Línia 1.  Treball transversal i en xarxa per l’educació 

Objectiu 2 Ampliar i consolidar el treball transversal per l’educació  

ACCIONS DE CONTINUITAT ACCIONS DE MILLORA ACCIONS NOVES 

 Impulsar des de la Regidoria d’Educació el treball 
transversal per l’educació. Punt de connexió i 
coordinació agents educatius. 
 

 Creació del Consell Municipal d’Educació  
 Creació de les comissions de treball dins el 

Consell Municipal d’Educació.  
 Posada en marxa i constitució del Consell 

Municipal d’Infants. 
 

 Crear el Consell Municipal de Joves. 
 Crear i incorporar a l’equip municipal la figura de 

l’educador/a de carrer per incidir en els projectes 
de prevenció de la drogodependència. 

 Crear i incorporar a l’equip municipal la figura de 
l’Agent Tutor. 

 Crear i incorporar a l’equip municipal la figura del 
tècnic/a de Salut. 
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6.2.2 LÍNIA 2. FAMÍLIA I ESCOLA: TÀNDEM PER L’EDUCACIÓ 

Línia 2.  Família i Escola: Tàndem per l’educació. 

Objectiu 1. Empoderar a les famílies en la seva tasca educativa i reforçar la relació Família-Centre 
educatiu. 

ACCIONS DE CONTINUITAT ACCIONS DE MILLORA ACCIONS NOVES 

 Recursos disponibles d’ empoderament:  
 Activitats juvenils al Casal de Joves 
 PIDCES 
 Xerrades per a pares i mares a les EBM 
 Xerrades per a pares i mares a les Escoles 
 Xerrades Orientació Institut. 

 Altres recursos de suport:  
 Ajuts a l’escolarització i al menjador a les EBM. 
 Ajuts a l’escolarització, menjador, material 

escolar, sortides, transport escolar i activitats 
extraescolar a l’etapa de primària. 

 Ajuts a l’escolarització, material escolar, 
sortides i activitats extraescolar a l’etapa de 
secundària i batxillerat. 

 Ajuts a l’escolarització i llibres en l’etapa del 
Centre de Formació d’Adults. 

 Ajuts al transport escolar per alumnes a partir 
d’educació primària i per a totes les etapes 
educatives fins als 25 anys. 

 Ajuts al suport dels projectes educatius dels 
centres i Ampa. 

 SAPIL a les EBM (xerrades CDIAP) 
 SAPIL a les Escoles (xerrades CDIAP) 
 Servei d’informació i acompanyament de l’Àrea 

d’Educació en relació a l’escolarització. 
 Ampliació projecte Maleta de les Famílies – firetes 

d’orientació acadèmica. 

 Crear un Servei d’orientació i assessorament a les 
famílies, amb les accions següents: 
 (Fase Landing) Reunió amb famílies en la 

darrera etapa de gestació per la conscienciació 
de l’escolarització a l’etapa 0-3 i la importància 
del paper de la família en relació a l’escola. De 
forma coordinada, CAP, CDIAP i SAPIL. 

 (Fase Seguiment). Reunió de seguiment amb 
les famílies, en l’etapa de primària i de 
secundària, en relació a l’escolarització i al seu 
rol. 

 Publicació anual per les famílies i alumnes dels 
itineraris formatius. 
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Línia 2.  Família i Escola: Tàndem per l’educació. 

Objectiu 2 Crear espais per empoderar a les famílies en la tasca educativa 

 Servei d’ atenció a les famílies des de la Regidoria 
Educació. 

 Sessions de formació per Ampa del municipi. 
 Cessió d’espais de trobada per les Ampa del 

municipi. 

 

 Potenciar la Xarxa d’ Ampa del municipi. 

 

 Creació d’un Espai Familiar. 
 Creació d’una Escola de Famílies, com espai de 

trobada, intercanvi i acompanyament.  
 Creació d’un espai de trobada format per Famílies, 

Ampa, docents dels centres educatius i Regidoria 
d’Educació per:  
 Treballar conjuntament una programació 

anual d’activitats i projectes. 
 Identificar els temes d’interès per a les famílies 

en relació a l’escolarització dels seus fill. 
 Identificar les tasques i activitats on les 

famílies poden donar suport als equips docents 
(preparació de festes, tallers, activitats 
curriculars, etc.) 
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6.2.3 LÍNIA 3. VALLIRANA, VILA EDUCADORA EN TOTES LES ETAPES DE LA VIDA 

Línia 3.  Vila educadora en totes les etapes de la vida 

Objectiu 1. Promoure la millora educativa en totes les etapes. 

ACCIONS DE CONTINUITAT ACCIONS DE MILLORA ACCIONS NOVES 

 Accions que fomenten hàbits saludables:  
 Xerrades per a famílies EBM 
 Projecte Infadimed 
 Projecte Enquestes de Salut a 4t d’ESO 
 Xerrades de salut pels alumnes ESO 
 Cursa solidària 
 Fruita a les EBM 
 Xerrades Complex Esportiu Municipal. 
 Millora del reciclatge 
 Projecte dia de l’arbre 
 Visita a la deixalleria 
 Reutilització de llibres 
 Activitats de sensibilització del projecte 

PIDCES. 
 Activitats d’Educació per la salut a les etapes 

d’infantil, primària i secundària. 
 Serveis de suport a l’escolarització i conciliació 

laboral:  
 Servei d’acollida matinal (EBM i Escoles). 
 Servei de menjador (EBM i Escoles). 
 Activitats extraescolars. 
 Casals d’estiu. 

 Accions/espais/serveis que promouen la millora 
educativa:  
 Activitats culturals i artístiques a la Masia Molí 

Can Batlle. 
 Activitats culturals diverses a la Biblioteca 

Municipal. 
 Programa Sharing to Learn. 
 Programa Aprenentage i servei. 

 Ampliar el nombre de cursos i accions de formació 
de les Polítiques Actives d’Ocupació (Certificats de 
Professionalitat). 

 Alinear les accions de formació que es fan des de 
Promoció Econòmica i Ocupació amb les 
necessitats de formació de les empreses del 
municipi i properes en municipis veïns. 

 Optimitzar els espais disponibles per a ús 
polivalent. 

 Millorar el projecte de Teatre en Anglès, perquè 
pugui donar cabuda a més alumnes i escoles. 

 Creació d’una comissió impulsora del Servei 
Comunitari, formada per l’Ajuntament de 
Vallirana i la Generalitat. 

 Ampliar l’oferta de cursos del Centre de Formació 
d’Adults i la possibilitat de poder fer els exàmens 
ACTIC (per obtenir la titulació). 

 Ampliar la freqüència del transport públic amb 
altres poblacions properes.  

 Impulsar el projecte Salut i Escola de la 
Generalitat. 

 Activitats de reforç escolar. 
 Ampliar el projecte de diversificació curricular 

Activa’t a tots els centres educatius d’ESO. 
 Ampliar ajuts a la promoció de l’esport i el lleure 

d’infants i adolescents. 
 Ampliar la xarxa de camins escolars. 
 Potenciar el transport públic urbà per la mobilitat 

dels estudiants. 

 Crear oferta de Batxillerat Artístic.  
 Crear oferta de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de 

Grau Superior. 
 Crear oferta de Formació Professional Dual. 
 Crear oferta de Programes de Formació i Inserció 

(PFI).  
 Crear una Ludoteca (4-12, complementat amb 0-3 

i 12-16). 
 Crear l’Aliança Educació 360, dins el projecte de la 

DIBA.  
 Crear la figura del tècnic/a auxiliar de conversa en 

Anglès. 
 Crear la figura del tècnic/a psicòleg/òga pels 

centres educatius. 
 Club de lectura en horari escolar (tàndem 

biblioteca-escoles). 
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 Aules d’estudi. 
 Bucs d’Assaig. 
 Punt Jove i Casal de Joves. 
 PIDCES. 
 Projecte d’intervenció socioeducativa Konecta. 
 Projecte Mart XXI. 
 Projecte CUEME. 
 Projecte Lletra a Lletra. 
 Punt de suport UOC (Casal de Joves). 
 Punt de suport IOC. 
 Acollida d’estudiants en pràctiques. 
 Programa First Job. 
 Programa Full de Ruta. 
 Servei Local de Català (CPNL). 
 Premis Literaris Vila de Vallirana. 
 Millora de la seguretat vial amb la xarxa de 

camins escolars. 
 Millora del transport públic amb el nou servei 

del Vallibús. 

Línia 3.  Vila educadora en totes les etapes de la vida 

Objectiu 2  Reforçar l’orientació acadèmica i la transició educativa després de l’ESO 

 Punt Jove i Casal de Joves. 
 PIDCES. 
 Participació del Centre de Formació d’Adults en el 

programa Full de ruta. 
 

 

 Ampliar i millorar l’orientació acadèmica dels 
joves i la informació que es fa arribar en aquest 
sentit a les seves famílies, en especial a l’etapa dels 
14 als 16 anys.  

 Ampliar i millorar les xerrades d’orientació al 
finalitzar 3r d’ESO.  

 PIDCES al Centre de Formació d’Adults. 

 

 Crear un servei d’acompanyament i 
assessorament adreçat als joves en la transició de 
l’escola al món del treball i d’orientació educativa, 
per tal que cada jove lideri la presa de decisions 
acompanyat per la seva família. Coordinació de 
tots les agents implicats. 
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6.2.4 LÍNIA 4. VALLIRANA, VILA INCLUSIVA 

Línia 4.  Vila inclusiva 

Objectiu 1. Fomentar la inclusió en l’àmbit educatiu reglat i de lleure augmentant els recursos i serveis 
que s’ofereixen. 

ACCIONS DE CONTINUITAT ACCIONS DE MILLORA ACCIONS NOVES 

 Servei de CDIAP a la vila. 
 Servei de CSMIJ a la vila i proper. 
 Suport intensiu escolarització inclusiva (SIEI) a la 

vila en l’etapa de primària (abans USEE). 
 Equip de Vetlladors/es de 0 a 3 anys. 

 Fer inclusiva les accions de formació ocupacional, 
els certificats de professionalitat i la formació 
contínua al municipi. 

 Ampliar la durada i capacitat del Casal d’Estiu 
Inclusiu, actualment s’ofereix 15 dies en horari de 
9 a 13 hores. 

 Fomentar l’equip de vetlladors/es de la 
Generalitat per donar millor cobertura a l’etapa de 
primària i secundària obligatòria (de 3 a 15 anys).  

 Ampliar la capacitat amb personal i recursos 
perquè el SAPIL pugui ampliar l’atenció als 
alumnes i a les seves famílies. 
 

 Crear activitats extraescolars de la vila i en els 
àmbits de música, idiomes i esports. 

