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PRESENTACIÓ
En temps de crisi és quan més necessari és pensar estratègicament i a llarg
termini, i resultat d’aquesta convicció és el primer Projecte Educatiu de Ciutat
del Vendrell, un document de planificació elaborat a partir de la reflexió
conjunta entre els diferents departaments municipals i la comunitat educativa a
través del Consell Escolar Municipal. La participació i implicació de la
ciutadania en els assumptes d’interès públic implica, en primer lloc, que
aquesta tingui accés a la informació i a les dades, en aquest cas, educatives
del municipi, només a partir de les quals es poden debatre de manera
constructiva les propostes de millora. En aquesta millora, la col·laboració amb
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és
indispensable, perquè és l’òrgan competent en matèria educativa, i perquè en
els últims anys aquesta col·laboració ha donat bones mostres d’eficàcia, amb la
construcció de noves instal·lacions educatives i l’ampliació de l’oferta formativa.
El Vendrell, avui, necessita un nou impuls que li permeti superar la crisi. Per
població, per la situació geogràfica i per les possibilitats de creixement, té tot el
potencial per fer-ho possible. L’única condició és potenciar el capital humà a
través de la formació. Per fer possible el desenvolupament econòmic dels
sectors madurs i l’atracció d’altres de nous cal tenir el teixit empresarial i
professional sobre el qual puguin créixer, perquè la millora econòmica i
educativa van paral·leles, en una mena d’efecte multiplicador, que alhora
reverteix a la societat cohesionant-la en reduir les desigualtats.
Amb aquesta ambició, el Projecte Educatiu de Ciutat del Vendrell recull tot un
seguit de propostes de millora que comparteixen aquesta visió estratègica,
com: apostar per l’oferta educativa de segones oportunitats, perquè joves i
adults puguin acabar els estudis obligatoris i ampliar-los amb la formació
postobligatòria, col·laborar activament amb la URV a fi de consolidar i ampliar
els estudis universitaris o transformar urbanísticament la zona escolar amb
l’objectiu de crear un campus educatiu que actuï com a pol de
desenvolupament amb el valor afegit que proporcionen els serveis educatius,
esportius i culturals de la zona. Són actuacions a llarg termini, que és com es
treballa en educació, però amb la ferma voluntat d’anar materialitzant aquestes
propostes per fer realitat la millora educativa que necessita el futur del Vendrell.

Martí Carnicer Vidal
Alcalde del Vendrell
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PRESENTACIÓ, Kenneth Martínez Molina, regidor d’Educació
Amb cert retard respecte a les poblacions pioneres del nostre país, la comunitat
educativa del Vendrell ha emprès un procés de reflexió sobre el fet educatiu al
municipi. Es tracta d’una reflexió que, aprofitant la tasca dels membres del
Consell Escolar Municipal, s’ha fet extensiva a tots els centres educatius, als
equips directius i claustres, a les AMPA i als tècnics municipals dels diferents
departaments on es porten a terme accions formatives fins a estendre el debat
al màxim d’agents educatius possibles. És una reflexió que necessàriament
requereix una primera anàlisi per conèixer la situació educativa del municipi.
Aquesta anàlisi representa el gruix del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) del
Vendrell, on es recullen les dades més rellevants que han permès obrir un
debat necessari per tal de fer aflorar les problemàtiques i les alternatives de
millora educativa al municipi. És un procés dialèctic d’anàlisi i de síntesi que, al
seu torn, ha de poder generar la conscienciació necessària per impulsar, a
través de l’educació, el canvi social que demana el moment.
El PEC del Vendrell assumeix com a propis els dos objectius del sistema
educatiu: la millora dels resultats acadèmics i l’enfortiment de la cohesió social.
Aquests objectius s’han de poder definir i quantificar perquè tinguin significació.
La millora dels resultats acadèmics s’aconsegueix quan tots els joves acaben
els seus estudis obligatoris i poden continuar estudiant els postobligatoris. La
cohesió social, per la seva banda, significa aconseguir equilibrar els resultats
acadèmics independentment de les circumstàncies socioeconòmiques de les
famílies. Assolir aquests dos objectius significa transformar la societat,
enfortint-la econòmicament, social i democràtica; construir una nova societat
que formi els seus ciutadans, els faci autònoms i els ofereixi totes les
possibilitats per desenvolupar-se amb plenitud al llarg de la vida.
En les circumstàncies actuals i de futur, aquests objectius són inassolibles
només des de l’escola; la desborden, fet que obliga al conjunt de la societat i de
les administracions a comprometre’s i a actuar per una educació pública,
inclusiva i de qualitat. Històricament, la societat occidental ha anat assumint i
ampliant la gratuïtat i l’edat de l’educació obligatòria. Ha anat acordant i
establint un mínim educatiu necessari per als seus ciutadans, però ja no és
suficient, no serveix un mínim, és necessari establir uns màxims. Aquests
màxims no han de ser uns objectius desitjables a termini mitjà, sinó una
obligació que ens comprometi a tots; tal com en el seu moment es van assumir
la sanitat universal o les pensions, avui també qüestionades si es valoren
només en termes economicistes. I per què una educació pública, inclusiva i de
qualitat? Doncs perquè només si és pública pot arribar a tothom, inclusiva
perquè ha de ser per a tots i de qualitat perquè ha de permetre que els joves
desenvolupin tot el seu potencial i adquireixin les competències necessàries.
L’educació, com un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar, té en
l’administració local la primera de les administracions responsables i, en
l’entorn urbà, el context on aconseguir aquests objectius educatius de
transformació social1. En el cas del Vendrell, el municipi va experimentar entre
1

Subirats Humet, Joan, 2011. Transformaciones sociales y dinámicas educativas. Rizoma freireano 10: 1-19.
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els anys 2000-2011 un increment de la població escolar de primària del 26%,
mentre que a Catalunya va ser del 23%. Això ha suposat una atenció forçada
en la construcció de nous centres, la necessitat d’ampliar les aules amb
barracons, atendre la matrícula viva i estirar les ràtios al límit de la normativa.
Tot plegat ha fet molt difícil poder reflexionar sense urgències sobre el fet
educatiu. Igualment, aquestes necessitats d’escolarització han dificultat la
possibilitat de trobar les complicitats en el conjunt de la comunitat educativa per
tal d’organitzar i planificar el mapa escolar, i un entorn urbà i ciutadà que ajudés
a assolir els objectius educatius. Ara les urgències són unes altres, les
administracions locals, com a primer nivell d’atenció ciutadana, malden per fer
front als problemes de finançament, motiu pel qual ha arribat l’hora d’aturar-se
a pensar, a parlar amb tots els agents implicats i a planificar.
Les societats més desenvolupades hem d’invertir en capital humà per poder
mantenir i ampliar els estàndards de benestar i democràcia. Ni podem ni volem
una economia que aconsegueixi bons nivells de productivitat a costa de la
pèrdua de poder adquisitiu i d’estendre la precarietat laboral. Hem d’aspirar a
una economia sustentada sobre ciutadans competents. Això ens obliga a
canviar conceptualment; a deixar de pensar que no tothom pot estudiar i tenir
molt clar que l’escola, els centres educatius, ja no són els únics agents
educatius, i que a més s’han d’adaptar contínuament a les circumstàncies i
necessitats del moment. Si no, en comptes de ser vehicles de transformació, es
converteixen en reproductors de desigualtats i de jerarquies de poder. El repte,
doncs, és eliminar el fracàs escolar, que respon a diferents factors, dels quals
els més influents queden al marge de l’escola i tenen a veure amb el nivell
educatiu de la família2 i el mercat laboral,3,4 i formar els joves en les
competències adequades per al món actual, fet que significa treballar l’equitat,
per cobrir les mancances que impedeixen que totes les persones tinguin les
mateixes oportunitats.5
En aquests moments en els quals l’educació obligatòria i/o gratuïta cobreix dels
3 als 16 anys, l’equitat fa referència a un millor equilibri en la composició
socioeconòmica de l’alumnat entre els diferents centres, a un acompanyament
al llarg de l’escolaritat perquè tots els alumnes l’assoleixin i a un suport
econòmic per facilitar l’accés a l’oferta educativa pre i postobligatòria. Les
diferències socioeconòmiques de les famílies, els problemes econòmics
d’aquestes, i l’austeritat i retallades per la crisi estan augmentant les
desigualtats, allunyant-nos dels objectius de millora.6,7 Com que no tots els
alumnes tenen les mateixes circumstàncies familiars ni viuen en un mateix
entorn, la despesa educativa no es pot repartir uniformement i, conjuntament
amb els aspectes organitzatius, cal concentrar-se a reduir les causes que
2

Cebolla-Boado, Héctor, Radl, Jonas i Salazar, Leire, 2014. Aprendizaje y ciclo vital. La desigualdad de oportunidades
desde la educación preescolar hasta la edad adulta. Ed. Obra Social La Caixa, Colección estudios sociales, 39.
3
Martínez García, José, 2009. Fracaso escolar, PISA y la difícil ESO. Asociación de Sociología de la Educación 2(1):
56-85.
4
Escudero, Juan, 2005. Fracaso escolar, exclusión educativa: ¿De qué se excluye y cómo?. Profesorado, revista de
currículum y formación del profesorado 1(1): 1-24.
5
OCDE, 2012. Better skills, better jobs, better lives. A strategic approach to skill policies. Ed. OCDE.
6
Albaigés Blasi, Bernat i Martínez Martín, Miquel, 2013. Educació avui. Indicadors i propostes de l’Anuari 2013. Ed
Jaume Bofill, Informes Breus 47.
7
Bonal, Xavier, Essomba, M.Àngel i Ferrer, Ferran (coord.), 2004. Política educativa i igualtat d’oportunitats. Prioritats i
propostes. Ed. Mediterrània, Polítiques 42.
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provoquen desigualtats. Si no canviem les inèrcies actuals, les possibilitats que
un alumne pugui anar a l’escola bressol, rebre suport durant l’educació
obligatòria, complementar o ampliar la seva formació amb activitats
extraescolars, continuar estudiant a la universitat o la formació professional, o
formar-se al llarg de la vida dependrà dels recursos familiars propis, sempre
desiguals. Aquesta tendència, que compromet les possibilitats futures de les
generacions joves, és justament la contrària de l’educació pública, inclusiva i de
qualitat que reclamem.
Els ajuntaments volem ser més ambiciosos del que estableix com a
competències pròpies la LRSAL.8 Compromesos amb la millora de la qualitat
de vida dels nostres ciutadans, hem anat incrementant la nostra participació i
responsabilitat en aquest àmbit. Els ajuntaments participen en aspectes que en
molts casos queden fora de l’educació obligatòria, però que paradoxalment
tenen molta incidència en la millora educativa i de la cohesió social. Així, per
exemple, els ajuntaments han construït una xarxa densa d’escoles bressol que,
en el cas del Vendrell, ha arribat a donar cobertura a un 30% dels infants de 03 anys de la vila. Així mateix, es participa en els PQPI, les escoles d’adults, la
formació ocupacional, les activitats extraescolars, la lluita contra l’absentisme i
l’abandonament escolar prematur, les activitats educatives complementàries
dels museus i entitats culturals, els casals d’estiu, els casals d’avis, els Plans
Educatius d’Entorn, etc. És per això que ens cal repensar el municipi en clau
educativa; des de la trama urbana fins a l’oferta i serveis educatius, l’actuació,
la informació i els objectius de les administracions, i de la societat en el seu
conjunt, perquè tinguin un contingut educatiu, perquè estimulin i impulsin
l’educació dels ciutadans, una educació en totes les seves accepcions i al llarg
de la vida, com un tot integrat. En definitiva, cal pensar com el municipi pot
ajudar en la tasca educativa de l’escola, com pot educar fora de l’escola i com
pot continuar educant al llarg de la vida.
El Vendrell, avui, com les pàgines web, està under construction; més del 70%
de la seva població és nascuda fora, en altres municipis catalans, espanyols i
de l’estranger, que ha anat arribant al llarg del s.XX, i especialment en els
últims anys.9 És un municipi que ha crescut exponencialment sota l’impuls de la
bombolla immobiliària i que, per aquest motiu, està patint greument la seva
fallida en forma d’atur. S’hi afegeix que els seus sectors econòmics més
madurs, com ara el turisme, la vinya i el comerç, estan poc desenvolupats o
necessiten una major dimensió per impulsar l’activitat econòmica. L’educació
és, en el nostre cas, una alternativa estratègica, de canvi. És l’eina per aglutinar
la nostra diversitat, per fer poble i per a la millora competencial dels ciutadans
amb l’objectiu d’impulsar i atreure activitat econòmica capaç de consolidar un
pol de desenvolupament. El Projecte Educatiu del Vendrell pretén ser un primer
pas en aquesta direcció, un document que, com un “estat de la qüestió”, analitzi
el context i la situació actual del fet educatiu del municipi, i estableixi les bases
de la discussió sobre els objectius i les metodologies de millora. La resta del
camí l’haurem de fer entre tots.
8