 Disposar d’oferta de menjador escolar inclusiu. 
 Crear la figura del tècnic/a d’orientació per la 

inclusió. 
 Crear la figura del tècnic/a psicòleg/òga als 

centres educatius. 
 Crear oferta de Centre Obert (àmbit de Serveis 

Socials i Generalitat de Catalunya). 
 Crear oferta de Suport intensiu escolarització 

inclusiva (SIEI, abans USEE) a l’etapa de l’ESO i 
Batxillerat. 

 Vetllar per adaptació de les necessitats reals dels 
alumnes als centres i activitats extraescolars. 

 Vetllar per l’acompanyament del SAPIL a les 
famílies en els dictàmens.  

 Adaptar els parcs fent-los inclusius. 
 Crear beques per les famílies destinades als 

serveis d’especialistes externs en diagnòstic 
precoç i rehabilitació. 

  

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/intensius/siei/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/intensius/siei/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/intensius/siei/
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Línia 4.  Vila inclusiva 

Objectiu 2. Sensibilitzar la ciutadania de Vallirana per la inclusió  

 Suport entitats en la seva tasca inclusiva. 
 

 Difusió activitats entitats. 
 Formació específica pel personal EBM, Escola 

d’Adults i tècniques adscrites a la Regidoria, per la 
millora inclusiva. 
 

 Crear la figura del tècnic/a d’orientació per la 
inclusió.  

 Pla Municipal d’Inclusió. 

Línia 4.  Vila inclusiva 

Objectiu 3. Crear un espai de coordinació de tots els agents per la inclusió en l’educació. 

   Crear la Taula per la Inclusió. 
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6.2.5 LÍNIA 5 VALLIRANA, VILA INNOVADORA EN EDUCACIÓ 

Línia 5.  Vila innovadora en educació 

Objectiu 1. Impulsar la innovació en educació. 

ACCIONS DE CONTINUITAT ACCIONS DE MILLORA ACCIONS NOVES 

 Projectes i programes d’innovació educativa i 
foment del talent:  
 Mantenir el projecte CUEME. 
 Mantenir el projecte de Laboratori Mag Merlí. 
 Mantenir el projecte Lletra a Lletra. 
 Mantenir el projecte Escola Nova XXI. 
 Mantenir el projecte Sharing To Learn. 
 Mantenir el Servei Comunitari. 
 Mantenir el projecte Mart XXI. 
 Mantenir el projecte Activa’t. 
 Formació en seguretat i consum. 
 Activitats d’aprenentatge basat en 

competències. 
 Activitats d’educació per la salut. 

 Estendre el projecte Escola Nova 21 a tots els 
centres educatius de Vallirana (actualment només 
hi està treballant un centre). 

 Potenciar innovació educativa començant per les 
EBM i seguint l’itinerari educatiu. 

 Desplegar l’estratègia Educació 360 graus, 
articulant-la i alineada amb el Pla Educatiu. 

 Crear i implementar el Projecte Magnet-Aliança 
per l’Educació amb l’Escola de Música, amb el 
suport de la Fundació Jaume Bofill.   
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Línia 5.  Vila innovadora en educació 

Objectiu 2. Identificar, conèixer i difondre bones pràctiques d’innovació educativa. 

 Estiu a l’Escola Bressol 
 Casal Inclusiu 
 SAPIL 

 Creació de l’espai de transferència del 
coneixement a les EBM. 

 Projecte d’estimulació del llenguatge a les escoles 
bressols municipals. 

 Identificar i connectar amb els promotors de la 
innovació educativa (com la Fundació Jaume 
Bofill, la DIBA i altres).  

 Fer un seguiment de les innovacions que es van 
implementant (recopilació d’informació i 
coneixement directe de les iniciatives).  

 Crear una comissió al Consell Educatiu Municipal 
per difondre entre els centres educatius de la vila 
els projectes d’innovació educativa en curs, els 
principals resultats i altres bones pràctiques 
conegudes.  
 Identificar els membres 
 Definir un calendari de sessions 
 Recopilar i difondre informació sobre bones 

pràctiques i projectes reeixits. 
 Espais de debat. 
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6.2.6 LÍNIA 6 PLA DE COMUNICACIÓ EN EDUCACIÓ 

Línia 6.  Pla de Comunicació 

Objectiu 1. Recopilar la informació, sistematitzar-la, difondre i informar sobre totes les accions que 
engloba el Pla Educatiu. 

ACCIONS DE CONTINUITAT ACCIONS DE MILLORA ACCIONS NOVES 

 Difusió d’informació a través de notícies sobre 
educació a les xarxes socials, web municipal i 
revista de Vallirana. 

 Difusió de xerrades i tallers educatius.  Identificar els diversos destinataris de la 
informació sobre educació per segmentar els 
missatges així com els canals de comunicació que 
es fan servir per a fer difusió. 
 Famílies (diferenciant l’etapa educativa) 
 Alumnat 
 Persones adultes 
 Empreses 
 Agents del municipi 
 Centres educatius 
 Docents, etc. 

 Definir un pla de comunicació, per donar a 
conèixer totes les accions que es porten a terme, 
que detalli destinataris de la informació, canals, 
periodicitat dels impactes, etc.  

 Publicar el mapa de les accions en l’àmbit 
d’educació que es fan a Vallirana.  

 Publicar una guia de l’oferta educativa a la vila.  
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6.3 PROPOSTA ORGANITZATIVA I DE GOVERNANÇA 

Per tal d’implementar i fer el seguiment i avaluació del Pla Educatiu de Vallirana, es proposa una 

sèrie d’espais de treball i d’organització dels agents educatius per assolir els objectius marcats i la 

primera de les línies d’actuació del mateix: el treball transversal i en xarxa per l’educació. 

6.3.1 NUCLI MOTOR DEL PEV 

Nom Nucli Motor del Pla Educatiu de Vallirana. 

Membres Regidora d’Educació, Coordinador de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Cap de 
la Regidoria d’Educació, Tècnica del SAPIL, Tècnica d’Educació, Direcció de les 
EBM i Direcció del Centre de Formació d’Adults. 

Funcions  Decidir, debatre i prendre decisions sobre les accions del PEV. 
 Fer propostes anualment a l’Equip de Govern de les accions a implementar 

del PEV. 
 Fer el seguiment de les accions implementades i coordinar la recollida 

d’informació i d’indicadors per avaluar-les. 
 Presentar sintèticament el desplegament del PEV al Consell Escolar 

Municipal i promoure’n l’anàlisi i el debat.   

Periodicitat Bimensual. 

 

El Nucli Motor del PEV és l’òrgan impulsor del procés d’elaboració i d’implementació del PEV i espai 

directiu. Aquesta comissió dirigirà el procés d’implementació del PEV amb l’objectiu de coordinar 

els agents, fer el seguiment de les actuacions, coordinar la recollida d’informació i d’indicadors per 

a fer l’avaluació i proposar noves accions.  

6.3.2 SECRETARIA TÈCNICA DEL PEV 

Nom Secretaria Tècnica del Pla Educatiu de Vallirana. 

Membres Equip tècnic de la Regidoria d’Educació.  

Funcions  Garantir tècnicament l’execució i desenvolupament de les accions del PEV. 
 Dinamitzar els espais de treball, la coordinació entre agents implicats, així 

com el seguiment tècnic de les accions.  
 Promoure la coordinació de forma regular amb altres administracions i 

ens públics amb competències en educació al municipi. 
 Elaborar un informe anual sobre el desplegament del PEV. 

Periodicitat Mensual. 

 

La Secretaria Tècnica del PEV és l’òrgan tècnic que vetlla per l’execució del PEV, promou les 

condicions per a la coordinació dels agents que en formen part, s’encarrega de la recollida 

d’informació i d’indicadors per a fer el seguiment i l’ avaluació del mateix.  
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6.3.3 CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 

Nom Consell Municipal d’Educació 

Membres Regidora d’Educació i altres representants electes, Tècniques d’Educació i 
altres representants tècnics municipals, Direccions dels centres educatius i 
altres organismes (Biblioteca, etc.), Personal docent dels centres educatius, 
Personal d’administració i serveis dels centres educatius, representants de les 
Famílies als Consells Escolars i representants de les AMPES, representants de 
l’alumnat, entitats socioeducatives i del teixit empresarial, etc. 

Funcions  Constituir formalment l’espai de trobada, debat i participació dels agents 
educatius de Vallirana. 

 Visibilitzar els agents que estan treballant a Vallirana per l’educació, 
fomentar la seva interrelació i coneixement mutu.  

 Fer el seguiment i la valoració de les accions implementades anualment al 
PEV. 

 Afavorir el debat en relació al desplegament anual del PEV i la formulació 
de propostes.   

Periodicitat Semestral. 

 

El Consell Escolar Municipal és l’òrgan consultiu i de participació ciutadana que fa el seguiment del 

PEV i obre a tota la comunitat educativa un espai per a la participació de totes les persones que en 

formen part, tant a nivell de les entitats socioeducatives que representen com a títol individual, en 

tant que ciutadà/ ana de Vallirana.  

 

Amb la constitució de la Xarxa Socioeducativa de Vallirana, s’ha de valorar la seva inclusió en el 

desplegament del PEV com a espai de treball addicional, en la mesura que pot esdevenir un òrgan 

de coordinació entre els diversos representants institucionals (CAP, Serveis Socials, Educació, 

Joventut, Policia Municipal, entre d’altres). 
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6.4 IMPACTES DEL PROCÉS 

Millora del coneixement de la realitat socioeducativa local 
amb la Diagnosi. 

La Diagnosi Educativa ha contribuït, amb l’elaboració dels 
diversos mapes, a millorar el coneixement sobre les necessitats 
de Vallirana, les polítiques que es porten a terme i els agents que 
intervenen. Aquest treball s’ha fet de forma compartida, 
mobilitzant i consensuant la visió de diversos agents del 
territori. 

 

Identificació i consens de la comunitat educativa amb els 
temes clau a treballar amb el Pla Educatiu. 

El Pla Educatiu de Vallirana és en sí mateix un resultat clar del 
procés de treball, un full de ruta clar i concís que fixa les línies 
d’actuació de la política educativa local, els objectius que es vol 
aconseguir i el detall de les accions per a fer-ho possible.   

Reflexió i definició estratègica sobre les polítiques 
educatives locals. 

El procés d’elaboració de la Diagnosi i el Pla Educatiu de 
Vallirana, liderat pel seu Ajuntament amb l’assessorament de la 
Diputació de Barcelona, ha contribuït a generar un espai de 
reflexió i debat estratègic sobre com ha de ser a mig i llarg 
termini l’educació a Vallirana, visió estratègica que fixa les 
directrius de les polítiques educatives locals pels propers anys. 