Kliczkowski, Florencia (coord.), Albaigés, Bernat i Plandiura, Ramon, 2014. Polítiques educatives locals. El paper dels
municipis en el nou context competencial i econòmic. Ed. Fundació Jaume Bofill, Informes breus 50.
9
Izaola, Amaia i Zubero, Imanol, 2009. De la ciutat mestissa a la ciutat mestissada: cultura i pràctica de la
interculturalitat. Barcelona Societat 16: 42-51.
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PRÒLEG
Vicenç Cabré Brugulat
Catedràtic d’Institut, professor del Departament de Ciències Naturals de l’INS
Baix Penedès (1974-2012)
L’educació és un dels serveis que la nostra societat considera un dels seus
puntals, junt amb l’assistència sanitària pública i gratuïta i el sistema de
pensions. És un procés que forma ciutadans i ciutadanes, persones que es
podran moure dins de la societat, assolint els seus drets, però també els seus
deures. Tots dos van junts, com les dues cares d’una moneda. I la pràctica dels
drets i els deures comporta la necessitat d’exercir unes capacitats.
La primera és viure dins del si de la comunitat, relacionant-se amb els altres
membres, en un ambient de respecte i solidaritat. La segona capacitat és poder
exercir una activitat que aporti recursos a la nostra societat, allò que, de
manera general, anomenem “treball”. En temps dels avis, es deia que la
majoria d’edat no la marcava el calendari, sinó la primera setmanada que es
cobrava. I en una societat cada vegada més complexa i competitiva com la
nostra, la capacitat de fer una feina serà essencial per poder ocupar un lloc en
el nostre món.
Bona part de la tasca formativa la fan professionals especialitzats que treballen
als centres docents, guarderies, escoles, instituts i universitats. Es tracta d’una
tasca complexa que forma els nostres futurs ciutadans i ciutadanes i que, per
això mateix, no s’hauria de mirar com un servei, sinó com una inversió
indispensable per al futur del país. La gestió d’aquesta tasca s’ha de portar
amb el màxim rigor i eficàcia, cercant els mètodes de treball més eficients i
evitant apriorismes que comportin experiments irresponsables en entrar en
contacte amb la realitat.
L’educació de les persones, però, és un concepte molt més ampli que la mera
formació. Comprèn aquells aspectes que comporten la convivència i la
integració dins del marc de la societat. La formació corre a càrrec, en primer
lloc, de la família, que és el medi dins del qual es desenvolupa la persona i el
primer nucli educatiu. La persona hi adquireix les vivències essencials, el
primer nivell de la seva vinculació amb el món que l’envolta i els conceptes
vitals, com el del bé i del mal, els codis de conducta i la solidaritat. També hi
ha un paper molt important de la mateixa societat, per mitjà de les entitats,
religioses i civils, públiques i privades, que ajuden els nois i les noies a
descobrir la seva pertinença a un conjunt d’iguals i a assolir-hi la seva funció.
Tornant a la formació, la seva estructura ha de ser a la vegada consistent i
flexible. Consistent perquè cal que existeixi un esquelet bàsic del sistema
educatiu, adaptat a les edats de la infància, l’adolescència i la joventut, que
aniria des de l’educació infantil fins als nivells obligatoris primaris i secundaris i
els estudis superiors. I al mateix temps, prou flexible perquè la persona pugui
mantenir la seva formació permanent, necessària per a gairebé totes les
activitats, perquè, després d’haver deixat els estudis, pugui tornar per
completar-los fins a un nivell superior.
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Moltes d’aquestes possibilitats existeixen ara, però les persones que volen
accedir-hi es troben sovint amb importants dificultats, econòmiques i
organitzatives. Altres persones han deixat els estudis a mig camí i volen tornarhi per assolir els nivells obligatoris que no tenen o per actualitzar la seva
formació tècnica, que ha d’estar adaptada a les necessitats dels llocs de treball
i que fins i tot pot donar-li l’oportunitat de formar-se en un nou ofici o professió.
Un obstacle important rau en el fet que moltes vegades l’única administració
que es fa càrrec d’aquesta tasca és la municipal, que, tot i ser sovint la que té
menys recursos, és la que pot estudiar millor com fer-los servir, cercant ajuts al
món empresarial, de manera que els que gaudiran del treball de les persones
ajudin a formar-les. Un altre ajut molt important pot venir dels mateixos
ciutadans que han rebut un ajut per a la seva promoció i millora. Establint l’ajut
com a préstec, haurà de retornar a l’administració allò que li ha aportat i que,
retornat, permetrà ajudar els altres.
La col·laboració entre institucions docents serà essencial, des del repartiment
de matèries i especialitats professionals amb demanda limitada, de manera que
es concentrin tots els aspirants de la població o de la comarca en un sol centre,
fins a l’ajut de les universitats organitzant les Aules per a la Gent Gran.
L’elaboració d’un Projecte Educatiu Ciutadà comporta una oportunitat molt gran
per al Vendrell. Saber d’on es surt, a on es vol arribar i amb què es compta són
condicions necessàries per assolir l’èxit. La seva realització i aplicació
representen un important esforç que mereix ser recolzat per tots.
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PRÒLEG
Algunes tesis per pensar un Projecte Educatiu de Ciutat
Jordi Solé Blanch
Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i membre del
Laboratori d’Educació Social (LES) de la UOC

Han passat vint-i-quatre anys, moment en el qual s’ha redactat aquest pròleg,
des que es va celebrar a Barcelona el I Congrés Internacional de Ciutats
Educadores, una iniciativa que ho va deure tot a l’empenta d’una de les
educadores més reconegudes i estimades de les nostres contrades, Marta
Mata i Garriga (1926-2006), que va presidir també l’Associació Internacional de
Ciutats Educadores fins a l’any 1995, així com tantes altres iniciatives de la
modernitat pedagògica europea que es remunten a la tradició educativa del
primer terç del segle XX, avui dia poc coneguda i poc reivindicada.
Al darrere dels moviments de renovació pedagògica, que van tenir el seu
moment àlgid al nostre país durant la Segona República amb la renovació de
l’escola pública, i en el desenvolupament de les ciutats educadores, hi trobem
un mateix programa pedagògic: la defensa de l’educació pública que significa,
sobretot, concebre l’educació com l’element central per a la millora de la
societat. “Pedagogia és política”, tal com diria Marta Mata i tal com ens van
ensenyar els grecs, aquells educadors universals. Sobre pedagogia i política,
doncs, ens proposem apuntar algunes tesis per pensar aquest estrany artefacte
anomenat Projecte Educatiu de Ciutat i seguir apuntant en l’horitzó dels nobles
ideals que ens precedeixen.
1. L’educació no se circumscriu només als murs de l’escola, sinó que es
concreta, tal com defensava Marta Mata, en la ciutat educadora. És allà on
totes les persones, començant pels infants, han de poder trobar espais que
facin possible la descoberta, la trobada amb els altres, l’experimentació i la
vida. Que l’educació no es limiti a l’escola no vol dir que les diferents
administracions (i, per damunt de totes, les administracions locals) hagin de
desentendre’s de la planificació escolar, aportant-hi recursos humans, didàctics
i econòmics per fer possible una educació pública de qualitat, des de les llars
d’infants fins a la resta de nivells del sistema educatiu. La relació administració
local - escola és una relació que es retroalimenta des del convenciment que
l’escola pot traspassar el caràcter educador a la ciutat si aquesta esdevé un
agent amb el desig d’educar. L’educació, doncs, és un deure de la ciutat,
perquè fa molt temps que vam aprendre que és, sobretot, un deure de la
societat.
2. Un Projecte Educatiu de Ciutat (PEC, a partir d’ara) treballa a la seva
manera per la desinstitucionalització de les institucions educatives. Potser no
ho fa amb la voluntat de reduir el seu paper (o, almenys, no és aquest el seu
propòsit), sinó que aposta per la creació de nous àmbits de trobada per
aprendre, o aprofita les modalitats d’aprenentatge que ofereixen altres
institucions, més enllà del saber escolaritzat, capaces de crear espais singulars
de recolliment o estudi, com les biblioteques, fora de l’encotillament de les
aules generalitzades. Sembla evident que ja no hi pot haver una única institució
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que s’hagi d’encarregar de tot pel que fa a la formació, i que cal promoure la
pluralitat d’accessos a tot tipus de destreses i aprenentatges més enllà dels
centres educatius; més enllà, també, de convertir aquests aprenentatges en un
valor futur de mercat.
3. Un PEC s’ha de concebre com un camp de batalla, com una alternativa real
al camp de producció i al camp simbòlic que pressionen per produir un tipus
d’identitats que enalteixen la falsa espontaneïtat, el divertiment vacu i tot allò
que la cultura del consum i la indústria de l’espectacle dictamina (cada vegada
més descaradament) com a necessari per a la gent. Un PEC no pot convertirse en un catàleg d’ofertes més o menys educatives que s’afegeixen a l’oferta
cultural de consum, o a la de la indústria de l’oci. Les persones no ens enriquim
més perquè ens lliurem a una gran varietat d’activitats espasmòdiques amb les
quals ens “divertim fins a morir”, usant l’expressió de Postman, encara que ens
“divertim aprenent”. Un PEC ha d’escollir: o es dedica a l’entertainment (però
llavors deixa de ser un PEC i esdevé una altra cosa, una àrea de negocis més
de la ciutat-empresa), o elabora una pedagogia de resistència contra els poders
de desarrelament dels sistemes de producció i consum contemporanis.
4. Un PEC pot impulsar accions encaminades a afavorir sentiments de
pertinença i d’identitat que contrapesin les dinàmiques d’indiferenciació de
comunitats locals avui dia molt disperses. Es tracta de generar mecanismes
que, aprofitant les xarxes d’interacció col·lectiva existents, segueixin treballant
per generar nous lligams d’entitats, de vincles entre persones i grups,
d’implicació col·lectiva sobre els espais públics i els problemes que genera la
convivència. Un PEC pot esdevenir, així, un bon antídot per neutralitzar
qualsevol intent de governança local per la via de l’enfortiment de l’autoritat,
sigui policial, amb la multiplicació, any rere any, d’efectius dels cossos de
seguretat municipals, o normativa, amb la promulgació d’ordenances cíviques
cada vegada més asfixiants. Un PEC ha de formar part d’una política local que
parteixi de la base social. Només així pot esdevenir un marc útil per a la
participació comunitària dels ciutadans.
5. Qualsevol intent de dibuixar una altra manera d’entendre el govern i la
comunitat local ha de preguntar-se pel paper que s’atorga a l’educació en
aquest marc, un paper que no pot recaure només en mans de l’escola, atès
que ha deixat de ser, tal com hem vist, el principal agent educatiu de les
persones. Els impactes, les ofertes i les oportunitats educatives es plantegen a
tot arreu, i des d’una gran multiplicitat d’agents. Es fa imprescindible, doncs,
avançar en polítiques amb una forta presència local per donar resposta a les
noves realitats socials; un enfortiment de les polítiques locals com a acte de
resistència contra l’ofensiva recentralitzadora d’un poder autoritari que s’oposa
a qualsevol intent efectiu d’exercici del poder popular. Des de la perspectiva de
l’acció local en matèria d’educació, un primer pas hauria de passar per conferir
autèntiques competències i autonomia als consells educatius de zona o
comarca, preveient mecanismes de participació ciutadana autèntics i
permanents, ben lluny d’allò que són avui dia, entesos com a simples òrgans
consultius de tècnics, equips directius d’escoles i instituts i representants
polítics que han convertit aquest espai de participació en un escenari més on
s’exposen els memorials de greuges de torn o es representa l’estèril i
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demagògica disputa partidista, que tant mal fa a la possibilitat de mantenir un
debat públic real i intel·ligent.
6. La millora de la qualitat de l’educació passa, doncs, per la implicació de les
comunitats locals. Un PEC pot esdevenir una rutina política més o un simulacre
formatiu, com ho poden ser una escola o un institut, si al darrere no hi ha una
comunitat capaç d’expressar i transmetre els valors d’un espai públic compartit.
Existeixen evidències empíriques que demostren que el nivell educatiu de les
escoles augmenta més ràpidament quan pares i comunitats locals s’impliquen
en la marxa dels centres. No cal deixar la identificació dels problemes en mans
d’experts que acaben oferint solucions descontextualitzades. La capacitat per
crear autèntiques comunitats escolars, amb la implicació real i efectiva de
tothom (pares, professors, alumnes, autoritats locals, empresaris, comerciants,
sindicats, associacions de veïns, entitats, associacions cíviques, grups i
col·lectius autogestionats, etc.), permet construir una xarxa on les relacions
socials fan més per canviar la gent i formar-la que els mateixos programes
formatius. Però estendre aquesta xarxa requereix un treball de base i continuat.
Cal començar-lo a fer. I es pot fer des de la mateixa escola, obrint-la a tothom i
ampliant-ne els usos. L’escola té límits clars en la seva configuració: fronteres
d’edat, plans d’estudi, etc., amb tradicions i valors específics, però és també un
espai idoni per generar una trama d’interessos comuns, que enforteixen la
comunitat i produeixen forts processos d’integració.
7. Perquè un PEC esdevingui creïble i engrescador, cal que es defineixi de baix
a dalt i no de dalt a baix. Només així pot adaptar-se al context, a les necessitats
i als conflictes reals de l’entorn sociocultural on pretén arrelar-se. Fer-ho a la
inversa només pot esdevenir un procés místic o sense sentit, que no poden
conceptualitzar ni experimentar aquells que l’han de portar a la pràctica o han
de fer-ne un ús. De la mateixa manera, els PEC no es poden importar ni
exportar. Potser està bé conèixer allò que avui dia anomenen “bones
pràctiques” que s’estiguin portant a terme en altres indrets, però les necessitats
educatives d’un municipi, així com els seus conflictes, no són generalitzables:
varien en cada cas, segons el municipi, fins i tot, segons les zones d’un mateix
municipi; varien també segons la qualitat i el suport dels equips humans, de les
xarxes ciutadanes, de la capacitat d’autoorganització dels mateixos veïns, del
desig individual o les condicions de possibilitat que permeten mantenir viu un
compromís autèntic pel bé comú.
8. Un PEC, o és capaç d’estendre un compromís per potenciar, impulsar i fer
créixer aquelles iniciatives que trenquin les fronteres entre l’escola i la
comunitat local, o no serà. I el cert és que corre molts riscos per no ser, o per
ser una altra cosa, simple retòrica politicoadministrativa, paper mullat. No ens
cansarem de repetir-ho. Un PEC ha de poder incorporar espais i actors
protagonistes de pràctiques formatives diverses, existents i potencials. La seva
construcció, per tant, no pot derivar-se d’una mera reflexió individual o singular
(ni que sigui utilitzant una matriu DAFO) d’un o diferents membres escollits o
designats d’alguna manera (per la seva experiència, pel seu àmbit de
responsabilitat tècnica en l’exercici de la funció pública local, etc.) per realitzar
aquesta tasca. Un PEC només es pot construir des de la xarxa de relacions i