 

Generar un espai de treball i de participació de tots els 
agents de la comunitat educativa per l’educació. 

Amb aquest procés s’han generat diversos espais de treball 
tècnic- polític, però també s’han realitzat sessions i tallers oberts 
a tota la comunitat educativa, fomentant la participació dels 
agents mitjançat dinàmiques de treball en equip, d’aportacions 
consensuades i de debat d’idees. 

 

Visibilitzar el compromís de la ciutadania per l’educació i la 
importància d’empoderar als i les joves. 

El procés participatiu que acompanya i valida l’elaboració de 
plans és la participació de la ciutadania en el mateix. En el cas del 
Pla Educatiu, la consulta llançada a la ciutadania per a fer 
aportacions sobre educació ha permès, amb més de 200 
respostes, visibilitzar el compromís que els valliranencs i 
valliranenques tenen per l’educació i la importància que donen 
al procés d’empoderament i formació dels ciutadans en general 
i els més infants i joves en particular. També ha servit per 
evidenciar que l’educació és un tema d’interès per a la ciutadania 
que agraeix tenir un canal on exposar les seves necessitats, 
preocupacions i propostes al respecte. 
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7 ANNEXES 
7.1 ANNEX 1. PERSONES PARTICIPANTS A LES SESSIONS DE TREBALL I TALLERS D’ELABORACIÓ DEL PEV 

Número Persona assistent Entitat o organització 

1 Carme Pau Acadèmia Carme Pau 

2 Luís Arenas Acadèmia Vallirana 

3 Laia Pellejà Activa Prospect, S.L 

4 Eva Maria Martínez Alcaldessa Vallirana 

5 Valle Núñez AMPA Campderrós 

6 Eli Clemente AMPA EBM Barrufets 

7 Judit Jiménez AMPA EBM Talaia 

8 Inma Álvarez AMPA Escola Pompeu Fabra 

9 Maria Triano AMPA Institut Vall D'Arús 

10 Ana Chueco AMPA Institut Vall D'Arús 

11 Sonia Castellón AMPA Pompeu Fabra 

12 David Juan Abarca AMPA Pompeu Fabra 

13 Ilumi Ramos Directora Biblioteca Vallirana 

14 Verónica Muñoz Cap d’Estudis Jovi 

15 Antoni Povea Cap de la Policia Local 

16 Anna Bosquet Cap Municipal de Promoció Econòmica 

17 Lara Ubieto Cap Regidoria Educació i Joventut 

18 Maribel Guerrero Cap Serveis Socials Municipal 

19 Jesús Cano Coordinador de Projectes Municipals 

20 Marta Clariana Coordinadora CDIAP Vallirana 

21 Olga Pascual Directora CAP Vallirana 

22 Laura García Belsué Directora Casal Gent Gran de Vallirana  

23 Cristina Gallego Directora Centre de Formació d'Adults Municipal 

24 Sílvia Torres Directora Escola Campderrós 
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Número Persona assistent Entitat o organització 

25 Olga Brotons Directora Escola La Ginesta 

26 Anna Folqué Directora Escola La Ginesta 

27 Paquita Martinez Directora Escola Olivera 

28 Jenifer Parrilla Directora Escola Pompeu Fabra 

29 Ana Fernández Directora Escola Verge Del Roser 

30 Maria Bajo Directora Institut Vall d’Arús 

31 Vicky Braceros Directora Jovi 

32 Vanessa Pérez EBAE 

33 Gemma Monturiol Educadora Consell Comarcal Baix Llobregat 

34 Rosa Maria Ollé Orientadora pedagògica Institut Vall d’Arús 

35 Carla Esquerra Educadora Serveis Socials Municipal 

36 Robert Molina Expert en temes de drogodependència 

37 Inma Fernández Famílies Escola Iris 

38 Rosa Olmos Vallejos Infermera CAP Vallirana i Referent Comunitària 

39 Montserrat Domingo Inspectora Ensenyament Generalitat 

40 Teresa Noguera  La Bressola 

41 Laura Ferrer La Bressola 

42 Lorena Castrillo Tècnica SAPIL 

43 Rosa Ferré Orientadora Pedagògica Institut Vall d’Arús 

44 Ramon Broto President de la Xarxa Solidària Vallirana 

45 Vanesa Ejarque Psicòloga i Logopeda Jovi 

46 Elba Camina Psicòloga i Treballadora Social del CDIAP Vallirana 

47 Gemma Massana Psicopedagoga i Orientadora del EAP 

48 Joan Manel Arrabal Regidor Municipal d’Esports i Cultura 

49 Òscar Suñé Regidor Municipal d’Innovació i Projectes 

50 Isabel Villafaina Regidora Municipal d’Educació 

51 Carolina Varela Secretaria de l’Escola Pompeu Fabra 

52 José Antonio Jiménez Sergent de la Policia Local 
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Número Persona assistent Entitat o organització 

53 Xavi Reyes Tècnic Municipal d’Esports 

54 Gerard Moragues Tècnic Municipal de Cultura 

55 Marc Navarro Tècnic Municipal Fires i Festes  

56 Núria Palau Tècnica Gerència d’Educació de la Diputació de Barcelona 

57 Mari González Tècnica Municipal de Joventut 

58 Núria López Tècnica municipal de Participació Ciutadana  

59 Cristina Ludeña Tècnica Municipal d'Educació 

60 Silvia Magdaleno Tècnica Municipal Promoció Econòmica 

61 Carme Cisquella Xarxa Solidària Vallirana 
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7.2 ANNEX 2. FOTOGRAFIES DE LES SESSIONS DE TREBALL I TALLERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 26 Sessió de treball  de la Diagnosi Educativa 

 

Font: Actíva Prospect. 

Taula 27 Sessió de treball de la Diagnosi Educativa 

 

Font: Actíva Prospect. 
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Taula 28 Sessió de treball de la Diagnosi Educativa 

 

Font: Actíva Prospect.  

Taula 29 Taller del Pla Educatiu de Vallirana. 

 

Font: Actíva Prospect.  
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Taula 30  Taller del Pla Educatiu de Vallirana. 

 

Font: Actíva Prospect.  

Taula 31  Taller  del Pla Educatiu de Vallirana 

 

Font: Actíva Prospect.  
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7.3 ANNEX 3. ENQUESTA A LA CIUTADANIA SOBRE L’EDUCACIÓ A VALLIRANA  
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7.4 ANNEX 4. RELACIÓ D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VALLIRANA 

Nom Entitat Àmbit 

Agrupació de carreters Sant Antoni Abat Cultura 

Amics de Vallirana Cultura 

APUNT- Diables Banyuts de Vallirana Cultura 

Associació Cultural La Faràndula Cultura 

Associació de Jubilats i Pensionistes de Vallirana Cultura 

Associació Fotogràfica de Vallirana Cultura 

Assoc. Lúdic-Cultural de la Gent Gran Cultura 

Casino Valliranenc Cultura 

Cercle Artístic de Vallirana Cultura 

Colla del Drac Apocaleus Cultura 

Coral L'Esclat de Vallirana Cultura 

Correllengua de Vallirana Cultura 

Grup d'Esplai Parròquia de Vallirana Cultura 

Grup de Teatre del Casino Valliranenc Cultura 

Grup Sardanista Espigues d'Or Cultura 

BTU-K Vallirana Cultura 

Associació Esportiva Koun Esport 

Associació Esportiva IES Vall D'Arús Esport 

Associació Esportiva Vallirana Esport 

Club Bàsquet Vallirana Esport 

Club ciclista Pinxo Esport 

Club Agility Can Bugunyà Esport 

Club de Futbol Vallirana Esport 

Club de Tennis El Lledoner Esport 

Club Esportiu Gimnàs Cos Master Esport 

Futsal Amics de Vallirana Esport 

Club Natació Vallirana Esport 

Club Tennis Vallirana Esport 

Club Triatló Vallirana Esport 

Club Hyun Su Vallirana Esport 

Penya Blaugrana Vallirana Esport 

Societat de Caçadors Esport 

Vallirana Club Petanca Esport 

Centre Excursionista Vallirana Esport 

Club Atlètic Veterans de Vallirana Esport 

Club Esportiu TAGYM Esport 

Club Patinatge artístic de Vallirana Esport 

Club rítmica de Vallirana Esport 

Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia Social 

Càritas Parroquial de Vallirana Social 



[PLA EDUCATIU DE VALLIRANA] 

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació Pàg. 91 

Nom Entitat Àmbit 

Creu Roja de Vallirana Social 

FAREM Assoc. Persones amb Discapacitat Social 

El Taller (Assoc. Pel Benestar Personal) Social 

Vallirana amb el Poble Saharauí Social 

Vallirana en Acción Social 

Xarxa solidària de Vallirana Social 

A prop teu Social 

Assemblea Nacional Catalana de Vallirana Altres 

Asociación Convoy Automovilística 

ADF- Assoc. Voluntaris Forestals de Vallirana Medi Ambient 

Associació Tinana Medi Ambient 

Associació Voluntaris de Protecció Civil Medi Ambient 

AVFA (Ass. De voluntaris forestals a Vallirana) Medi Ambient 

Associació Gats Valliures Animals 

El Refugio la Amistad Animals 

Motor Clàssic Vallirana Automovilística 

Valliclàssics Automovilística 

Unió de Botiguers de Vallirana Comerç 

AMPA Escola Bressol Els Barrufets Educatives 

AMPA Escola Bressol La Talaia Educatives 

AMPA Escola Campderrós Educatives 

AMPA Escola La Ginesta Educatives 

AMPA Escola L'Olivera Educatives 

AMPA Escola Verge del Roser Educatives 

AMPA Escola Pompeu Fabra Educatives 

AMPA Escola INS Vall d'Arús Educatives 

Associació Barri La Pinatella Veïnals 

Associació Barri Les Bassioles Veïnals 

Associació de Veïns de Can Julià Veïnals 

Associació de Veïns El Mirador Veïnals 

Associació de Veïns Els Pinars Veïnals 

A.A.V.V El Lledoner Veïnals 

Entitat Urb. De Conservació Pla del Pèlag Veïnals 

Entitat Urb. De Conservació Llibra Casanova Veïnals 

Entitat Urb. De Conservació Vallirana Parc Veïnals 
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7.5 ANNEX 5. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 

Les fonts d’informació que s’han consultat són les següents:  

 Idescat 

 Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Família, 

de la Generalitat de Catalunya.  

 Dades d’afiliació al RGSS i RETA proporcionades pel Departament d’Empresa i Ocupació, de la 

Generalitat de Catalunya. 

 Dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 Dades facilitades per l’Ajuntament de Vallirana. 

 Dades facilitades per la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de 

la Diputació de Barcelona. 
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7.6 ANNEX 6. FITXES DE RECURSOS EDUCATIUS 

A continuació es reprodueixin les 15 fitxes descriptives de recursos educatius facilitades per l’Ajuntament de Vallirana. La relació de fitxes de recursos 

és la següent:  

1. Projecte educatiu de diversificació curricular a secundària “Activa’t” 
2. Projecte Educatiu “Cultura Emprenedora a l’Escola” (CUEME) 
3. Projecte Educatiu “Escola Nova 21” 
4. Projecte educatiu de salut INFADIMED 
5. Projecte Educatiu “Lletra a lletra” 
6. Projecte educatiu Mart XXI 
7. Projecte Servei d’Intervenció Socioeducativa Konecta 
8. Projecte Educatiu “Teatre en anglès” 
9. Curs de gestió econòmica i fiscalitat per Ampa 
10. CDIAP - Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
11. Projecte creació del Consell Escolar Municipal 
12. Projecte Maleta de les Famílies 
13. Servei Local de Català 
14. Servei municipal d’atenció Pedagògica i Logopèdia (SAPIL) 
15. Projecte Educatiu Full de Ruta 
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NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.1 PROJECTE EDUCATIU DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR A SECUNDÀRIA “ACTIVA’T” 

Descripció: 
L’origen del nom del projecte, escollit pels alumnes és: ACTI d'actitud i d'activació / -VA de Vallirana. 

És un projecte en el marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria del 

municipi. Uns 10 alumnes de tercer i quart de la ESO amb risc d’abandonament prematur del sistema educatiu i als que la dinàmica 

de les classes se’ls hi fa molt feixuga, dos dies en setmana fan activitats pràctiques a empreses i comerços de Vallirana. 

Objectius: 
L’objecte principal d’aquest projecte i de les mesures d’atenció a la diversitat és donar suport als alumnes de tercer i/o quart curs de 

l’educació secundària obligatòria que presenten desmotivació i perill d’abandonament prematur dels estudis, que precisen 

d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. Tenen 

un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa. 

L’Ajuntament de Vallirana s'ofereix a donar suport a l’Institut Vall d’Arús col·laborant en el projecte, per tal de donar una resposta a 

les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes. 

L'Ajuntament de Vallirana disposa de recursos educatius per a col·laborar i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte 
d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 

El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vallirana consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una 
millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.  

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Àrea d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Regidoria d’ Educació de l’Ajuntament de Vallirana 

Institut Vall d’Arús 

Organismes col·laboradors Col·labora el teixit empresarial i de comerç del municipi. 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

El projecte s’ofereix als Instituts de secundària. El proper curs 2017/2018 el realitzarà l’Institut Vall d’Arús.  
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Actualment hi ha 12 alumnes de l’Institut Vall d’Arús. 

Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Curs escolar i per semestres. Està vigent el conveni amb la Generalitat i l’Ajuntament fins acabar el proper curs 2017-2018 i amb el 

desig de la seva pròrroga, donat que és un projecte clau per la millora de l’èxit escolar 

Activitats: La tècnica d’educació fa una primera entrevista amb els alumnes seleccionats pel projecte per part de la direcció del centre. En 

aquesta entrevista es comença a crear vincle i s’intenta veure quines activitats pràctiques volen realitzar els alumnes i que els motiven. 

Amb la col·laboració puntual del Dept. de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, la tècnica busca entre les empreses i comerços del 

municipi un lloc per poder realitzar les pràctiques. Es signen acords de col·laboració amb l’ens col·laborador.  

Abans de començar, el tècnic d’educació fa una xerrada d’orientació laboral als alumnes per explicar-li a cada un on va, 

característiques empresa, què s’espera d’ells, què s’espera dels col·laboradors, pautes de comportament, etc.  

Durant la realització de les activitats pràctiques, cada setmana es fa un seguiment de l’alumne com de l’ens per veure com evoluciona 

l’estada a l’empresa. Hi ha constant comunicació entre la direcció del centre, el referent del projecte al centre i la tècnica. Es fa una 

valoració final per la direcció de l’Institut per tal d’avaluar-los.  

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

El projecte no té un cost econòmic extra però sí treball tècnic. 

RRHH i materials: Propis de treball tècnic municipal. 

Referent (nom, mail, telèfon): Tècnica d’Educació Cristina Ludeña 
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NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.2 PROJECTE EDUCATIU “CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA” (CUEME) 

Descripció: Durant el curs, l'alumnat d'una aula crea, gestiona i tanca una cooperativa. 

Objectius: L'objectiu del projecte és fomentar la cultura emprenedora en el cicle superior d'educació primària per desenvolupar valors, hàbits i 

habilitats que capacitin les persones per impulsar projectes professionals i vitals. Concretament, el projecte aposta pel cooperativisme 

com a filosofia empresarial, per ser un model de gestió democràtica i en el qual la responsabilitat social és un criteri rector de l'activitat 

econòmica. 

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i d’Educació de la Diputació de Barcelona 

Regidoria d’ Educació i de Promoció Econòmica de Vallirana 

Centres escolars del Departament Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Organismes col·laboradors Empreses locals expertes en imatge corporativa que els hi donen formació per crear el seu logo, nom cooperativa, etc. 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

El projecte s’ofereix a totes les escoles de Vallirana. El proper curs 2017/2018 el realitzarà l’Escola Pompeu Fabra i l’Escola Verge 

del Roser. 

Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Curs escolar 

Activitats: Procés que comporta constituir l'empresa, escollir el producte, dissenyar la imatge corporativa, fer difusió i comunicació del projecte, 

produir i vendre en un mercat local, aportar part dels beneficis a projectes d'interès social i avaluar la feina feta. 

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

Diputació de Barcelona i Ajuntament de Vallirana 

RRHH i materials: Suport tècnic, suport material, paradeta fira de Sant Jordi per vendre productes, usb amb vídeo recordatori pels alumnes participants, 

etc ... 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJz0Sj1ADXYEADCE9LcSf-mPQekVv4Rd4
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Referent (nom, mail, telèfon): Cap d’Educació Lara Ubieto 

 

NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.3 PROJECTE EDUCATIU “ESCOLA NOVA 21” 

Descripció: Escola Nova 21 és una aliança d’entitats i escoles que tenen com objectiu fer créixer les accions de canvi educatiu.  

Objectius: 
Des d’un marc comú, el programa vol crear les condicions perquè les escoles amb pràctiques avançades es consolidin i millorin, 

interactuant entre elles i generant un ecosistema educatiu que doni respostes a les necessitats del segle XXI.  

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Àrea d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona 

Centre Unesco de Catalunya 

Fundació Jaume Bofill 

Universitat Oberta de Catalunya 

Educaixa 

Regidoria d’ Educació de Vallirana 

Escola Verge del Roser 

Organismes col·laboradors Centres educatius i Ajuntaments de les xarxes creades 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

De tot el nostre municipi s’ha adherit l’Escola Verge del Roser. 

Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Previsió de tres anys de projecte pilot. 
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Cost de l’activitat El treball del tècnic d’educació d’acompanyament en el procés i posteriorment la cessió puntual d’algun espai municipal per fer 

trobades de la xarxa. 

Activitats: El compromís del programa és dotar a les escoles d’eines d’autodiagnosi i de procediment pel canvi, recursos formatius, espais de 

capacitació i reflexió compartida en xarxes i també indicadors d’avaluació, per a què puguin actualitzar el seu enfocament educatiu. 

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Ajuntaments. 

RRHH i materials: Propis de treball tècnic i de cada centre escolar. 

Referent (nom, mail, telèfon): Tècnica d’Educació Cristina Ludeña 
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NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.4 PROJECTE EDUCATIU DE SALUT INFADIMED 

Descripció: Un cop al mes personal sanitari del CAP de Vallirana acudeix a les escoles per parlar de nutrició i hàbits saludables. Projecció una 

pel·lícula de dibuixos animats creada pel personal sanitari, després un power point repassant el tema i finalitzen amb una activitat 

referent al tema parlat. 

Objectius: 

 

Conèixer si l'educació nutricional a l'escola des de pre-escolar és una eina eficient en el descens de la prevalença del 

sobrepès i l'obesitat infantil. 

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Centre d’Atenció Primària de Vallirana - Catsalut 

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vallirana 

Organismes col·laboradors Escola Campderrós 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

Comencem el projecte per primera vegada al curs de P3 de l’Escola Campderrós. 

Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Curs 2017/2018 

Un dia al mes durant 6 mesos 

Activitats: 

 

Xerrades i activitats de nutrició i hàbits saludables, projecció pel·lícula i power point sobre el tema. 

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

Servei Català de la Salut 

RRHH i materials: 
Suport tècnic de coordinació, material i personal a càrrec CAP Vallirana. 
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Referent (nom, mail, telèfon): Cap d’Educació Lara Ubieto. 

 

NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.5 PROJECTE EDUCATIU “LLETRA A LLETRA” 

Descripció: Es tracta d'un projecte educatiu de territori amb intervenció a l'aula, en què els participants, a partir d'un conjunt d'orientacions i 

activitats prèvies, posen en joc les diferents dimensions de les competències lingüístiques. 

Objectius: El projecte Lletra a lletra fem municipi de suport a les competències lingüístiques vol contribuir a la millora de l'èxit 

escolar i del rendiment educatiu de l'alumnat de la demarcació de Barcelona, a través d'accions que promoguin i 

acompanyin els processos d'aprenentatge de les diferents dimensions d'aquesta competència: comunicació oral, 

comprensió lectora, expressió escrita, literària i plurilingüe i intercultural. 

L'escenari on es desenvolupa aquest suport és el territori, amb l'actuació conjunta de tots els agents i serveis educatius. 

El projecte té especialment en compte les biblioteques com a equipament educatiu municipal, els centres educatius i els 

ens locals. 

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona 

Regidoria d’ Educació de l’Ajuntament de Vallirana 

Biblioteca Municipal de Vallirana 

Biblioteca de Catalunya 

Centres escolars del Departament Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Organismes col·laboradors Col·laboren en la coordinació general del projecte i desenvolupament de les sessions d’intervenció guiada i el suport als i les docents 

al llarg de tot el projecte i amb especial èmfasi en el suport al procés creatiu que dóna lloc a l’acte final a cada municipi. 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

El projecte s’ofereix a totes les escoles de Vallirana. El proper curs 2017/2018 el realitzarà l’Escola Pompeu Fabra i l’Escola Verge 

del Roser.  

http://www.diba.cat/web/educacio/presentacio/milloraExit
http://www.diba.cat/web/educacio/presentacio/milloraExit
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Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Curs escolar 

Activitats: Preparació prèvia amb una reunió de presentació del projecte a tots els municipis participants, en la que es convoca a tècnics i 

tècniques municipals i regidors/es i aquells altres agents directament implicats: referent de la biblioteca municipal, representant de 

l’equip directiu dels centre educatius i mestres o professorat referent dels grups que participaran. En aquesta reunions es confirmen 

els objectius del projecte, la temàtica a treballar, es defineix el procés a seguir i s'estableix el calendari de realització.  