El Vendrell Educa

fluxos d’informació entre els membres de la comunitat local, començant per la
comunitat escolar, i seguint per la malla de comunitats del territori.
9. Finalment, hi ha projectes educatius de ciutat que pretenen ordenar una
mena de tercer sector de l’educació i la cultura, capaç de portar a terme
accions on l’Estat (o les administracions de l’Estat, com els ajuntaments) no
arriba, però sí la iniciativa social. Una altra cosa és dir que aquesta iniciativa
social es transformi en mercat, tal com defensen determinats models de gestió
educativa i cultural, donant per fet que existeix una correspondència entre els
interessos del mercat i els interessos de la societat. Fa temps que ho hem
après. Al mercat, per exemple, li interessa mantenir pisos buits mentre cada dia
assistim a desenes de desnonaments. Les necessitats de la gent no poden
veure’s limitades, doncs, al rol que el mercat ens atorga com a consumidors. Si
és així, aquest tercer sector de l’educació es dedicarà a vendre productes
educatius (o culturals, o d’entreteniment) en un mercat que ha adquirit una
posició de força i poder sobre les necessitats de les persones, i no al revés. Un
projecte educatiu de ciutat que vulgui donar suport a la iniciativa social l’hem
d’imaginar al servei de la gent que s’organitza per apropiar-se de la seva vida
educativa i cultural. Només així pot jugar a favor nostre. Confiem que alguna
cosa d’aquest esperit planegi sobre el document que teniu a les mans. Només
el temps jutjarà que sigui així, tenint en compte que això només acaba de
començar.

PEC
I PART. INTRODUCCIÓ
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I PART. INTRODUCCIÓ
1.1.- Introducció
Els PEC tenen l’objectiu de conscienciar el conjunt de la societat perquè
l’educació sigui una variable de referència en la construcció de la vida social
d’una població. Busquen que en tota decisió i acció dels diferents agents
públics i privats d’un municipi es tingui en compte la variable educativa,
desenvolupant el que s’ha anomenat “una mirada educativa transversal”.9
Tenen l’ambició d’aconseguir que l’educació sigui un referent d’actuació, igual
com ja ho són els criteris de sostenibilitat i protecció del medi ambient. En
definitiva, pretenen aconseguir el reconeixement i la revalorització social de
l’educació. Els reptes de futur per construir una societat d’individus cada
vegada més competents i regenerar la societat a partir d’un aprofundiment
democràtic passen necessàriament per la millora educativa i de la cohesió
social: un increment en el nivell educatiu, la consolidació dels valors
democràtics i la lluita contra les desigualtats.
Els primers PEC són de 1997 i 1998, de l’experiència pionera de Barcelona i
Sabadell, i des de llavors s’han estès per tot el territori. Alhora, durant aquest
temps, la societat s’ha anat transformant, cosa que també fa que els PEC
s’hagin de replantejar. Esquemàticament, els PEC es fonamenten en la
interacció de tres conceptes: educació, ciutat i participació. Tant les ciutats,
com l’educació i la participació dels ciutadans han anat evolucionant i assumint
noves aspiracions, reptes i responsabilitats. El que pretenen els PEC és fer
convergir i col·laborar els tres elements en un mateix objectiu, la millora
educativa. Aconseguir aquesta millora en els joves, i la difusió de la formació al
llarg de la vida, és la millor garantia per a la cohesió social, que evitarà i reduirà
la reproducció o l’augment de les diferències socials.
Les transformacions econòmiques, socials i tecnològiques tan profundes de la
nostra societat, i els millorables resultats acadèmics, com mostren el
percentatge de fracàs escolar i els informes PISA,10,11,12,13 han impulsat una
renovació important en els objectius i metodologies educatives, encara que no
estan suficientment esteses o en molts casos no passen de propostes
teòriques o projectes inconclusos. Els docents d’avui han de formar els joves
per viure en un món sobresaturat d’informació i en el qual es valora l’originalitat,
la innovació i el saber fer, i no la repetició o l’acumulació com abans.14 Fins ara,
en l’àmbit educatiu, fonamentalment s’ha fet especial insistència en les millores
organitzatives i de mitjans: infraestructures, personal o activitats. No obstant
això, és igualment necessària la formació en valors, per aconseguir un canvi
9

Subirats Humet, Joan (dir.), Collet, Jordi i Sánchez, Ester (coord.), 2009. Projectes educatius de ciutat: un procés
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Bauman, Zygmunt, 2007. Los retos de la educación en la modernidad líquida. Ed. Gedisa.
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cultural que transformi les concepcions, percepcions i pràctiques, i ressituï la
formació en l’eix central de l’escala de valors.
La presa de consciència que l’educació ha de permetre a les persones
desenvolupar-se plenament en l’àmbit social i professional ha focalitzat els
objectius educatius en les competències, és a dir, en l’aprenentatge d’uns
coneixements i de la seva aplicació pràctica. Aquesta contextualització i utilitat
dels coneixements obliga a una interacció i retroalimentació contínua entre el
món educatiu i la societat, el que explica també que l’empatia, la sociabilitat i la
capacitat de treball en equip, el que es coneix com a intel·ligència emocional,15
siguin cada vegada més valorades.16 El context bàsic on les persones es
desenvolupen i interactuen són les ciutats, a més dels entorns virtuals entre els
menors de 40 anys, i és aquest context el que avalua els resultats educatius si
capacita les persones per a les necessitats i exigències del moment actual. A
més, la complexitat social actual i els avenços tecnològics situen la barrera de
la ciutadania activa més enllà de l’educació obligatòria. L’educació com a
palanca individual de progrés ja no es limita només a un període concret de la
vida, sinó que el repte actual és formar-se durant tota la vida, i fer-ho de
manera coherent i coordinada amb l’entorn.17
Les ciutats són els nodus de les nostres societats, on es concentren i
interactuen les diferents realitats socials, tota la nostra complexitat, diversitat i
riquesa. És l’espai on les persones viuen, treballen i s’interrelacionen.18 És on
ens socialitzem i, per tant, les ciutats condicionen els seus habitants. Cada
vegada és més important entendre les interrelacions entre la configuració de
l’espai físic i els usos socials que es produeixen en aquests espais. I quan no
es produeixen interaccions entre els diferents grups socials que conformen la
ciutat, perquè no hi ha espais ni activitats on la població es pugui trobar i
compartir, l’espai públic es redueix simplement a zones de pas i la ciutat es
fragmenta en zones on viuen i utilitzen col·lectius diferenciats per raons
econòmiques i socials.19 Aquesta desconnexió social és la que acaba generant
desconeixement, desconfiança i actituds de rebuig.20 És en aquestes
circumstàncies que, en l’àmbit de la cohesió social, les ciutats afronten el repte
de l’augment de la pluralitat cultural i l’emergència de noves desigualtats.21 Z.
Bauman entén les ciutats com camps de batalla, laboratoris del món globalitzat,
on aprenem l’habilitat d’una convivència pacífica, segura i amistosa entre
diferents, i que serà imprescindible en el futur.22 Les diferències culturals en les
nostres societats s’han de treballar des de la interculturalitat, que normalitza les
diferències i no les institucionalitza, evitant que acabin sent una causa de
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desigualtat social,23 tenint present que el factor real de diferenciació en la
societat actual no és la procedència de la persona, sinó la seva situació
econòmica o laboral, i que, les nostres ciutats, abans de la última onada
migratòria anterior a la crisi, ja eren diverses, amb persones de distintes
procedències.24 Per tant, els problemes socials i econòmics s’han d’abordar
des de la perspectiva dels drets i deures dels ciutadans, i de la justícia social, i
no des d’un punt de vista cultural:25 “No pueden negarse las dificultades de
convivencia debidas a la distancia cultural, pero no debe olvidarse que la mayor
distancia cultural es la que separa a los que han podido estudiar de los que
no”.26 En aquest sentit, i d’acord amb els eixos marcats en la Carta d’Aalborg,
els PEC són eines per aconseguir una ciutat més humana, més amable,
sostenible, que a través de l’educació estimuli els avenços per superar els
reptes de futur.
Per aconseguir aquests objectius, entenent l’educació en la seva accepció més
àmplia, la de l’aprenentatge de coneixements i de valors, a més de les millores
materials en educació, són tant o més importants les estratègies soft,
intangibles, que difonguin i reforcin entre la societat els ideals democràtics.
Amb aquesta finalitat, el PEC del Vendrell, a més de fer un diagnòstic sobre la
situació de l’educació al municipi i crear un espai de debat i participació social
on fer propostes de millores, vol ajudar a enfortir la societat civil davant els
riscos de fractura social. El Vendrell, en els últims anys, ha experimentat un
creixement demogràfic accelerat, principalment com a conseqüència de
l’arribada de persones de l’àrea metropolitana de Barcelona i d’immigrants
estrangers. Aquesta diversitat social obliga a treballar la cohesió i el sentiment
de pertinença a partir dels valors democràtics de solidaritat i respecte per
aconseguir una convivència enriquidora. Per aquest motiu, el PEC del Vendrell
s’articula al voltant de dos eixos: 1) la millora educativa i 2) potenciar el
coneixement i l’estima de la història, la cultura i la realitat social del Vendrell,
buscant reforçar el sentiment de pertinença vendrellenc. En aquest últim cas,
apostant per una vila i una societat funcional i pròspera, en la qual tinguem la
responsabilitat d’adaptar-nos als sistemes de comportament social dels
diferents col·lectius, i que sapiguem aprofitar els punts forts de cada grup.27
Amb aquest últim propòsit, es treballarà la promoció i difusió de la cultura de la
pau, utilitzant la figura emblemàtica del mestre Pau Casals, ferm defensor de la
pau a més de figura universal de la música. La pau i els sentiments de
pertinença s’han de construir des del coneixement mutu, la col·laboració
internacional i el respecte a la diversitat cultural a dins i fora, el que ens ha de
portar cap a la societat moderna del s.XXI, la d’una sola humanitat, la d’un sol
món, obert i ric en oportunitats.
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Collet, Jordi, 2009. El treball educatiu en xarxa: una breu proposta de marc conceptual. Comunicació al 1r Congrés
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1.2.- Què és un PEC?
El PEC del Vendrell vol ser un document en contínua elaboració per part dels
agents educatius i socials de la vila per plantejar col·lectivament quins són els
reptes de l'educació al municipi. Aquest projecte neix del compromís adquirit
pel Vendrell quan, el dia 27 de febrer de 2012, el Ple de l’Ajuntament va
aprovar adherir-se a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores.28
Per a l’elaboració del PEC és necessari crear una xarxa educativa ciutadana,
de participació, amb tots aquells que es reconeguin com a agents educatius.
Aquests agents elaboren una diagnosi i proposen un compromís per actuar de
manera intencional i articulada en el desenvolupament de projectes i accions
educatives.29
El PEC vol ser un pas endavant en el compromís del municipi en favor de
l’educació dels seus ciutadans. Recull les experiències prèvies de participació i
col·laboració del conjunt de la comunitat educativa, com ara:
1) Des de l’any 2005, el Vendrell té una Oficina Municipal
d’Escolarització, que és l'instrument de col·laboració entre l'Ajuntament
i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al
procés d'escolarització de l'alumnat als centres docents públics i
concertats d'educació infantil, primària i secundària obligatòria i
postobligatòria, i s’encarrega de la gestió i el control de les
matriculacions amb la participació dels centres, les administracions i les
famílies.
2) Tal com estableix l’article 46.2 de la LEC, les Comissions de garanties
d’admissions de primària, secundaria, cicles formatius i batxillerat, amb
la participació del Departament d’Ensenyament, els centres educatius,
l’Ajuntament i les famílies vetllen per la legalitat del procés de
matriculació.
3) El Consell Escolar Municipal es va constituir finalment l’any 1992 i és
un òrgan de consulta i participació, tal com estableix la LEC en els
articles 159 i 173, on està representat el conjunt de la comunitat
educativa.
4) L’any 2004, el Vendrell va aprovar el seu Pla Educatiu d’Entorn. Els
plans d’entorn són una iniciativa oberta i innovadora de cooperació
educativa entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipals,
amb el suport i la col·laboració d'altres departaments de la Generalitat,
que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i
contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural,
el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. L'element
estratègic clau és aconseguir continuïtat i coherència entre les accions
dels diferents agents educatius que operen en un territori, tant si
pertanyen a l’educació formal com a la no formal o la informal. La
28
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interacció comunitària de tots els agents educatius, socials, econòmics,
culturals, artístics, esportius i de lleure és necessària per aconseguir un
mateix sentit entre la dinàmica escolar i l’extraescolar.
Així doncs, d’acord amb la carta de les Ciutats Educadores, el Vendrell ha
d’impulsar la formació, la promoció i el desenvolupament de tots els seus
habitants, i ha d’invertir en educació, perquè les persones, de totes les edats,
siguin cada cop més capaces d'expressar, afirmar i desenvolupar el seu propi
potencial humà amb la seva singularitat, creativitat i responsabilitat. Igualment,
el Vendrell ha de promoure condicions de plena igualtat perquè tots els
ciutadans puguin sentir-se respectats i ser respectuosos, capaços de
dialogar.30 Per últim, al conjugar tots els factors possibles perquè es pugui
construir, ciutat a ciutat, una veritable societat sense exclusions, per la qual
cosa cal preveure, entre d'altres necessitats, un accés fàcil de tota la població a
les tecnologies de la informació i de les comunicacions.31
Per tant, l’objectiu del PEC del Vendrell és desenvolupar i ampliar la funció
educativa de la ciutat, orientant i guiant el conjunt de la societat,
administracions, entitats i empreses, per donar una dimensió educativa a tots
els seus actes, entenent l’educació en la seva accepció més àmplia, és a dir,
transmetre i difondre coneixement, habilitats i valors democràtics.
El PEC ha de propiciar:
1) Espais per al debat i reflexió al voltant de la pràctica i l’acció educativa
de tots els agents educatius i socials de la vila.
2) Facilitar l’accés a la informació i el contacte directe amb els serveis
implicats en la gestió educativa, generar propostes noves i accedir a
recursos formatius.
3) Aportar elements que incideixin en l’acció educativa municipal, que
s’ajustin a la realitat i que incorporin elements innovadors i de
coresponsabilitat en l’educació.
Els objectius dels PEC es poden agrupar en tres àmbits:
1) Coresponsabilitat educativa; fa referència a la implicació necessària
del conjunt de la comunitat educativa i de la societat en la seva totalitat
per aconseguir els objectius de millora educativa.
2) Acompanyament escolar i educatiu; al·ludeix als programes o serveis
educatius destinats a reforçar, atendre o ampliar les mancances o
necessitats dels alumnes; estem parlant de l’escola bressol, dels
programes PQPI, dels programes de lluita contra l’absentisme, etc.
3) Formació al llarg de la vida; ja sigui per a la millora de les expectatives
laborals, desenvolupament i creixement personal, igualtat d’oportunitats,
equitat social, etc., però en tots els casos atenent la necessitat de les
persones, de qualsevol edat, en les societats actuals, d’ampliar i millorar
els seus coneixements i habilitats, o superar mancances per créixer
socialment, interrelacionar-se o reforçar l’estima personal.
30
31
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Finalment, en tot PEC, la participació del conjunt dels ciutadans en l’elaboració,
reelaboració i sostenibilitat és fonamental, perquè l’objectiu últim és que
serveixi per a la transformació social. Aquest objectiu només s’assoleix si el
PEC és dinàmic i flexible, com ho és la societat, i perquè ho sigui és
imprescindible la màxima implicació i compromís.
En el cas concret d’aquest primer PEC del Vendrell, els objectius fonamentals
són:
1) Aprofitar l’elaboració del PEC per construir i reforçar la xarxa social i
conscienciar de la necessitat d’impulsar l’àmbit educatiu al municipi.
2) Recollir les principals dades educatives del municipi i elaborar un estat
de la qüestió, centrat principalment en l’oferta formativa i els serveis
educatius públics.
“it’s just not acceptable for children to be deprived of the chance to make the
most of their abilities simply because of their social background, nor to be
deprived of the opportunity to fully contribute to the well-being of the society in
which they live”.32

32
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II PART. DIAGNOSI
La diagnosi pretén identificar les característiques de la població que viu al
municipi, del sistema educatiu i dels professionals i altres persones que
desenvolupen funcions d’educació formal i no formal. Pretén detectar les
necessitats específiques educatives de la població i comprovar si aquestes
estan cobertes, per tal de contribuir a una millora de l’entorn educatiu. La
necessitat d’aquesta diagnosi ve donada per la voluntat d’avançar en un nou
concepte d’educació, adequat al context actual acceleradament canviant a
causa dels múltiples processos d’índole social, econòmica, familiar,
tecnològica, laboral, etc, i per la crisi econòmica, que estan modificant els
paràmetres de funcionament de la societat. Aquest nou concepte es basa en la
sentència que “tot educa”.
Aquest repte que té la societat amb l’educació parteix de l’evidència i
constatació que l’escola i la família han deixat de ser els únics o principals
entorns educatius, i de la necessitat d’una formació continuada al llarg de la
vida. A més a més, la crisi econòmica actual ha evidenciat que el futur
creixement econòmic en un món globalitzat, amb economies emergents, passa
necessàriament per la innovació i el desenvolupament tecnològic. Perquè això
sigui possible, és necessària una massa crítica de ciutadans formats i
capacitats. Aquest tipus de creixement és l’únic que en els països
desenvolupats podrà generar suficient riquesa per mantenir i millorar l’estat del
benestar.
Amb aquests objectius, i utilitzant com a referència la metodologia
desenvolupada per l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona,33,34,35
s’ha elaborat un mapa educatiu a partir de la interacció dels tres mapes
següents:
1) El mapa de l’estructura sociodemogràfica o d’estructura social del
municipi: l’estructura de la població i una anàlisi de les principals
tendències (dades del padró municipal i IDESCAT).
2) El mapa escolar, que recull les activitats d’educació reglada i no reglada
amb la relació demanda/oferta d’educació i els recursos educatius.
3) El mapa de visions educatives i sociourbanes, que recull les diferents
opinions recollides entre la comunitat educativa.
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2.1.- Mapa de l’estructura sociodemogràfica
2.1.1.- POBLACIÓ
El municipi del Vendrell té una població de 37.093 habitants, en una superfície
de 36,8 km2, repartits en diferents nuclis de població. El més important
quantitativament és el nucli del Vendrell, al qual s’han d’afegir els barris
marítims (Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs) i el nucli de Sant Vicenç
poble, a més de les urbanitzacions separades de la trama urbana principal:
l’Oasi, el Nou Vendrell, Bonavista, l’Edèn Parc, els Masos de Coma-ruga, Mas
Borràs, Mas Astor, etc. Es tracta, doncs, d’un poblament dispers, amb les
problemàtiques que això genera per als serveis i les comunicacions.
El nucli urbà del Vendrell, amb una continuïtat de la trama urbana, compta amb
el 78% de la població, i els barris marítims amb el 21%. Aquests últims es
troben a un radi de 4-5 km del centre. A continuació, se situen les
urbanitzacions de l’Oasi, el Nou Vendrell, la Muntanyeta i l’Edèn Parc, amb
1.467, 1.752, 714 i 318 habitants respectivament, amb una separació física del
centre. Una altra dada significativa és que dels 29.536 habitatges existents al
municipi, 14.246 són als barris marítims, quasi la meitat del total, però amb una
densitat poblacional molt menor perquè majoritàriament són segones
residències i habitatges unifamiliars.

Fig.1.- Població del Vendrell entre 1981 i 2013 en valors absoluts

El Vendrell, en els últims 20 anys, ha experimentat un creixement demogràfic i
urbanístic exponencial, un creixement superior al de la mitjana catalana i similar
al d’altres poblacions costaneres. Entre 1986 i 2012, el Vendrell va créixer un
125%, quan la mitjana catalana va ser d’un 27%. L’any 1975, el Vendrell tenia
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una població de 10.571 habitants, l’any 2000 va arribar als 22.543 i el 2013 ja
n’eren 37.093. Aquest fort creixement respon al triple efecte de l’arribada de
nous veïns d’altres municipis catalans, preferentment de l’àrea metropolitana de
Barcelona, i d’immigrants estrangers, i al creixement vegetatiu durant els anys
anteriors a la crisi. Aquest fort creixement demogràfic i urbanístic s’ha definit en
altres països amb el concepte de boomburb,36 que fa referència a ciutats
pròximes a grans metròpolis que experimenten creixements sostinguts durant
anys superiors als dos dígits.
Piràmide de població del Vendrell 2013

Fig.2.- Piràmide de població del Vendrell 2013

La diferència dels preus dels habitatges entre el Vendrell i l’àrea metropolitana,
les bones comunicacions per carretera i ferrocarril amb Tarragona i Barcelona, i
el fet de tractar-se d’una zona turística de platges, fan molt atractiu el municipi
com a lloc de residència. Aquest fet va impulsar el sector de la construcció, que
generà una gran oferta de llocs de feina en el sector, i que atragué, a la
vegada, més població que es va instal·lar al municipi. Aquest creixement
econòmic i demogràfic que es retroalimentava va fer fallida els anys 2008 i
2009, quan es va produir una destrucció de l’ocupació de 2.155 llocs de treball,
un 57% del total de l’atur existent a final de l’any 2013.
A partir de l’any 2008, amb la crisi, aquest creixement demogràfic s’ha reduït
dràsticament com a conseqüència de la disminució de l’arribada de nous veïns
d’altres municipis catalans i de l’estranger, a més d’una sensible disminució de
la natalitat. En el cas dels immigrants estrangers, amb la crisi, l’arribada s’ha
aturat i s’està produint un retorn en molts casos als països d’origen, sobretot en
el cas dels immigrants llatinoamericans. No obstant això, el Vendrell, tot i la

36
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crisi, és un dels pocs municipis catalans que continua creixent de població, això
sí, a un ritme molt més lent. En aquest cas, l’abundant estoc de pisos,
habitatges buits i segones residències afavoreix uns preus de lloguer baixos.

Fig.3.- Evolució dels naixements, matrimonis i defuncions en valors absoluts

L’estructura de la població presenta un 20,26%, 7.484 persones, menors
d’edat; un 65,04%, 24.025 persones, entre 18 i 65 anys, i un 14,68%, 5.425
persones, majors de 65 anys. Poc més de 8.500 persones, el 23% del total de
la població, és nascuda al Vendrell; un 21% a la resta d’Espanya; un 30%, a la
província de Barcelona, i un 16,64%, 6.171 persones, són immigrants
estrangers. El 45% del total de persones estrangeres del Vendrell van arribar
en el període 2006-2011. D’aquests, el 7,43% del total són africans, del Marroc
la majoria (2.671); un 4,95% d’altres països europeus (romanesos, italians,
ucraïnesos, francesos i alemanys); un 2,92% llatinoamericans (argentins,
colombians i equatorians), i un 0,80 asiàtics, de la Xina i del Pakistan
principalment. El canvi més destacat en els últims anys és la reducció
quantitativa i en percentatge de la població immigrant d’origen sud-americà.
Aquesta, l’any 2008, representava un 3,73% de la població amb 1.331
persones. Com a conseqüència de la crisi econòmica a Espanya i la millora de
la situació econòmica als seus països d’origen, l’any 2013 s’ha reduït a un
2,46% de la població i a 916 persones. Aquesta reducció també s’observa entre
el col·lectiu més nombrós, el de les persones originàries del Marroc. L’any 2011
van arribar a les 2.697 persones, mentre que l’any 2013 aquest nombre ha
disminuït a 2.623. Per altra banda, les persones estrangeres procedeixen
majoritàriament de països amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) baix
(en el cas del Pakistan), mitjà (els originaris del Marroc i la Xina) i alt (els
procedents de Colòmbia o Romania).
Per edats, el percentatge de nascuts al Vendrell es situa en un 93% entre els
menors d’1 any i es redueix a un 73% en els de 5 anys, 54% en els de 10 anys,
a un 33% en els de 15 anys i ja, entre els adults, del total de la població, les
persones nascudes al Vendrell no superen el 20%, excepte entre els majors de
80 anys (Fig.3). Aquesta dada ens mostra que la població actual del Vendrell
és la suma de successives onades migratòries al llarg del s.XX i principis s.XXI,
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i que aquesta incorporació d’habitants de fora del municipi (Catalunya, Espanya
i l’estranger) no es redueix fins a l’inici de la crisi. A partir d’aquest moment,
com mostren els valors dels menors de 5 anys entre els quals hi ha un
percentatge superior al 70% de nascuts al Vendrell, ja són fruit de famílies
establertes al municipi. Per la seva part, que el percentatge dels adolescents i
joves menors de 30 anys nascuts al Vendrell no superi el 30% indica el nombre
important de famílies amb fills nascuts a fora que han vingut a viure en els
últims 15 anys. Totes aquestes dades mostren com el fort creixement
demogràfic del Vendrell no ha sigut conseqüència d’un creixement vegetatiu,
sinó d’un saldo migratori positiu.