Desenvolupament: Posteriorment, cada municipi inicia l'activitat: a) Els centres educatius treballen a partir de i amb els materials de 

la temàtica proposada. b) La biblioteca selecciona i posa a disposició la bibliografia i obres a consulta. c) Les tècniques municipals 

s'encarreguen de la coordinació del projecte entre els agents locals i de donar el tret de sortida fent possible una exposició - 

presentació, sobre els trets diferencials del municipi als alumnes. 

El desenvolupament del projecte es complementa amb: − Una visita a la Biblioteca de Catalunya que incorpora elements específics 

sobre les temàtiques de treball dels diferents grups. − Un taller (dues sessions) de reforç de les competències lingüístiques i suport 

al procés creatiu, que anomenem “intervenció guiada”.  

El projecte finalitza amb la presentació del treball realitzat, en un acte públic a la biblioteca municipal. El tancament final culmina amb 

un acte conjunt que compta amb la presència de tots els agents implicats i de tot l'alumnat participant en cadascun dels municipis. 

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

L’Ajuntament fa suport tècnic i es fa càrrec del cost del lloguer del local per l’acte de cloenda. 

RRHH i materials: Coordinació tècnica educació, lloguer del Teatre Casino de Vallirana per l’acte de cloenda. 

Referent (nom, mail, telèfon): Tècnica d’Educació Cristina Ludeña. 
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NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.6 PROJECTE EDUCATIU MART XXI 

Descripció: Mart XXI vol presentar la ciència de manera atractiva a l'alumnat de secundària, amb la intenció de reforçar la seva autoconfiança, 

motivació i capacitat de treball en equip. 

Objectius:  Motivar els participants a no abandonar els estudis de manera prematura. 

 Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i per projectes, assumint una responsabilitat dins de l'equip i en     la 

realització de tasques individuals. 

 Ajudar en l' orientació acadèmica i professional. 

 Conèixer de prop la universitat, els estudis i el món acadèmic en general. 

 Posar de relleu el paper que desenvolupa la ciència i la tecnologia a la nostra societat. 

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona 

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vallirana 

Institut Vall D’Arús del Departament Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya 

Organismes col·laboradors Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

 

Alumnes de 3er i 4rt d'ESO que, malgrat tenir capacitat pels estudis, presenten cert risc d'abandonament prematur de la seva formació. 

L’Ajuntament sol·licita el projecte per l’Institut Vall d’Arús. 

Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Cada curs escolar dins d’un semestre. 
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Activitats: 
Desenvolupar un projecte entorn de la investigació: és possible una colònia humana a Mart amb la tecnologia actual?, amb la 

ciència i el treball en equip com a fil conductor. L'alumnat, seleccionat segons el perfil indicat, s'incorpora a un dels 8 grups de 

treball creats per a desenvolupar l'estudi d'un àmbit de coneixement vital per a l'èxit de la missió: 

 Llançament, navegació, aterratge. 

 Robots: els rovers marcians. 

 Telecomunicacions. 

 Producció i consum d'energia. 

 Monitorització de la colònia (aplicacions de la domòtica). 

 Producció alimentària 

 Suport vital i reciclatge dels residus 

 Obtenció, distribució i consum d'aigua 
 

Cada grup de treball estarà tutoritzat per especialistes de la UPC en cadascun dels àmbits que conduiran les reflexions i les 

experimentacions que han d'ajudar a resoldre la pregunta.  

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

Subvencionat al 50% per la Diputació de Barcelona. Ajuntament fa suport tècnic i es fa càrrec del transport dels alumnes a la 

Universitat. 

RRHH i materials: 
Recursos Personals 

 Tècnica d’educació 

Materials 

 Lloguer autocar per desplaçaments al Campus Universitari. 

Referent (nom, mail, telèfon): Cap d’Educació Lara Ubieto. 
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NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.7 PROJECTE SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA 

Descripció: Projecte pilot d’atenció i intervenció als alumnes de l’Institut per la prevenció i atenció als casos d’alumnes que presentin risc de fracàs 

escolar, absentisme o expulsions. 

Objectius: Aquest projecte pretén potenciar altres mesures correctores, també contemplades al NOFC, com la Mediació o els Serveis a la 

comunitat. A través d’un acompanyament de l’alumne i l’aplicació d’aquestes mesures alternatives es pot potenciar l'interès de 

l’alumne i millorar la seva estada al centre, treballant les causes que l’han dut a aquesta situació i evitant que es repeteixi. 

De la mateixa manera, també es pretén participar en la promoció de la millora de la convivència al centre.  

En resum seria: 

      Millorar la convivència al centre:  

 Promocionar el Servei de mediació escolar com a mètode preventiu de resolució de conflictes. 

 Intervenir en aquells grups classe que presentin més dificultats. 

 Reforçar la xarxa de referents positius dels alumnes. 

       Reduir el fracàs escolar, donant suport al centre amb aquells alumnes que presentin dificultats: 

 Evitar i reduir expulsions intervenint amb els i les alumnes que acumulen faltes. 

 Acompanyar socioeducativament abans, durant i després de l’expulsió  

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Consell Comarcal del Baix Llobregat 

Departament de Serveis Socials i Educació de l’Ajuntament de Vallirana 

Institut Vall D’Arús del Departament Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

 

 Alumnes en risc d’expulsió, absentisme i/o fracàs escolar. Donant prioritat als alumnes del primer cicle d’ESO de l’Institut 

Vall d’Arús, que són els que en els darrers cursos han presentat més dificultats i pels que no hi ha programes específics. 

 Les famílies dels alumnes amb els que es treballi. 

 Grup classe, quan hi hagi una problemàtica que afecti a gran part dels alumnes d’aquest.  
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Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Curs escolar 2017/2018 

Activitats: 
Millorar la convivència al centre: 

o Promocionar el Servei de mediació escolar com a mètode preventiu de resolució de conflictes. 
o Intervenir en aquells grup classe que presentin més dificultats 
o Reforçar la xarxa de referents positius dels alumnes 

 

Reduir el fracàs escolar, donant suport al centre amb aquells alumnes que presentin dificultats 

o Evitar i reduir expulsions intervenint amb els i les alumnes que acumulen faltes. 
o Acompanyar socioeducativament abans, durant i després de l’expulsió 

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

Treball tècnic del Consell Comarcal, Ajuntament i Institut. 

RRHH i materials: 
Recursos Personals 

 Educadora SIS (màxim de 6 hores setmanals) 

 Tècnica d’Educació 

 Personal del centre: pedagoga, mediador, coordinador d’àrea, etc. 

Materials 

 Espai d’intervenció: 

◦ INS Vall d’Arús  

◦ Casal de Joves 

Referent (nom, mail, telèfon): Lidera el projecte Gemma Monturiol, educadora social del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Tècnica d’Educació Cristina Ludeña 
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NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.8 PROJECTE EDUCATIU “TEATRE EN ANGLÈS” 

Descripció: Els centres escolars dediquen una de les sortides previstes a la seva programació per anar a veure una obra de teatre. 

Objectius: És un valor afegit a les dinàmiques i activitats de listening que es treballen a l’aula així com per vincular les arts escèniques 

al projecte educatiu. 

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Centres escolars del Departament Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Regidoria d’ Educació de l’Ajuntament de Vallirana 

Organismes col·laboradors Empresa contractada per fer la obra teatral. 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

El curs vinent participa l’Escola Pompeu Fabra, La Ginesta, L’Olivera i Campderrós. 

Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Un cop al curs escolar. 

Cost de l’activitat L’ Ajuntament es fa càrrec del cost del lloguer del Teatre el Casino. Famílies paguen el cost de la obra de teatre. 

Activitats: Durant un matí i en diferents representacions, es fa la obra de teatre agrupant les classes de les diverses escoles. 

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

Ajuntament es fa càrrec del cost del lloguer del Casino per la obra de teatre/ usuaris. 

RRHH i materials: Propis de treball tècnic. 

Referent (nom, mail, telèfon): Cap d’Educació Lara Ubieto 
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NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.9 CURS DE GESTIÓ ECONÒMICA I FISCALITAT PER AMPA 

 Foment Xarxa Ampa – Cessió d’espais i coordinació per part Ajuntament per fomentar reunions i xarxa d’ Ampa. 

Descripció: La Regidoria d’Educació porta dos cursos escolars oferint un curs de fiscalitat per Ampa. 

Objectius: A través de la formació, ajudar i donar suport a les Ampa dels centres educatius a realitzar la tasca econòmica i fiscal. 

Establir espais de trobada per fer xarxa d’ Ampa. 

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

 

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vallirana. 

Organismes col·laboradors FAPAC 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

Membres de les Ampa del municipi. 

Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Un cop cada curs escolar 

Cost de l’activitat Variable 

Activitats: Durant un matí de dissabte (4 hores), els membres de les Ampa reben formació sobre gestió econòmica i fiscal impartit per un 

professional expert en el tema. 

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

Totalment finançat per Regidoria Educació Ajuntament de Vallirana. 

RRHH i materials: Coordinació Tècnic Educació i cessió dels espais municipals a càrrec de l’Ajuntament. 
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Referent (nom, mail, telèfon): Tècnica d’Educació Cristina Ludeña 

 

NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.10 CDIAP - CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ 

Descripció: (CDIAP) Equip 40 forma part de la xarxa d’atenció precoç integrada en el Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat de 

Catalunya. 

El servei és gestionat per la cooperativa de treball associat Equip 40 d’estimulació de petita infància S.C.C.L., entitat sense afany de 

lucre inscrita al Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona amb el número BN-2002 i a la Secció Entitats Privades d’ Iniciativa 

Social de la Direcció General d’ Afers Socials amb el nº E00717. 

Des del curs passat estan instal·lats al nostre municipi (entre d’altres municipis) perquè les famílies de Vallirana no hagin de desplaçar-

se a Sant Vicens dels Horts o Sant Feliu de Llobregat.  

Objectius: 
El CDIAP Equip 40 té com a única activitat la prestació de serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç. 
Duen a terme tasques de prevenció, detecció precoç, diagnòstic i intervenció terapèutica destinades a tots els infants i llurs famílies 
des de la concepció fins als 6 anys, que presentin trastorns o alteracions en el seu desenvolupament o estiguin en risc de patir-les, 
amb independència de quina sigui la causa d’aquest trastorn.  