Fig.4.- Percentatge per edats dels nascuts al Vendrell

Finalment, per a les dades educatives utilitzem el Sistema d’Indicadors
d’Ensenyament de Catalunya i de l’OCDE a Education at a Glance (2013),37,38
de manera que es puguin comparar les dades del Vendrell. Així, per nivell
d’instrucció de les persones entre 25 i 64 anys, un 53,1% tenen com a màxim la
titulació de l’ESO, un 31,9% estudis de secundària postobligatoris i un 14,8%
estudis universitaris. En comparació amb les dades de Catalunya de l’any
2012, on el nivell d’instrucció era d’un 45,6%, 22,1% i 32,3% respectivament,
s’observa per al Vendrell un percentatge de 6 punts més en el nivell inferior
d’instrucció i fins a menys de la meitat de persones amb estudis universitaris.
En el cas de les dades de la UE i de l’OCDE, el percentatge de persones amb
estudis fins a l’ESO és inferior al 30% de la població.
El percentatge de població amb edats compreses entre els 20 i els 24 anys que
ha assolit, com a mínim, el nivell d’educació secundària postobligatòria és del
37
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40,6% de la població. Aquest valor es troba 20 punts per sota del percentatge
de Catalunya. Igualment, el percentatge de població amb edats compreses
entre els 30 i els 34 anys amb estudis universitaris o equivalents és del 17%,
també significativament per sota del valor català. No obstant això, les polítiques
educatives han d’aconseguir que els sectors de les poblacions més joves
superin els nivells d’instrucció assolits per les generacions més grans. En
aquest sentit, tots dos valors són superiors si els comparem amb els valors de
la població del Vendrell entre 25-64 anys. Per tant, tot i que lluny dels valors del
conjunt de Catalunya i dels que marca la UE, expressarien una millora en el
nivell d’estudis de la població, resultat d’un major accés als estudis universitaris
o de grau superior de les generacions més joves.

Fig.5.- Nivell d’instrucció de la població del Vendrell i Catalunya entre 25-64 anys (2012)

Fig.6.-Població entre 20-24 anys amb, com a mínim, estudis de secundària postobligatòria
(2012)
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Fig.7.- Població entre 30-34 anys amb estudis universitaris (2012)

La població en edat escolaritzable de 5 a 29 anys (susceptible de rebre
escolarització) correspon a un total de 10.013 persones, 4.931 homes i 5.082
dones, que correspon al 26,8% del total de la població, un percentatge similar
al del total de Catalunya. L’aspecte més destacat és el percentatge superior en
les franges entre 5 i 14 anys, és a dir, dins l’educació obligatòria. Aquesta
població jove implica que en els propers anys encara serà necessari reforçar
l’oferta de places d’ESO i de l’educació postobligatòria. Aquestes edats
corresponen a l’arribada de població i a l’increment de la natalitat dels anys
anteriors a la crisi. Per contra, la franja de 0-4 anys expressa la reducció de la
natalitat com a conseqüència de la crisi i torna a percentatges semblants als de
final del s.XX. Aquesta fluctuació en la població escolaritzable provocarà canvis
importants en el nombre de grups de primària i secundària en els propers anys
(Fig.7).

Fig.8.- Piràmide de població del Vendrell entre 0-29 anys

El concepte de capital social, en la seva accepció de recurs individual inherent
a la xarxa de relacions i que és capaç de transformar-se en capital econòmic i/o
cultural, o de bé públic sobre el potencial participatiu i de confiança dels
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ciutadans en les estructures polítiques i administratives,39,40,41,42 sovint es
valora amb les dades de l’associacionisme i la participació política. Pel que fa a
l’abstenció electoral, excepte en el cas de les eleccions municipals que
mantenen un equilibri respecte als valors catalans, en les altres convocatòries,
el Vendrell sempre presenta un percentatge d’abstenció significativament
superior al català. Aquestes dades són coincidents amb els estudis fets a
Catalunya, on s’associa una menor participació en les eleccions autonòmiques i
estatals amb nivells educatius inferiors. Aquesta relació no es detecta en les
eleccions municipals, ja que en aquest cas les motivacions per votar estan
associades amb necessitats concretes o amb el perfil d’un candidat específic.43
Quant a l’associacionisme, en el Registre Municipal d’Entitats, es
comptabilitzen fins a 104, amb més 15.000 socis. Destaca la força de les
entitats culturals i esportives. Les primeres, amb més de 3.238 associats,
juguen un paper molt important en la cohesió social de la població, en difondre i
promocionar un imaginari col·lectiu que actua d’aglutinant social.
ASSOCIACIONISME
Cultural
40

Esport
27

Salut
3

Nombre
Taula.1.- Tipus i nombre d’associacions

Educació
2

Gent Gran
4

Joventut
1

Lleure
3

Social
6

Fig.9.- Percentatge d’abstenció al Vendrell i Catalunya en les últimes convocatòries electorals

39

Putman, R. D., 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Ed. Princeton University Press.
Putnam, R. D., 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Ed. Simon & Schuster.
Coleman, J. S., 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology 94 (suplement):
S95-121.
42
Portes, A. i Vickstrom, E., 2011. Diversity, Social Capital, and Cohesion. Annual Review of Sociology 37, 461-479
43
Martínez Martín, Miquel i Albaigés Blasi, Bernat (dir.), 2013. L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2013. Ed.
Fundació Jaume Bofill, Pol·lítiques 80.
40
41
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Fig.10.- Plànol del Vendrell. 1. Nucli urbà del Vendrell, 2. Sant Vicenç de Calders, 3. el Francàs,
4. Coma-ruga, 5. Sant Salvador, 6. Els Masos de Coma-ruga, 7. l’Oasi, 8. L’Edèn Parc, 9. El
Nou Vendrell, 10. Mas Borràs/Mas Astor, 11. Bonavista/el Romaní

2.1.2.- OCUPACIÓ
El Vendrell i la comarca del Baix Penedès són una de les zones de Catalunya
més afectades per l’actual crisi econòmica, amb una taxa d’atur, segons dades
del SOC de juny de 2014, del 24,25% i 24,91% respectivament.44 En dades
absolutes, el Vendrell tenia un total de 4.100 persones a l’atur al mes de juny
de 2014. Aquest atur es concentra en aquelles persones amb menys estudis;
un 64% tenen com a màxim l’ESO i, per franges d’edat, el 27% correspon a
persones entre 35-44 anys. Per seccions, el comerç (16%), la construcció
(15%) i les feines d’administració (15%) concentren el gruix de l’atur. Igualment,
un 22% dels aturats correspon a persones immigrants, majoritàriament
magrebins amb un 63% del total de l’atur estranger. Els aturats de llarga
durada, amb més de dos anys en aquesta situació, ja representen el 25% del
total i un 45% fa més de 12 mesos que no tenen feina. El PIB per habitant del
44

http://leinaobservatori.blogspot.com.es/p/el-vendrell-juny.html
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Vendrell, agafant com a index=100 el valor de Catalunya, és d’un 69,8%, és a
dir, 30 punts per sota del PIBph català.
Com correspon a una població turística del litoral, l’evolució de l’atur marca
diferències estacionals importants, ja que baixa durant els mesos de març a
juliol i, fins al 2014, sempre amb valors d’atur superiors als de l’any anterior. El
pitjor any va ser el 2008, amb un increment d’aturats de 1.315 persones.
Aquesta destrucció s’ha anat reduint i l’any 2013 va acabar amb 93 aturats
nous. Des de llavors, la primera part de l’any 2014 ha tingut un comportament
positiu. Entre gener i juny de 2014 s’ha reduït l’atur en 587 persones. Aquestes
dades representen valors interanuals per primera vegada inferiors d’atur,
semblants als del juny de 2011. Per sexes, la població en situació d’atur es
reparteix pràcticament en parts iguals entre homes (51%) i dones (49%), quan
amb anterioritat a la crisi l’atur femení representava el 56% del total. Aquest gir
és conseqüència de la destrucció de llocs de feina en la construcció, fet que va
comportar que en menys d’un any, el 2008, l’atur masculí pugés al 54% del
total. Per franges d’edat entre els majors de 25 anys, tot i no disposar de la
població activa per municipis, es pot fer una aproximació amb el total de la
població i, en aquest cas, l’atur afecta aproximadament a un 20% de la població
de cada franja de 9 anys (Taula.2).
Atur per edat i respecte al total de la població 2013
Aturats
%
Població
De 25 a 34
1.006
21
5.012
De 35 a 44
1.290
27
6.624
De 45 a 54
1.192
25
5.328
>55
839
18
4.034
Taula.2.- Atur i total de la població per franges d’edat i el % respectiu

%aturats/població
20%
19,4%
22,3%
20,7%

Fig.11.- Nivell de formació dels aturats entre 25-64 anys (gener 2014)
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Les dades de contractació també mostren els greus problemes laborals del
municipi. L’any 2012 es van fer 7.040 noves contractacions i l’any 2013
aquestes es van reduir a 6.187 i, d’aquestes, el 89,8% van ser temporals.
Aquests nous llocs de feina de l’any 2013 es van generar en un 41% en
activitats de restauració, serveis personals i venda, i un 23,6% pertanyien al
tipus d’ocupacions elementals. Per edats, un 42% dels nous contractes es van
fer a persones entre 30 i 45 anys, i el 52,5% van ser dones. Igualment, les altes
a la Seguretat Social en el règim general es van reduir en un 6,7% respecte a
l’any anterior, de 5.056 del 2012 a 4.717 el 2013. Aquesta reducció també es
dóna en les altes d’autònoms, amb un 1% menys que l’any 2012.
No obstant això, en aquesta primera part de l’any 2014 sembla que s’està
produint un canvi de tendència; així, s’han fet 4.481 contractes fins al juliol, 569
més que l’any passat en el mateix període. El 51% d’aquests contractes són
masculins, el 91,6% són temporals (amb un increment de la temporalitat
respecte de l'any 2013) i el 43% corresponen a llocs de treball de restauració,
serveis personals i venda; seguit de les ocupacions elementals amb un 25,2%.
Per edat, el 42% correspon a la franja de 30 a 45 anys. Igualment, les altes a la
Seguretat Social mostren per primera vegada valors interanuals positius; el
juliol de 2014 hi havia 7.831 afiliats a la Seguretat Social, un 1,8% més que
l’any anterior.

Fig.12.- Evolució de l’atur
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GENER 2008 - JUNY 2014

Fig.13.- Evolució de les altes a la Seguretat Social
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2.2.- Mapa escolar
2.2.1.- EDUCACIÓ REGLADA
Educació obligatòria
El sistema educatiu del Vendrell es compon principalment de les escoles
bressol municipals (5), les escoles de primària (7) i els instituts de secundària
(3), més el centre d’educació especial Garbí i un centre concertat, el Col·legi
Sagrat Cor.
La població escolar, de totes les edats i etapes educatives no obligatòries,
obligatòries i postobligatòries, durant els últims quinze anys ha experimentat un
fort creixement al municipi. El gràfic expressa perfectament aquesta tendència,
encara que, com a conseqüència de la crisi actual, sembla que s’està
estabilitzant. Aquest fort creixement explica que, en els últims deu anys, s’hagin
obert al Vendrell tres escoles bressol, quatre escoles de primària (dues d’elles
fusionades el curs 2012-2013) i un centre de secundària. El percentatge
d’alumnes matriculats al Vendrell en qualsevol dels nivells educatius, excepte
l’universitari, durant el curs 2013-2014 és d’un 18,8%. L’any 2011 representava
el 18,7% del total de la població, quan a Catalunya era del 17,3%. Tot i això, al
voltant d’un 10% dels infants empadronats al Vendrell comencen la seva
escolarització a P3 fora del municipi. Per altra banda, entre els anys 20092011, la població de primària es va incrementar en un 6,1% davant un 5,3% a
Catalunya. En canvi, la població de secundària s’ha reduït, en aquest mateix
període, un 6% mentre que a Catalunya s’ha incrementat en un 4%.45

Fig.14.- Evolució de l’alumnat de P0 fins a postobligatori

Un percentatge destacat d’alumnes d’educació obligatòria corresponen a
45

Font de les dades escolars, Oficina Municipal d’Escolarització del Vendrell, http://www.elvendrelleduca.cat/.
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alumnes de famílies d’origen estranger, un 19,3% el curs 2013-2014; un 20,9%
de l’alumnat de primària i un 16,9% a secundària. Les dades catalanes per al
curs 2011-2012 mostren un percentatge del 13% d’alumnat estranger; al
Vendrell és d’un 18,8%. No obstant això, hi ha una desigual representació: si
només tenim en compte els alumnes de les escoles públiques, el percentatge
se situa en un 25%, ja que l’escola concertada només té un 3,4% d’alumnes
estrangers. A secundària, els alumnes estrangers dels tres instituts públics
representen el 19,4%, mentre que al centre concertat un 7,5%. Un 9,4% dels
alumnes de primària són de nova incorporació, amb menys de 2 anys en el
sistema educatiu català, i un 7,4% a secundària. El gruix, un 64,5% el curs
2013-2014, procedeixen del Marroc. És significativa la reducció durant els
últims anys dels alumnes procedents de sud-amèrica com a resultat de la
millora econòmica dels seus països d’origen. La població escolar immigrant és
pràcticament testimonial en les escoles bressol46 i encara poc important en
l’educació postobligatòria. Un pas fonamental en la plena integració social de
les famílies immigrants s’aconseguirà en el moment que els fills/es arribin amb
un percentatge similar al dels alumnes espanyols als estudis
postobligatoris.47,48
L’arribada de noves famílies immigrants s’està reduint com a conseqüència de
la crisi, i en aquest moment hi ha valors semblants d’alumnes de nova
incorporació al sistema educatiu català (menors de 2 anys) anteriors al curs
2003-2004. Per la seva part, la matrícula viva, és a dir, aquells alumnes que
entren als centres del Vendrell un cop començat el curs, també està en
descens, quan s’havia arribat fins a 250 nous alumnes incorporats al llarg d’un
curs (2007-2008). A més, en aquests moments, la matrícula viva respon a
famílies procedents d’altres municipis catalans i espanyols que s’instal·len al
Vendrell per raons econòmiques, i no com abans de la crisi, que responia en
molts casos a famílies procedents directament d’altres països. Així, per
exemple, el curs 2006-2007 només un 36,6% dels alumnes de matrícula viva
procedia de Catalunya/Espanya. Per contra, en el curs 2012-2013 només un
21% procedia directament de l’estranger. En qualsevol cas, aquest fet dificulta
la planificació de l’oferta de places públiques.
Els últims anys, l’entrada al sistema educatiu, a P3, s’ha estabilitzat, alternant
l’increment o la reducció d’un grup cada nou curs. Igualment, s’observa un
augment en el percentatge d’alumnes de P3 de famílies estrangeres; l’any
2008-2009 representaven un 17,7% del total dels alumnes més petits i en el
curs 2013-2014 ja equivalen al 25,6%. Aquesta dada reflecteix la diferència en
la taxa de fertilitat entre les famílies d’origen estranger i les nacionals.

46

Martínez Martín, Miquel i Albaigés Blasi, Bernat (dir.), 2013. L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2013. Ed
Jaume Bofill, Col·lecció Polítiques 80.
47
Serra, Carles i Palaudàrias, Josep Miquel, 2010. Continuar o abandonar. L’alumnat estranger a l’educació
secundària. Ed Fundació Jaume Bofill, Informes Breus Educació 26.
48
Levitt, Peggy, 2007. Els reptes socioeducatius de les segones generacions d’immigrants des d’una perspectiva
transnacional. Ed. Jaume Bofill, Debats d’educació 8.
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Fig.15.- Evolució de l’alumnat estranger en l’educació obligatòria

Fig.16. Procedència de l’alumnat de l’educació obligatòria

Fig.17.- Evolució de la matrícula viva
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Fig.18.- Procedència de l’alumnat estranger de l’educació obligatòria

Fig.19.- Evolució del nombre d’alumnes de nova incorporació, amb <2 anys al sistema educatiu
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Fig.20.- Procedència dels alumnes de P3

Fig.21.- Escolaritzats a P3 al Vendrell

Educació infantil
L’escola bressol municipal (EBM). Educació infantil de primer cicle. El
municipi del Vendrell compta amb cinc escoles municipals: EBM El Puig, EBM
Ralet-Ralet, EBM Vent del Mestral, EBM del Botafoc i l’EBM Vent de Migjorn
als barris marítims, a Coma-ruga. A més, el col·legi concertat Sagrat Cor també
disposa d’aquesta oferta educativa. L’any 2013 va tancar la darrera llar
d’infants privada, Pekes, per manca d’alumnes.
A les EBM, el servei es presta a través de la fórmula de la concessió. En els
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últims anys, el nombre de places a les EBM ha anat evolucionant cap a la baixa
per la disminució de la demanda, d’un màxim de 441 places per al curs 20112012 a 307 per al curs 2013-2014.
Diferents estudis científics a Catalunya i a l’estranger han destacat la
importància d’aquesta etapa educativa en la formació acadèmica posterior dels
alumnes (PISA, 2009).49,50 A més de la funció social de facilitar la conciliació
familiar, els alumnes que han cursat educació infantil tenen percentualment uns
millors resultats acadèmics en finalitzar l’educació obligatòria. És especialment
important aquesta etapa educativa per als infants amb problemes familiars o
d’entorns socioeconòmics desafavorits, ja que els introdueix en un ambient que
els estimula i afavoreix el seu desenvolupament.51 “Els efectes de l'assistència
a les escoles bressol és més positiu com més alta és la qualitat del centre i més
intensiva és la durada de la participació dels nens, i si els nens procedeixen de
famílies amb baix nivell educatiu, el que accentua l'efecte compensatori”.52 La
Llei d’Educació de Catalunya (LEC) considera el primer cicle d’educació infantil
una etapa educativa amb el seu propi currículum i no un servei assistencial per
a les famílies.

Fig.22.- Evolució del nombre d’alumnes per grups d’edat de les escoles bressol municipals

L’actual crisi econòmica, amb l’increment de l’atur i la reducció del finançament
per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha
afectat especialment aquesta etapa educativa. La demanda de places
d’escoles bressol ha baixat sensiblement en els últims anys, tant per l’efecte de
l’atur com per la baixada de la natalitat; dels 541 i 542 naixements dels anys
2008 i 2009 s’ha passat als 402 del 2013. Com a conseqüència d’aquest fet,
49

Martínez Martín, Miquel i Albaigés Blasi, Bernat (dir.), 2012. L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011. Ed
Jaume Bofill, Col·lecció Polítiques 75.
50
García Pérez, J. I. i Hidalgo Hidalgo, M., 2012. Impacto de la asistencia a educación infantil sobre los resultados
académicos del estudiante en primaria. PIRLS ‐ TIMSS 2011 Estudio Internacional de progreso en comprensión
lectora, matemáticas y ciencias (IEA), VOLUMEN II: INFORME ESPAÑOL. ANÁLISIS SECUNDARIO: 105‐142.
51
Heckman, James J. i Masterov, Dimitriy, 2007. The Productivity Argument for Investing in Young Children. Review of
Agricultural Economics, American Agricultural Economics Association 29(3): 446-493.
52
Agencia Ejecutiva en el Àmbito Educativo, Audiovisual y Cultural, 2009. Educación y Atención a la Primera Infancia
en Europa: un medio para reducir las desigualdades sociales y culturales. Ed. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, pp.167.
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l’alumnat matriculat ha patit una ràpida reducció, de 450 alumnes a l’inici del
curs 2011-2012 a 356 a final del curs 2012-2013, i 307 a començament del curs
2013-2014. El salt de 334 naixements de l’any 2005 a 500 el 2006 va obligar a
augmentar l’oferta de places, amb noves escoles i ampliar les disponibles amb
aules prefabricades. Aquest increment de l’oferta va permetre arribar a una
cobertura del 30% de la població de 0-3 anys empadronada al Vendrell. En el
curs 2013-2014 es calcula que aquesta cobertura s’ha reduït a poc més d’un
10% d’alumnes matriculats a les escoles bressol del total d’infants d’aquesta
franja d’edat empadronats al municipi.
Educació primària
El municipi compta amb 7 escoles públiques de primària, dues als barris
marítims, a Coma-ruga, i una escola concertada, el Sagrat Cor. Tots els centres
públics, excepte l’escola Els Secallets de Coma-ruga, són de dues línies, fet
que no exclou que en molts casos les escoles tinguin cursos amb increments
de grups. El curs 2012-2013, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya va fusionar les dues últimes escoles obertes al municipi, l’institutescola Els Còdols i l’escola Marta Mata que estaven en instal·lacions
provisionals. La primera va obrir el curs 2005-2006 i la segona el curs 20092010. Les dues escoles es van traslladar per al curs 2013-2014 a un nou edifici,
amb la qual cosa el mapa educatiu del Vendrell ha quedat complet, amb tots
els centres educatius en instal·lacions definitives. Durant el curs 2013-2014 hi
havia un total de 3.703 alumnes entre el segon cicle d’infantil i tota la primària.

Fig.23.- Evolució del nombre total d’alumnes d’infantil i primària

Des del curs 2004-2005, el municipi compta amb una sectorització escolar, que
es va modificar el curs 2010-2011, amb tres zones:
1) A l’esquerra de la riera de la Bisbal i al nord del torrent Cullerer, les
escoles Teresina Martorell, Sagrat Cor i Àngel Guimerà.
2) A la dreta, les escoles Marta Mata, Pau Casals i Àngels Garriga.
3) Als barris marítims, les escoles Els Secallets i Pla de Mar.
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No obstant això, com a conseqüència del fort creixement de la població escolar
abans de la crisi, la distribució dels alumnes en molts casos ha depès més de
la disponibilitat de places que no pas de la proximitat del domicili al centre
educatiu. Igualment, dins de cada sector, hi ha diferències en la preinscripció
escolar, el que provoca que algunes escoles tinguin més demanda que altres.
En alguns casos, aquesta diferència en la demanda respon a prejudicis socials
que ens emplaça a tota la comunitat educativa del Vendrell a estudiar com
lluitar-hi en contra, equilibrar la demanda i aconseguir que totes les escoles del
Vendrell tinguin una valoració social semblant.
Durant el curs 2013-2014, per al conjunt de la primària, hi ha una ràtio mitjana
de 23,1 d’alumnes per aula. Aquesta ràtio està molt condicionada per les
diferències entre les escoles del nucli urbà del Vendrell i les dues escoles dels
barris marítims. En aquestes dues últimes, la ràtio per a primària és de només
19,2, mentre que a les altres escoles puja a 24,7 alumnes. Aquest increment de
ràtios és conseqüència de l’aprovat pel Departament d’Ensenyament per al
curs 2012-2013. L’oferta actual de grups de P3 és de 17 grups, quan per al
curs 2011-2012 va arribar a ser de 20.

Fig.24.- Procedència de l’alumnat de primària

Per altra part, l’Escola Àngels Garriga compta amb la Unitat de Suport a
l'Educació Especial (USEE) per a primària del municipi. Aquestes unitats són
recursos per facilitar l’atenció educativa i promoure la participació en entorns
escolars ordinaris als alumnes amb discapacitats intel·lectuals, trastorns
generalitzats del desenvolupament i trastorns de l’espectre autista. Aquesta
Unitat prioritza el suport als professors del grup ordinari mitjançant l’elaboració
de materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquests alumnes
en les activitats generals del grup i la concreció d’estratègies per fer possible la
seva participació a l’aula ordinària. També li correspon l’acompanyament, quan
calgui, d’aquests alumnes en les activitats a l’aula ordinària i la col·laboració en
el procés educatiu dels alumnes. Així mateix, desenvolupen activitats
específiques, individuals o en grup reduït, quan els continguts i les
competències a desenvolupar ho fan indispensable.
26