Ofereixen una atenció interdisciplinari, que també té en compte la coordinació i cooperació amb els serveis educatius, de salut i 
socials del territori.  

També desenvolupen tasques d’assessorament, formació, docència i recerca. 

El Centre de Desenvolupament infantil i Atenció precoç (CDIAP) Equip 40 forma part de la xarxa d’atenció precoç integrada en el 
Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. 

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya 

Equip 40 d’estimulació de petita infància S.C.C.L 

Ajuntament de Vallirana 
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Organismes col·laboradors El CDIAP té una relació de col•laboració i coordinació amb tots els dispositius d’atenció a la infància de la zona: amb les escoles 

bressol, les escoles ordinàries, CREDA, equips pediàtrics de les ABS, Serveis Socials, diversos serveis de l’Hospital de St. Joan de 

Déu, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

Poden sol·licitar atenció les famílies residents a la zona d’atenció del CDIAP, amb infants menors de sis anys, preferentment 

orientades des dels dispositius sanitaris, educatius o socials. 

La normativa reguladora del servei obliga a prioritzar les actuacions sobre els infants menors de 3 anys i/o els que pateixen greus 

afectacions. 

Aquest curs estan atenent a unes 45 famílies de Vallirana. 

Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Continuada. Horaris : dilluns tarda, dimarts matí i tarda, dijous matí. 

Activitats: 1 - Promoció de la salut infantil 
 

2 - Prevenció Comunitària dels trastorns del Desenvolupament. 

   2.1-Tractant precoçment les dificultats dels infants, també contribueixen a la prevenció de les dificultats, que es podrien 

presentar, en posteriors etapes de la vida. 
 

3 - Seguiment dels casos amb risc de patir-los 
 

4 - Detecció dels infants afectats 
 

5 - Valoració i diagnòstic: 

    5.1-El diagnòstic consta de una primera visita on s’acullen les preocupacions de la família i es recullen les dades 

necessàries per la comprensió del cas, i d’una valoració diagnòstica. Aquesta pot ser realitzada per un o més professionals 

amb l’objectiu de valorar el desenvolupament global del nen i conèixer tant les seves dificultats com els seus recursos i 

consta de varies sessions. Posteriorment es fa una entrevista de devolució d’aquesta valoració als pares. 

L’objectiu de la valoració diagnòstica és assolir un coneixement de la situació global del nen, tant dels aspectes on hi ha 

dificultats com dels que estan funcionant bé, de la seva família i de la relació del nen amb seu entorn més proper, incloent 

la comprensió de les possibles causes de les dificultats del nen. 

6 – Atenció Terapèutica global i interdisciplinari:  
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   6.1-En la valoració diagnòstica es poden indicar diversos tipus d’intervenció segons les necessitats de cada cas. Es pot 

dur a terme únicament un seguiment i control de l’evolució del nen, un tractament individual, que pot ser: psicològic, 

logopèdic o fisioterapèutic, segons les seves dificultats, o bé, en grup, de nens o de pares. 

En general, els tractaments es fan amb la participació i la presència d’un o d’ambdós pares a les sessions. Oferim un espai 

on el nen pugui expressar idees, emocions i interessos. A través de la relació que s’estableix entre ell, els pares i el 

terapeuta i usant com a eines bàsiques el joc, la representació gràfica, i el llenguatge, afavorim el 

desenvolupament  harmònic del nen. 
 

7-Col·laboració i Coordinació amb tots els dispositius d’atenció a la infància de la zona ( Amb les escoles bressol, escoles 

ordinàries, CREDA, pediatres de les ABS, Serveis Socials, metges de l’Hospital de St. Joan de Déu, Centre de Salut 

Mental Infantil i Juvenil.) 
 

8- Docència. 
 

Aquest curs hi ha previst 9 formacions als professionals de les dues EBM, 6 xerrades a famílies de les dues EBM i 3 

xerrades a les famílies de Vallirana amb fills d’infantil i primer cicle de primària finançades per L’Ajuntament. 

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

L’activitat està finançada, en la seva totalitat, mitjançant un concert amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del 

Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i compta amb el suport de l’Ajuntament de Vallirana. 

RRHH i materials: Espais i subministraments cedits per l’Ajuntament. 

Referent (nom, mail, telèfon): Cap d’ Educació Lara Ubieto. 
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NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.11 PROJECTE CREACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

Descripció: Creació del Consell Educatiu Municipal de Vallirana 

Objectius: 
Amb l’objectiu d’impulsar una plataforma àmplia i representativa que permeti i faciliti la coordinació entre tots els agents socioeducatius 

del territori per a la seva complementarietat i coresponsabilitat, i amb la voluntat de generar il·lusions compartides i promoure 

mecanismes de participació educativa. 

Destacant que la funció principal dels consells escolars municipals ha esdevingut la de coordinar la comunitat educativa en un espai 

comú de trobada de tots els sectors, cercar consensos i informar sobre temes educatius de l’àmbit municipal i del Departament 

d’Educació.  

Els municipis poden constituir consells municipals en tant que òrgans i instruments de consulta i de participació, que actuarà com a 

dinamitzador del món educatiu al municipi. 

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona 

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vallirana 

Organismes col·laboradors Agents socioeducatius 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

 

Comunitat educativa del municipi. 

Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Creació durant curs escolar 2018/2019 i continuïtat en els propers cursos. 

Activitats: 
Reunions durant el curs escolar per tractar temes educatius i funcionament per comissions de treball de temes concrets.  
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Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

Propis Ajuntament i suport tècnic Diputació de Barcelona. 

RRHH i materials: 
Recursos Personals 

 Tècnica contra el fracàs escolar 

Materials 

 Espais de reunió. 

Referent (nom, mail, telèfon): Tècnica d’educació Cristina Ludeña 
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NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.12 PROJECTE MALETA DE LES FAMÍLIES 

Descripció: És un projecte d'orientació educativa adreçat a les famílies d'alumnes d'educació secundària  i batxillerat en el procés 

d'acompanyament als seus fills en la tria d'itinerari educatiu i professional que comporta la transició als estudis post obligatoris. 

Objectius: 
Aquest projecte  s'emmarca en l'estratègia d'orientació per afavorir la reducció de l'Abandonament Escolar Prematur (AEP) i facilitar 

les transicions educatives a través de l'orientació. 

La Maleta de les Famílies  es dirigeix a famílies que tinguin alumnat en educació secundària i batxillerat amb l'objectiu d'orientar-

les en el procés d'acompanyament dels seus fills i filles en la tria d'itinerari educatiu i professional. 

Objectius principals: 

 Contribuir a la reducció de l'abandonament escolar prematur en el 1r any de l'educació post obligatòria. 

 Fomentar el paper cabdal de les famílies en l'acompanyament dels seus fills en les transicions educatives. 

 Contribuir a potenciar una xarxa de relacions i col·laboració entre els ajuntaments i els centres educatius. 

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona 

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vallirana 

Institut Vall d’Arús – Departament Ensenyament Generalitat de Catalunya 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

 

Famílies d'alumnat d'educació secundària i batxillerat. 

Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Un cop al curs escolar 2017/2018 
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Cost de l’activitat 
Gratuït per les famílies. 

Activitats: 

 

Xerrades, tallers d’orientació i tutories. 

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

Espai cedit per Institut Vall d’Arús / Tallers i xerrades a càrrec Diputació de Barcelona / Coordinació Regidoria Educació. 

RRHH i materials: 
Recursos Personals 

 Coordinació tècnica contra el fracàs escolar 

Materials 

 Espais de reunió. 

 Tríptics i audiovisuals 

Referent (nom, mail, telèfon): Tècnica d’educació Cristina Ludeña 
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NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.13 SERVEI LOCAL DE CATALÀ 

Descripció: És un servei que ofereixen el Consorci per a la Normalització lingüística (www.cpnl.cat) i l'Ajuntament de Vallirana des de la Regidoria 

de Cultura, per tal de posar a l'abast de tots els veïns i veïnes de Vallirana les eines i els recursos necessaris per poder utilitzar 

correctament el català, tant en l'àmbit privat com en el públic (comerços, entitats, associacions esportives...). 

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Cpnl – Regidoria de Cultura Municipal 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

Ciutadans de Vallirana 

Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Matins de dilluns a divendres  
Tardes de dilluns i divendres 

Cost de l’activitat Depèn del curs. Preus molt subvencionats segons circumstàncies personals i molt assequibles. 

Activitats: Cursos nivells oficials català, activitats de: voluntariat per la llengua, dictat en català, exposicions, etc. 

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

Consorci i Ajuntament. 

RRHH i materials: Coordinació Consorci i Cultura 

Referent (nom, mail, telèfon): Marta Serra i Domingo  

 

  

http://www.cpnl.cat/
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NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.14 SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ PEDAGÒGICA I LOGOPÈDIA (SAPIL) 

Descripció: 
S’ofereix a les escoles un servei de logopèdia per aquells alumnes que mostren dificultats en el desenvolupament del llenguatge i a 

les escoles bressol el servei consisteix principalment en la detecció d'alumnes amb dificultats a qualsevol nivell (lingüístic, motriu, 

cognitiu, evolutiu, etc.), intervenció directa a l'aula, assessorament a professionals i famílies, derivació a altres professionals (personal 

sanitaris, CDIAP, etc.) i seguiment en tota la seva escolaritat. 

Objectius: La finalitat de l’atenció precoç és potenciar la capacitat del desenvolupament de l’Infant amb trastorns o risc de patir-los, 
a través d’accions optimitzadores i compensatòries que millorin la seva autonomia personal, tot possibilitant-ne la 
integració en el seu entorn social, familiar i escolar.  
La principal finalitat del Servei a les escoles és millorar la competència comunicativa dels nens, tant amb els seus companys com 

amb les persones del seu entorn, i poder expressar sentiments, emocions i necessitats… 

L’objectiu d’aquest servei no és resoldre les patologies del llenguatge, sinó ajudar els alumnes en el desenvolupament dels diferents 

aspectes de la parla (receptiu, pragmàtic, fonètic, morfosintàctic, semàntic). Moltes de les dificultats en l’aprenentatge de la llengua 

oral s’inicien en els primers nivells escolars. Per això és important fer una bona prevenció educativa des de les llars d’infants. 

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Regidoria Educació Ajuntament de Vallirana. 

Organismes col·laboradors Departament d’Inspecció Educativa de la Generalitat de Catalunya, Centres educatius públics, EAP i CDIAP. 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

Infants de les EBM, alumnes centres públics d’educació infantil i primer cicle de primària (hi ha algun cas puntual de segon cicle de 

primària).  