El Vendrell Educa

A més, el municipi compta amb l’Escola d’Educació Especial Garbí, que dóna
servei a tota la comarca. Aquesta escola prioritza el desenvolupament de la
comunicació, d’hàbits d’autonomia personal, de competències en relacions
interpersonals i socials, i de l’adquisició d’habilitats que afavoreixin la
participació dels alumnes en entorns escolars ordinaris, la incorporació a
entorns laborals i la transició a la vida adulta. L’objectiu bàsic és que els
alumnes arribin a ser el més autònoms possible. Per això, el treball gira al
voltant de l’assoliment del llenguatge, d’hàbits d’autonomia personal (higiene,
alimentació, vestir-se i despullar-se...) i d’autonomia social (comunicació,
relacions amb els companys, mestres i persones externes). Els alumnes del
centre responen a una tipologia diversa, tant pel que fa a la seva edat
cronològica com a les seves necessitats educatives especials; això implica una
organització complexa, amb diferents metodologies escolars: agrupaments
flexibles, tallers (musicoteràpia, cinefòrum, cuina, psicomotricitat, teatre,
motricitat fina, transició a la vida adulta), treball en petits grups i atenció
individualitzada (logopèdia, fisioteràpia).
Per últim, les inquietuds dels professionals i les famílies per buscar noves
formes de cooperació i col·laboració educativa expliquen que al Vendrell tres
de les escoles de primària (Àngel Guimerà, Marta Mata i Els Secallets) s’hagin
constituït en comunitats d’aprenentatge. Aquest model d’escola inclusiva busca
l’èxit educatiu a través de la participació en el dia a dia de l’escola de les
famílies i de l’entorn immediat del centre.53 Aquest model educatiu és
conseqüència de l’evidència que demostra que la implicació de les famílies i les
AMPA en l’educació dels fills/es afavoreix la millora dels centres i dels resultats
acadèmics.54,55,56
Educació secundària
Al Vendrell hi ha tres instituts públics, tres centres d’ESO i batxillerat: l’INS Baix
Penedès, l’INS Andreu Nin i l’INS Mediterrània. L’Institut Baix Penedès fou el
primer centre de secundària del municipi, inaugurat el curs 1970-1971.
L’Andreu Nin va néixer primer com un centre d’FP; des del curs 1996-1997
imparteix ESO i des del curs 1998-1999 batxillerat. El més recent és l’institut
Mediterrània, que va obrir el curs 2006-2007, i el passat curs 2012-2013 va
començar a impartir batxillerat. Durant el curs 2013-2014, a l’ESO hi ha una
ràtio de 29,8 alumnes per grup, encara que aquesta varia segons el centre.
En el cas de secundària, en el municipi no es van aprovar les adscripcions dels
centres de primària als de secundària fins al curs 2014-2015, fet que generava
greus problemes com a conseqüència del desequilibri en les preferències de
les famílies entre els tres centres. L’Institut Baix Penedès concentrava el gruix
de les sol·licituds, el que provocava que un nombre important d’alumnes
53
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Fig.25.- Mapa de la sectorització escolar del Vendrell i de la situació dels centres educatius
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Fig.26.- Mapa de la sectorització escolar del Vendrell i de la situació dels centres educatius
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quedessin fora de la seva primera opció, el 38,8% per al curs 2013-2014, i
haguessin d’anar a un sorteig per a l’adjudicació de la plaça. Aquesta situació
va comportar que la Conselleria d’Ensenyament encarregués als Serveis
Territorials, en col·laboració amb l’Ajuntament, l’elaboració d’una proposta
d’adscripció durant la tardor del 2013. Aquesta proposta es va presentar a la
comunitat educativa per a la seva valoració i perquè presentessin les esmenes i
al·legacions oportunes. Tal com indica la normativa aplicable, la proposta
d’adscripcions es va fer tenint en compte que el nombre d’alumnes de les
escoles adscrites cobreixin el nombre de places de l’institut, la distància entre
els centres adscrits i mirant d’equilibrar les diferències socioeconòmiques de
l’alumnat. La proposta d’adscripcions pretenia que els tres instituts
continguessin, de manera equilibrada, tota la diversitat i pluralitat del Vendrell i
perquè també, d’acord amb els objectius del sistema educatiu de Catalunya,
milloressin en conjunt els resultats acadèmics i en la cohesió social. Finalment,
el gener de 2014 el Departament d’Ensenyament va aprovar l’adscripció dels
centres de primària als instituts de secundària per al curs 2014-2015.
L’adscripció aprovada va ser: 1) INS Andreu Nin: les escoles Àngels Garriga,
Pla de Mar i Els Secallets, 2) INS Mediterrània: les escoles Àngel Guimerà i La
Parellada (Santa Oliva) i 3) INS Baix Penedès: les escoles Pau Casals,
Teresina Martorell i Marta Mata.
A l’institut Baix Penedès i, des del curs 2014-2015, també a l’Andreu Nin, es
troben les unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE) per a secundària.
Aquestes unitats faciliten l’atenció educativa als alumnes amb discapacitats
intel·lectuals, trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de
l’espectre autista.

Fig.27.- Preinscripcions per a 1r d’ESO en els centres de secundària del municipi
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Fig.28.- Evolució del nombre total d’alumnes d’ESO

Fig.29.- Procedència de l’alumnat de secundària

Projecte d’Adaptació Curricular “Endavant”
El curs 2012-2013, a través d’un conveni entre el Departament d’Ensenyament
i l’Ajuntament del Vendrell, amb la Regidoria d’Educació i l’Eina, es va
començar un projecte d’adaptació curricular, el projecte “Endavant”, amb
alumnes dels instituts Andreu Nin i Mediterrània. El projecte “Endavant” té com
a objectiu principal donar suport a aquells alumnes de 3r i 4t d’ESO que
presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació, absentisme i problemes de
conducta, en definitiva, amb risc de no graduar-se en ESO. Per tal de facilitar la
integració escolar, social i laboral d'aquests alumnes, el projecte "Endavant"
preveu adaptacions curriculars, flexibilitat horària i la realització d'estades
formatives fora del centre; en empreses, entitats o departaments de
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l'Ajuntament, amb la finalitat que els alumnes, a través de l'aplicació pràctica
dels coneixements i en un entorn adult que fomenti la responsabilitat, trobin la
motivació necessària per continuar els seus estudis. En aquest projecte
participen uns 10 alumnes de cada centre.
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI-PTT)
Els programes de qualificació professional inicial (PQPI-PTT) estan adreçats
als alumnes majors de 16 anys sense el títol de Graduat Escolar, i faciliten
l’inici d’un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món laboral com
de continuïtat formativa. Aquests programes tenen com a objectius: a)
proporcionar formació professional elemental que faciliti la incorporació laboral
en un sector professional, b) desenvolupar actituds i competències que
contribueixin al creixement personal i a la inserció social i laboral, i c) ampliar
competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg
de la vida. Aquests estudis permeten accedir al món laboral, continuar la
formació professional en un cicle formatiu de grau mitjà, treballar i continuar
estudiant o obtenir el graduat en ESO.57
L’Ajuntament del Vendrell i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya van signar un conveni de col·laboració l’any 2012 per oferir aquests
cursos pont per a joves menors de 21 anys sense el GESO. El primer curs dels
PQPI-PTT del Vendrell va ser el 2012-2013, i va oferir les modalitats d’Auxiliar
de vendes, oficina i atenció al públic, i d’Auxiliar de manteniment i reparació de
vehicles lleugers. Aquesta oferta formativa es desenvolupa en col·laboració
estreta amb les regidories d’Educació i d’Ocupació de l’Ajuntament del
Vendrell. Els mòduls B, de formació general, s’imparteixen a les instal·lacions
de l’EINA, Escola de Formació, i els mòduls A, de formació professional
específica, a les instal·lacions de l’Institut Andreu Nin. Els resultats de la
primera promoció van ser molt satisfactoris, ja que la meitat dels alumnes o van
aprovar la prova d’accés a CFGM o van accedir directament amb una nota
superior a 8, resultats que combaten directament el fracàs escolar.
També, la Fundació Santa Teresa del Vendrell ofereix des del 2005 un PQPI de
la modalitat d’Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restauració a les
instal·lacions de l’Escola de Turisme del Baix Penedès, a Santa Maria del Mar
(Coma-ruga).
Dades avaluatives de l’educació obligatòria
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és el
responsable de l’avaluació del sistema educatiu. Amb aquesta finalitat, ha
establert diferents indicadors per analitzar el sistema educatiu en la seva
totalitat.58,59,60,61 A partir dels indicadors de centre de l’any 2011 i de la seva
57
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anàlisi, considerant el municipi globalment, es poden realitzar algunes
observacions significatives.

Fig.30.- Diversitat a primària (2011)

Diversitat a secundària (2011)

Tant a primària com a secundària, la mobilitat de l’alumnat i els professors,
alumnes nouvinguts i matrícula viva són variables que destaquen per sobre de
la mitjana catalana, fet que té implicacions directes en l’educació, que requereix
d’un mínim d’estabilitat i continuïtat. Per la seva part, l’alumnat que presenta
necessitats educatives especials (físiques o psíquiques, NEE-A) o específiques
(socioeconòmiques, NEE-B) està en valors semblants a la mitjana catalana,
però per sobre en relació amb la demarcació de Tarragona.

Fig.31.- Alumnes que promocionen de curs i es graduen d’ESO (2011)

Les dades sobre els alumnes que promocionen (no repeteixen curs) a l’ESO i
els que finalment es graduen són molt reveladores sobre els problemes de
resultats que ha d’afrontar el municipi (Fig.31). En aquest mateix sentit, les
60
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proves avaluatives de 6è de primària i de 4t d’ESO de l’any 2013 donen
resultats significatius. La primària presenta resultats lleugerament per sota de la
mitjana catalana, però la situació és força més negativa al final de la
secundària, quan les diferències són preocupants. A més d’uns resultats baixos
en les proves avaluatives, el Vendrell té un 10% menys de graduats de l’ESO.
Aquest fracàs escolar és sens dubte el principal problema educatiu del Vendrell
i necessita actuacions diverses, més enllà fins i tot dels centres escolars, per
combatre’l.62

Fig.32.- Resultats de les proves avaluatives de primària i secundària (2013)

Fig.33.- Percentatge de graduats d’ESO (2013).
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Distribució socioeconòmica de l’alumnat en els centres d’educació
obligatòria
El concepte de distribució socioeconòmica de l’alumnat (segregació escolar) fa
referència a la desigual distribució dels grups socials entre els diferents centres
educatius d’un mateix territori, tant quan hi ha una sobrerepresentació com una
infrarepresentació d’un determinat col·lectiu.63,64,65 No obstant això, com que no
es disposava de les dades econòmiques, professionals o de titulació de les
famílies de les escoles no es disposen, aquesta distribució fonamentalment
atén al percentatge desigual de l’alumnat estranger entre els centres i els barris
on estan ubicats, i el nivell de titulació dels veïns dels diferents barris. Aquesta
representació desigual entre els diferents centres condiciona l’escola, ja que
tots els estudis d’avaluació dels resultats acadèmics assenyalen, com el factor
determinant en les diferències, el nivell d’estudis i d’ocupació de les famílies.66
Els indicadors que habitualment s’utilitzen per valorar aquesta distribució són:
1) el nombre d’alumnes estrangers i/o la infratitulació de les famílies a les
escoles públiques i concertades; 2) el percentatge d’alumnes estrangers i/o la
infratitulació de les famílies entre centres educatius públics, i 3) l’existència
d’escoles amb dèficits importants de demanda.
Per a primària, el curs 2004-2005, el municipi es va sectoritzar seguint el model
d’Àrea-Escola, associant cada escola a una zona d’influència, és a dir, “una
escola-un barri”. Aquesta sectorització es va modificar el curs 2010-2011,
adoptant un model de zones múltiples, en el qual cada sector escolar inclou
diverses escoles (també l’escola concertada).

% Alumnat estranger

Fig.34.- Percentatge d’alumnat estranger en les vuit escoles de primària

L’aplicació d’aquests dos models ha donat com a resultat algunes distorsions
significatives en l’equilibri entre els centres de primària. El Vendrell presenta un
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índex de segregació escolar67 a primària moderat (índex de dissimilitud), del
0,41. L’escola concertada del municipi només escolaritza el 3% dels alumnes
estrangers de primària del Vendrell, i té el menor nombre d’alumnes amb NEE
tant en termes absoluts com relatius. Igualment, entre els centres públics hi ha
diferències importants (Fig.34). Tot i que les zones escolars són àmplies i
inclouen més d’un centre, la proximitat al domicili i, per tant, la diferent
composició social dels barris continuen condicionant l’alumnat. Així, per
exemple, l’escola amb el percentatge més alt d’alumnes estrangers es troba al
costat de les seccions S1-S3 del districte II, que concentra el 27,5% de la
població immigrant del Vendrell, i un 23,4% de la població sense completar els
estudis obligatoris. Per contra, l’escola amb el percentatge més baix d’alumnes
estrangers és la més pròxima a les S4, 8, 10 i 11 del districte III, amb només un
8,8% d’estrangers. No obstant això, a més de la realitat de cada barri, hi ha
altres factors menys evidents que també entren en joc. Així, per exemple, tenim
el cas de dues escoles que comparteixen zona escolar i que estan molt
pròximes, i que, per tant, l’efecte de la composició social dels barris no
afectaria, però tenen una diferència del doble en el percentatge d’alumnat
estranger, i fluctuacions i alternances en la demanda de preinscripcions per a
P3 (Fig.35 cas 1).
Igualment, es dóna el cas de dues escoles que comparteixen zona escolar, un
percentatge semblant d’alumnes estrangers i que estan físicament properes,
però per contra presenten diferències en la demanda per a P3. En aquest cas,
la percepció de les famílies ha de relacionar-se amb aspectes intrínsecs de la
història dels centres (Fig.35 cas 2).
Per la seva part, a secundària, l’índex de segregació escolar durant el curs
2013-2014 era de 0,30, just en el límit entre un nivell de segregació baix i
moderat. Aquest valor és menor que en el cas de primària, com passa
habitualment en altres poblacions catalanes, ja que el factor de la segregació
residencial s’atenua als instituts.68 Els problemes en el procés de preinscripció
(Fig.27) va obligar proposar i aprovar per al curs 2014-2015 una adscripció dels
centres de primària als centres de secundària.