El curs 2016/2017 un total de 209 alumnes amb dificultats de llenguatge o parla van tenir una atenció directa de l’especialista del 

SAPIL, en petits grups o de manera individual, segons el cas. D’aquests alumnes, 51 van rebre l’alta al llarg del curs. 
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Periodicitat (continuada, 

puntual): 

Continuada / 4 hores setmanals per cada EBM i escola pública. 

Cost de l’activitat Gratuït pels centres i alumnes 

Activitats: 
Tant els professionals que treballen amb els alumnes a l’aula ordinària com la seva família han de conèixer les dificultats que presenta 

el nen o la nena i com s’ha d’actuar per afavorir-ne l’evolució. Per aquest motiu és molt important establir des del principi unes bones 

vies de comunicació on l’intercanvi d’informació i la col·laboració siguin continus al llarg del curs. 

 Coordinació entre els professionals 

A les llars d'infants són les tutores les que informen a l’especialista del Servei Municipal sobre els alumnes que criden l'atenció, 

presenten dificultats o són atesos per altres professionals externs al centre. Igualment, l'especialista entra a les aules per 

observar per tal de conèixer el procés evolutiu de tots els infants. 

Quan un alumne és atès pel CDIAP prèviament a la seva escolarització, l'especialista del Servei Municipal (SAPIL) s'informa 

sobre les causes, quins són els professionals que atenen l’Infant i s'inicia una comunicació i coordinació entre ells. 

Al llarg del curs el feedback d'informació entre les tutores i l’especialista de l'SAPIL és contínua, dinàmica i coordinada. 

A les escoles són els tutors qui determinen quins alumnes tenen dificultats a nivell lingüístic i s'estableixen els grups a partir de 

la seva valoració. També s'estableixen els horaris de les sessions de logopèdia en coordinació amb els tutors per tal de no 

distorsionar la dinàmica de l'aula i no privar l’Infant d'activitats d'interès. 

 Informació i coordinació amb les famílies 

 La proximitat a l'escola bressol 

Per l'edat dels infants, tractant-se de la seva primera escolarització i per la demanda contínua d'informació que presenten les 

famílies, la relació entre els professionals de les Llars i els pares és més propera i estreta del que normalment és a les escoles. 

Per tant, les entrevistes entre l'especialista del SAPIL i les famílies són més seguides també al llarg del curs i la col·laboració 

és també més conscient i significativa. 

 Xerrades a les famílies de les Escoles Bressol Municipals 

Aquest curs 2017/2018 l'especialista de l'SAPIL farà dues xerrades a les famílies de les escoles bressol. 
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 Xerrada la detecció precoç. 
 Xerrada sobre els contes. 

 

 Carta informativa sobre el Servei a les famílies de les escoles 

Quan va comença el curs i després de les valoracions inicials dels educadors de les escoles i l’especialista 

del Servei Municipal, se'ls va enviar una carta a cada família que informava sobre les dificultats del seu fill a 

nivell lingüístic i sobre l'inici de les sessions de logopèdia a l’escola. En aquesta carta es donava als pares 

l'opció d'acceptar el servei o rebutjar-lo.  

 Informe de fi de curs a les escoles 

Al juny és lliure un informe a cada família de cada escola amb el logotip de l'Ajuntament i signat per 

l'especialista del Servei Municipal d'Atenció Pedagògica i Logopèdia, que valora l'evolució del seu fill i dona 

pautes d'activitats per fer a l'estiu per tal d'afavorir el desenvolupament del llenguatge dels seus fills durant 

les vacances. També s'informa que el servei continuaria al curs següent i que es valora novament la 

competència lingüística del seu fill per determinar-ne la continuïtat en el servei. 

 Entrevistes amb les famílies de les escoles 

Al llarg del curs es realitzen entrevistes i reunions a demanda de les famílies per fer un intercanvi d'informació i per donar 

eines per treballar a casa a nivell lingüístic. A totes les reunions acut el tutor/a de l'alumne amb l’especialista del Servei 

Municipal, per tal d'enriquir la reunió i facilitar la coherència de l'actuació amb l’Infant. 

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

El finançament econòmic del Servei Municipal d’Atenció Pedagògica i Logopèdia (SAPIL) és assumit per l’Ajuntament de Vallirana al 

100%, així com les despeses de material que es necessiten per poder dur a terme la tasca. 

RRHH i materials: Una professional especialitzada en pedagogia terapèutica i audició i llenguatge. Forma part plantilla municipal. 

Referent (nom, mail, telèfon): Tècnica Municipal Lorena Castrillo Zubiría (SAPIL)  
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NOM DE L’ACCIÓ: 
7.6.15 PROJECTE EDUCATIU FULL DE RUTA 

 

Descripció: Full de ruta és un projecte d'orientació educativa i professional en el marc de les escoles, centres i serveis municipals de 

persones adultes (EMPA). L'objectiu és reduir l'abandonament dels estudis i incrementar el nombre d'alumnes que els 

superen i continuen estudiant, a partir del suport als professionals i d'un procés d'orientació grupal i individual a l'alumnat.   

Aquest projecte  s'emmarca en l'estratègia per afavorir la reducció de l'abandonament escolar prematur (AEP) i facilitar 

les transicions educatives a través de l'orientació, que es va iniciar el 2014 dins el Pla pilot d'orientació 2014-2016. 

Objectius:  Contribuir a la introducció i consolidació de l'orientació a les escoles, centres i serveis  municipals de 

persones adultes i potenciar el treball en xarxa amb la resta d'actors i activitats del territori. 

 Reduir l'abandonament dels estudis i incrementar el nombre d'alumnes que els supera i continua estudiant. 

Organismes responsables: 

Ajuntament, Entitats, etc. 

Regidoria Educació Ajuntament de Vallirana. 

Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona 

Centre de Formació d’Adults Municipal, CFA Vallirana 

Destinataris 

(col·lectiu/nombre): 

Alumnes del Centre de Formació d’Adults de Vallirana dels cursos de Preparació a proves d’accés a GM i GS 

Periodicitat (continuada, 

puntual): 

El suport d’orientació es fa un cop per setmana, tres hores cada dimecres 

Cost de l’activitat Gratuït pel centres i alumnes 
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Activitats:  Suport tècnic als professionals municipals per construir una visió comuna de l'orientació i millorar els serveis 

i recursos d'orientació educativa i professional amb què compta l'ajuntament. 

 Orientació a l'alumnat: accions d'orientació grupals i individuals perquè els alumnes construeixin el seu 

propi projecte educatiu i professional. 

Finançament (subvencionat, 

usuaris, propi, altres): 

Finançat per la Diputació de Barcelona. 

RRHH i materials: Espais municipals 

Referent (nom, mail, telèfon): Directora de la CFA Cristina Gallego Giménez 

 gallegogc@vallirana.cat; 936 832 262  
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7.7 ANNEX 7. RELACIÓ DE CENTRES DEL BAIX LLOBREGAT AMB OFERTA DE BATXILLERAT ARTÍSTIC, ENSENYAMENTS 

ARTÍSTICS, MUSICALS I CICLES FORMATIUS 

Tipus d’ensenyament Nom ensenyament Municipi  Nom del centre 

Arts plàstiques i disseny de grau 
superior (ensenyaments artístics) 

Gràfica publicitària Sant Just Desvern Antoni Algueró 

Gravat i tècniques d'estampació Viladecans Escola Germans Amat i Targa 

Joieria artística Sant Boi de Llobregat Escola Rafael Casanova 

Modelisme i maquetisme El Prat de Llobregat Escola Ramon Llull 

Modelisme industrial Sant Andreu de la Barca Escola Josep Pla 

Dansa (ensenyaments artístics) Ensenyaments de dansa article 48.3 LOE 

Castelldefels Escola de Dansa Municipal de Castelldefels 

Esparreguera Esc. Mús. i D. Municipal d'Esparreguera 

Gavà Escola de Dansa L'Aula de Dansa 

Olesa de Montserrat Escola de Dansa 113 Dansa 

Sant Just Desvern Escola de Dansa Marta Roig 

Música (ensenyaments artístics) 

Arpa Sant Andreu de la Barca Escola Can Salvi 

Baix elèctric Sant Boi de Llobregat Escola Vicente Ferrer 

Cant Santa Coloma de Cervelló Escola Pla de les Vinyes 

Clarinet Viladecans Escola Mediterrània 

Contrabaix Collbató Institut de Collbató 

Ensenyaments de música article 48.3 LOE 

Abrera Esc. de Música Municipal d'Abrera 

Corbera de Llobregat Esc. de Música Municipal Lluís Soler i Ametller 

Cornellà de Llobregat Esc. de Música Municipal Roser Cabanas 

El Papiol Esc. de Música Municipal 

Esparreguera Esc. Mús. i D. Municipal d'Esparreguera 

Esplugues de Llobregat Esc. de Música Municipal 

Martorell Esc. de Música Municipal de Martorell 

Molins de Rei Esc. de Música Municipal Julià Canals 

Sant Boi de Llobregat Esc. de Música Municipal Blai Net 

Sant Feliu de Llobregat Esc. de Música Municipal 

Vallirana Esc. de Música Municipal Aureli Vila 

Fagot Olesa de Montserrat Institut Creu de Saba 

Piano Corbera de Llobregat Escola Cau de la Guineu 

Saxòfon Corbera de Llobregat Institut Can Margarit 
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Tipus d’ensenyament Nom ensenyament Municipi  Nom del centre 

Ensenyaments esportius de grau mig 

Tècnic d'esport en futbol 

Esplugues de Llobregat EFTE Escola Catalana de l'Esport 

Gavà Bon Soleil 

San Pedro 

Tècnic d'esport en futbol sala Esplugues de Llobregat EFTE Escola Catalana de l'Esport 

Tècnic d'esport en handbol 
Esplugues de Llobregat EFTE Escola Catalana de l'Esport 

Martorell Llar d'infants Pont d'Estels 

Tècnic d'esport en muntanya mitjana Esparreguera LLI privada El Primer Pas 

Tècnic esportiu en esgrima Esplugues de Llobregat EFTE Escola Catalana de l'Esport 

Tècnic esportiu en judo i defensa personal Esplugues de Llobregat EFTE Escola Catalana de l'Esport 

Tècnic esportiu en salvament i socorrisme 
Esplugues de Llobregat EFTE Escola Catalana de l'Esport 

Gavà Santo Ángel 

Ensenyaments esportius de grau 
superior 

Tècnic superior d'esport en alta muntanya Esparreguera Escola Les Roques Blaves 

Tècnic superior d'esport en esquí de muntanya El Prat de Llobregat LLI privada L'Estel 

Tècnic superior d'esport en futbol 
Esplugues de Llobregat EFTE Escola Catalana de l'Esport 

Gavà Escola Juan Salamero 

Tècnic superior d'esport en futbol sala Gavà Sagrat Cor 

Tècnic superior d'esport en handbol Martorell Esc. de Música Municipal de Martorell 

Formació professional de grau mig 

Activitats comercials 

Castelldefels Institut Mediterrània 

El Prat de Llobregat Escola Jacint Verdaguer 

Gavà Institut El Calamot 

Molins de Rei Esc. de Música Municipal Julià Canals 

Sant Boi de Llobregat Institut Marianao 

Sant Vicenç dels Horts Institut Frederic Mompou 

Atenció a persones en situació de dependència 
Sant Esteve Sesrovires CFA Artur Martorell 

Sant Vicenç dels Horts Institut Gabriela Mistral 

Carrosseria 
Gavà LLI privada Els Menuts de la Pineda 

Olesa de Montserrat Institut Daniel Blanxart i Pedrals 
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Tipus d’ensenyament Nom ensenyament Municipi  Nom del centre 

Formació professional de grau mig 

Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi 
natural 

Begues Llar d'infants El Guinyol 

Esparreguera Estel 

Olesa de Montserrat Institut Daniel Blanxart i Pedrals 

Cuina i gastronomia 

Castelldefels Fundació d'Hostaleria de Castelldefels 

Esparreguera Escola Taquígraf Garriga 

Sant Feliu de Llobregat Institut Martí Dot 

Cures auxiliars d'infermeria 

Cornellà de Llobregat EOI de Cornellà de Llobregat 
 

Llar d'infants Cel Blau 

Esplugues de Llobregat Sant Joan de Déu 

Martorell CFA Martorell 

Sant Just Desvern Antoni Algueró 

Elaboració de productes alimentaris 
Sant Feliu de Llobregat Institut Martí Dot 

Sant Vicenç dels Horts Escola Bressol Alegria 

Electromecànica de vehicles automòbils Viladecans CFA Edèlia Hernández 

Emergències sanitàries 

El Prat de Llobregat ES International School 

Sant Boi de Llobregat Escola Bressol La Mercè 

Estètica i bellesa Viladecans Frandaser 

Forneria, pastisseria i confiteria Sant Feliu de Llobregat Institut Martí Dot 

Gestió administrativa 

Castelldefels Institut Mediterrània 

Cornellà de Llobregat Escola Alexandre Galí 

El Prat de Llobregat Escola Sant Jaume 

Esplugues de Llobregat Escola Lola Anglada 

Gavà Institut El Calamot 

Olesa de Montserrat Institut Daniel Blanxart i Pedrals 

Sant Andreu de la Barca Institut El Palau 

Sant Esteve Sesrovires Àgora-Masia Bach 

Gestió administrativa (àmbit jurídic) Molins de Rei CFA Rafael Farré 

Impressió en arts gràfiques Castelldefels Escola Edumar 

Impressió gràfica Sant Just Desvern Antoni Algueró 
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Tipus d’ensenyament Nom ensenyament Municipi  Nom del centre 

Formació professional de grau mig 

Instal·lacions de producció de calor Sant Boi de Llobregat Escola Benviure 

Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

Castelldefels Llar d'infants La Casa dels Infants de Can Vinader 

Cornellà de Llobregat Formació del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llob. 

Esparreguera Escola Montserrat 

Sant Andreu de la Barca 
Institut El Palau 

Llar d'infants El Cavallet 

Sant Boi de Llobregat Esc. de Música Municipal Blai Net 

Laboratori d'imatge Cornellà de Llobregat 
CFA Cornellà de Llobregat 

Escola Sant Miquel 

Manteniment electromecànic 

Esplugues de Llobregat EB privada Pàtums i Memas 

Gavà Institut El Calamot 

Sant Andreu de la Barca Escola José Juan Ortiz 

Mecanització 
Sant Andreu de la Barca Institut El Palau 

Sant Boi de Llobregat Institut Marianao 

Operacions de laboratori 
Sant Boi de Llobregat Escola Antoni Tàpies 

Sant Feliu de Llobregat LLI privada Peücs 

Perruqueria i cosmètica capil·lar Viladecans Frandaser 

Postimpressió i acabats gràfics Sant Just Desvern Antoni Algueró 

Preimpressió digital 
Cornellà de Llobregat Esc. de Música Municipal Roser Cabanas 

Sant Just Desvern Antoni Algueró 

Preimpressió en arts gràfiques Sant Just Desvern Antoni Algueró 

Serveis en restauració 

Castelldefels Fundació d'Hostaleria de Castelldefels 

Esplugues de Llobregat Escola Isidre Martí 

Sant Feliu de Llobregat Institut Martí Dot 

Sistemes microinformàtics i xarxes 

Castelldefels Institut Mediterrània 

Gavà 
Escola de Dansa L'Aula de Dansa 

Institut El Calamot 

Olesa de Montserrat Institut Daniel Blanxart i Pedrals 

Sant Boi de Llobregat 
Escola Barrufet 

Institut Marianao 

Sant Vicenç dels Horts Institut Gabriela Mistral 

Soldadura i caldereria Sant Andreu de la Barca Institut El Palau 
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Tipus d’ensenyament Nom ensenyament Municipi  Nom del centre 

Formació professional de grau superior 

Administració de sistemes informàtics en xarxa 

Gavà 
Institut El Calamot 

LLI privada Tic-Tac 

Sant Boi de Llobregat Institut Marianao 

Sant Esteve Sesrovires Escola La Roureda 

Administració i finances 

Esparreguera Esc. Mús. i D. Municipal d'Esparreguera 

Esplugues de Llobregat 
CFA Eugeni d'Ors 

Utmar 

Gavà Institut El Calamot 

Olesa de Montserrat Institut Daniel Blanxart i Pedrals 

Sant Andreu de la Barca Institut El Palau 

Sant Feliu de Llobregat Centre Xamfrà-Taller Sant Miquel 

Sant Joan Despí El Brot 

Sant Vicenç dels Horts Esc. de Música de Sant Vicenç dels Horts 

Viladecans LLI privada Pam i Pipa 

Agències de viatges i gestió d'esdeveniments Castelldefels Institut Mediterrània 

Animació d'activitats físiques i esportives 

Cornellà de Llobregat Formació del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llob. 

El Prat de Llobregat Institut Estany de la Ricarda 

Esplugues de Llobregat 
Garbí Pere Vergés 

Institut Joaquim Blume 

Sant Boi de Llobregat Llar d'infants municipal La Marta 

Torrelles de Llobregat Institut Torrelles de Llobregat 

Animació sociocultural i turística Gavà Escola Salvador Lluch 

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius Sant Feliu de Llobregat Esc. de Música Municipal 

Assistència a la direcció Esplugues de Llobregat Institut La Mallola 

Audiologia protètica Viladecans Santo Tomás 

Automoció Viladecans Sagrada Família 

Comerç internacional 
Sant Andreu de la Barca Escola Àngel Guimerà 

Sant Boi de Llobregat Institut Marianao 

Desenv. d'aplicacions multiplataforma (informàtica 
aplicada a la logística) 

Sant Vicenç dels Horts Institut Gabriela Mistral 
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Tipus d’ensenyament Nom ensenyament Municipi  Nom del centre 

Formació professional de grau superior 

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 

Gavà Institut El Calamot 

Pallejà L'Oreig 

Sant Andreu de la Barca Institut El Palau 

Sant Boi de Llobregat Institut Marianao 

Desenvolupament d'aplicacions web Sant Boi de Llobregat Institut Marianao 

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions 
tèrmiques i de fluids 

Cornellà de Llobregat Formació del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llob. 

Direcció de cuina 
Esplugues de Llobregat Institut Severo Ochoa 

Sant Feliu de Llobregat Institut Martí Dot 

Disseny en fabricació mecànica 

Molins de Rei Llar d'infants La Traca 

Pallejà Llar d'infants L'Espurna 

Sant Boi de Llobregat Institut Marianao 

Disseny i edició de publicacions impreses i 
multimèdia 

Sant Just Desvern Antoni Algueró 

Sant Vicenç dels Horts Escola La Guàrdia 

Disseny i gestió de la producció gràfica Sant Just Desvern Antoni Algueró 

Documentació i administració sanitària Esplugues de Llobregat Sant Joan de Déu 

Educació infantil 
El Prat de Llobregat Institut Escola del Prat 

Sant Vicenç dels Horts Institut Gabriela Mistral 

Energies renovables Viladecans Teide 

Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i 
afins 

Sant Just Desvern CFA Sant Just Desvern 

Gestió d'allotjaments turístics 
Castelldefels Institut Mediterrània 

Esplugues de Llobregat Escola Matilde Orduña 

Gestió de vendes i espais comercials Sant Feliu de Llobregat Institut Martí Dot 

Guia, informació i assistència turística (animació 
turística) 

Castelldefels Institut Mediterrània 

Guia, informació i assistència turístiques 
Castelldefels Institut Mediterrània 

Esplugues de Llobregat Institut Joanot Martorell 

Integració social 

Esplugues de Llobregat Sant Joan de Déu 

Gavà Escola Jacme March 

Sant Feliu de Llobregat Escola Nadal 
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Tipus d’ensenyament Nom ensenyament Municipi  Nom del centre 

Formació professional de grau superior 

Laboratori clínic i biomèdic 
Martorell EOI de Martorell 

Viladecans Escola Montserratina 

Laboratori d'anàlisi i control de qualitat La Palma de Cervelló LLI privada La Cuca Fera 

Manteniment electrònic Castelldefels LLI privada Il·lusions 

Màrqueting i publicitat 
Esplugues de Llobregat Escola Gras i Soler 

Sant Just Desvern Escola Montseny 

Mecatrònica industrial 

Castelldefels Institut Mediterrània 

Gavà Institut El Calamot 

Sant Joan Despí Llar d'infants El Gegant del Pi 

Viladecans Escola Àngela Roca 

Mecatrònica industrial (fabricació de productes 
ceràmics) 

Gavà Institut El Calamot 

Patronatge i moda Cornellà de Llobregat Escola L'Areny 

Producció d'audiovisuals i espectacles Sant Boi de Llobregat Santo Tomás 

Producció en indústries d'arts gràfiques Sant Just Desvern Antoni Algueró 

Programació de la producció en fabricació mecànica 
Olesa de Montserrat CFA Mare de Déu de Montserrat 

Sant Boi de Llobregat Institut Marianao 

Sistemes de telecomunicacions i informàtics El Prat de Llobregat Institut Salvador Dalí 

Sistemes electrotècnics i automatitzats 
Sant Andreu de la Barca Institut El Palau 

Sant Just Desvern Escola de Dansa Marta Roig 

Transport i logística Esplugues de Llobregat Nazaret 

 