Fig.35.- Cas 1, preinscripcions per a P3

Cas 2, preinscripcions per a P3
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La ràtio d’alumnes de primària estrangers/alumnes espanyols és de 0,26, és a
dir, una situació ideal d’equilibri implicaria que a cada centre hi hagués un
alumne estranger per cada quatre alumnes espanyols. Una distribució més
equilibrada entre els diferents centres de la realitat socioeconòmica de
l’alumnat ajudaria a millorar l’equitat educativa i, en general, els resultats
acadèmics.69,70,71
Mecanismes compensatoris
L’àmbit local és l’idoni per aportar tres principis que proporcionen valor afegit a
la política educativa: proximitat, equitat i coresponsabilitat. Una adequada
planificació educativa requereix el coneixement del territori i de les necessitats,
i tenir presents els recursos disponibles per tal d’aprofitar-los i gestionar-los de
manera eficient per afavorir la inclusió educativa.72 En aquest sentit,
l’Ajuntament implementa diferents mecanismes compensatoris; els més
importants són: el transport públic, el programa de reutilització de llibres de text
de 3r-6è de primària i les beques per al transport públic, menjador, llibres de
text i l’escola bressol de la Regidoria de Serveis Socials.
El transport públic per a usuaris escolars preveu quatre línies que cobreixen les
entrades, sortides i migdies per als escolars de primària i secundària. El
Vendrell ha de proveir obligatòriament de transport els alumnes de secundària
dels barris marítims que s’han de desplaçar als instituts. Igualment, atesa la
seva ubicació excèntrica, tot l’alumnat de l’INS Mediterrània té a la seva
disposició servei de transport públic. Per últim, per a aquelles famílies
d’urbanitzacions a una distància superior als 3,5 km del centre educatiu i sense
possibilitat de transport públic hi ha una convocatòria d’ajudes per al transport.
Durant el curs 2013-2014, el nombre d’usuaris ha sigut d’uns 500 alumnes
entre primària i secundària.
Fins al curs 2012-2013, l’Ajuntament disposava d’un programa de gratuïtat dels
llibres de text de 3r-6è de primària. El curs 2012-2013 es va transformar en un
programa de reutilització amb cofinançament. L’Ajuntament feia la despesa
principal del cost total de la renovació dels lots de llibres i les famílies feien una
aportació per participar en el programa de reutilització. Els cursos següents, les
famílies han continuat fent l’aportació per poder participar en el programa de
reutilització i alhora estalviar per quan calgui renovar de nou els llibres de text.
En total, participen en el programa set de les vuit escoles i el 83% dels alumnes
d’aquestes escoles de 3r-6è de primària.
Per la seva part, la Regidoria de Serveis Socials atén famílies amb fills/es en
edat escolar a les quals els facilita ajudes perquè puguin participar amb
normalitat en l’etapa educativa; en el curs 2013-2014 s’han beneficiat del
transport públic (30 alumnes), dels llibres de text (65 alumnes), de l’escola
bressol (16 alumnes) i del menjador (95 alumnes per complementar les beques
69
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de la Generalitat de Catalunya). En aquest últim cas, des del curs 2013-2014,
gràcies al projecte solidari “Fem pinya” es recol·lecten diners per cobrir les
necessitats dels menjadors escolars. Igualment, des del curs 2012-2013,
aquesta Regidoria, i amb una àmplia col·laboració ciutadana, garanteix la
continuïtat de les beques menjador durant l’estiu, els mesos de juliol i agost, a
través dels casals d’estiu, becant 89 alumnes i 105 alumnes els anys 2013 i
2014 respectivament.
A més, l’experiència de les escoles esportives del Patronat Municipal d’Esports
ofereix la possibilitat a nens/es i joves entre 6-16 anys de practicar fins a 12
esports diferents a uns preus assequibles, gràcies a la col·laboració dels clubs i
les associacions esportives del municipi. Gràcies a aquesta experiència es pot
estendre la pràctica esportiva i tots els seus beneficis socials, de salut i en
valors a gran part de la població escolar del Vendrell.

Fig.36. Campanya solidària per complementar les beques de menjador escolar

Educació secundària postobligatòria
Els tres centres de secundària, des que el curs 2012-2013 va començar
l’Institut Mediterrània, imparteixen estudis de batxillerat. En el cas de l’Institut
Baix Penedès, ofereix la modalitat de batxillerat artístic en l’àmbit de les arts
escèniques i plàstiques. El curs 2013-2014 hi havia 12 grups de batxillerat, amb
un total de 388 alumnes, amb una ràtio de 32,3 alumnes per aula, i amb un
12% d’alumnes estrangers, dels quals un 32% d’origen marroquí.
Per la seva part, l’Institut Andreu Nin és el centre de cicles formatius, amb una
àmplia oferta formativa. Un aspecte destacable és la possibilitat de cursar a
l’INS Andreu Nin el cicle de formació professional dual d’automoció. La
formació dual té l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat
laboral, apostant per augmentar la col·laboració entre els centres de formació i
les empreses en el procés formatiu dels alumnes. La col·laboració amb
l’empresa Idiada Automotive Technology, del polígon de l’Albornar, a Santa
Oliva, fa possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació a l’institut
amb una formació en un entorn laboral real. L'estada a l'empresa es divideix en
dues fases. En la primera, l'alumne s'incorpora per realitzar pràctiques i
adaptar-se al funcionament de l'empresa. En finalitzar aquest període, s'inicia
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l'estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris
d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre de formació.
A partir de la crisi, dels cursos 2007-2008 en endavant, s’ha produït un
increment important de la demanda per estudiar cicles formatius, com ha
passat en el conjunt de Catalunya.73 En total, durant el curs 2013-2014, 632
alumnes han cursat algun dels cicles impartits en el centre, dels quals un
16,6% són estrangers, un 60,9% d’origen marroquí:

CF Grau Mitjà
Atenció a persones en situació
de dependència
Gestió administrativa
Comerç
Instal·lacions elèctriques i
automàtiques
Electromecànica de vehicles
automòbils
Cures auxiliars d’infermeria

CF Grau Superior

Altres

Educació infantil

Curs accés a Grau Superior

Administració i finances
Gestió comercial i
màrqueting
Sistemes electrotècnics i
automatitzats
Automoció

Activitats
físiques
esportives
Taula.3.- Oferta de Cicles Formatius de l’INS Andreu Nin

i

Fig.37.- Evolució del nombre d’alumnes de batxillerat

73

Valiente, Òscar (coord.), Zancajo, Adrián i Tarriño, Àngel, 2014. La Formació Professional i l’ocupació a Catalunya.
Una ullada als indicadors des d’una perspectiva comparada. Ed. Fundació Jaume Bofill, Polítiques 82.
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Fig.38.- Evolució del nombre d’alumnes de cicles formatius

Institut Obert de Catalunya (IOC)
Des del curs escolar 2007-2008, l’Institut Baix Penedès és un centre
col·laborador de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i actua com a centre de
suport de tres tipus diferents d’estudis: els de batxillerat (BAT), el curs d’accés
als cicles de formació professional de grau superior (CAS) i el curs de
preparació per a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior
(PACFGS). A l’INS Baix Penedès es poden cursar totes les assignatures de les
diferents modalitats de batxillerat. Els estudis a l’IOC són totalment telemàtics i
només s’ha d’assistir presencialment als exàmens finals, per la qual cosa
resulten especialment indicats per fer-los compatibles amb la feina.
Total d’alumnes de l’IOC
Curs 2013-2014
CAS
Batxillerat
Alumnes
13
145
Taula.4.- Alumnes i estudis durant el curs 2013-2014

PACFGS
75
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2.2.2.- ALTRES SERVEIS EDUCATIUS
Servei Educatiu del Baix Penedès
Els Serveis Educatius són equips multiprofessionals que donen suport i
assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells
educatius no universitaris, al professorat, l’alumnat i les famílies. Aquest servei
compta amb el Centre de Recursos Pedagògics (CRP), l’Equip
d'Assessorament
i
Orientació
Psicopedagògica
(EAP)
i
l’Equip
d'Assessorament en Llengua i Cohesió Social (ELIC).
Els Serveis Educatius organitzen els seus plans d'actuació tenint en compte:
- el suport a les polítiques educatives dissenyades pel Departament
d'Ensenyament.
- la intervenció coordinada de suport als centres educatius amb la finalitat
d'afavorir-ne l'èxit escolar, l'equitat i la cohesió social.
- les accions conjuntes dels serveis educatius en els entorns educatius dels
centres (treball en xarxa amb serveis d'ajuntaments i institucions).
Festival de Teatre Infantil i Juvenil del Baix Penedès
El
Centre
de
Recursos
Pedagògics (CRP) organitza el
Festival de Teatre Infantil i
Juvenil del Baix Penedès, que
durant el curs 2013-2014 va
celebrar la seva 36è edició. És el
certamen escolar de caràcter
cultural més antic de la zona de
Tarragona i en aquesta darrera
edició hi van participar més de
650 escolars entre 3-12 anys, de
19 centres de tota la comarca i
es van representar 31 obres
teatrals diferents al Teatre Àngel
Guimerà (TAG) del Vendrell. En
aquestes representacions hi
col·laboren, a més, els pares i
mares elaborant els vestuaris i
els muntatges escenogràfics.
Fig.39.- Cartell del 36è Festival de Teatre Infantil i
Juvenil, CRP del Baix Penedès

Són coneguts els beneficis educatius del teatre; els joves intèrprets guanyen
seguretat personal i expressen les seves emocions i sentiments, prenent
consciència del seu cos a través de l’expressió corporal. Igualment, milloren la
comunicació verbal, estimulen la creativitat i la imaginació, i aprenen que la
constància i la perseverança tenen la seva recompensa. En definitiva, el teatre
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els obre una finestra a altres èpoques, països, cultures i maneres de viure, i els
permet gaudir del treball en equip.
Camp d’Aprenentatge Pau Casals
Els camps d'aprenentatge són serveis educatius del Departament
d'Ensenyament que ofereixen al professorat i a tots els centres de Catalunya la
possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l'estudi i l'experimentació
en un medi singular de Catalunya; s'adrecen principalment a alumnes
d'educació primària, secundària, cicles formatius i batxillerat. El Camp
d'Aprenentatge Pau Casals, a l’Alberg Santa Maria del Mar de Coma-ruga, té
com a àmbits de treball:
-

la música (vivim Pau Casals; la volta al món amb dos violoncels;
descobrim el violoncel).
la natura (el llac, el riuet i el mar; la vinya i el vi).
la societat i la cultura (Àngel Guimerà i el conte de pirates; paisatge rural,
paisatge urbà).
Total d’alumnes del CdA Pau Casals

2010-2011
2011-2012
Alumnes
2.840
2.382
Taula.5.- Nombre d’alumnes del Camp d’Aprenentatge

2012-2013
2.257

2013-2014
2.325

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)
L’associació CEPS gestiona el projecte d’Unitat d’Escolarització Compartida
(UEC) del Vendrell. Les unitats d’Escolarització Compartida ofereixen la
possibilitat de seguir l’etapa de l’ESO en un grup reduït amb adaptacions
curriculars individualitzades. Els alumnes tenen com a mínim 14 anys, han
cursat preferiblement el primer curs de l’ESO i presenten necessitats
educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar, amb
dificultats en l’aprenentatge derivats de desajustos conductuals greus,
absentisme o rebuig escolar.
Les activitats que s’imparteixen tenen com a últim referent els objectius
generals de l’ESO, ajustats a les característiques i als coneixements de
l’alumnat; a més, tenen en compte la promoció d’habilitats que facilitin la
inserció social i laboral. L’acció més significativa de la UEC és l’assistència dels
joves, dos dies a la setmana, a diferents empreses del municipi perquè els
alumnes rebin una formació i orientació en el món laboral. La UEC del Vendrell
atén cada curs un màxim de 23 alumnes, provinents dels tres centres públics
de secundària i del centre concertat.
Estudis universitaris
Els estudis universitaris al Vendrell van començar el curs 1995-1996, al
Campus del Baix Penedès, a l’Alberg Santa Maria del Mar de Coma-ruga, amb
la Diplomatura de Relacions Laborals. Actualment, aquesta diplomatura ja no
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s’imparteix i la Universitat Rovira i Virgili (URV) ofereix els estudis dels graus
d’Educació Infantil i d’Infermeria. El suport de la comarca a aquests estudis
universitaris es concreta amb el Consorci Universitari del Baix Penedès, del
qual en formen part els ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal, la
Diputació de Tarragona i la Fundació Privada Santa Teresa. El compromís de
la URV amb la Seu del Baix Penedès s’ha reafirmat amb les obres de
construcció d’un Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
(CRAI), que ofereix un espai amb tots els serveis universitaris de suport a
l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb les tecnologies de la
informació (TIC).
L’any 2000, el Consorci Universitari del Baix Penedès va signar un conveni de
col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya per ubicar un punt UOC al
mateix Campus del Baix Penedès. L’any 2011, com a conseqüència de la crisi i
d’una reorganització de la seva xarxa territorial, la UOC va suprimir el seu punt
de Coma-ruga, expressant el seu interès de traslladar-se a una nova ubicació
al nucli urbà del Vendrell.
Aquests estudis universitaris són una oferta formativa que va adreçada no
només a la població de la comarca, sinó a tot aquest territori ampli fronterer
entre les ciutats de Barcelona i Tarragona, i que correspondria a les comarques
del Baix i l’Alt Penedès, el Garraf, l’Anoia i la Conca de Barberà.
Centre de Formació d’Adults
Des del 1989, el Vendrell disposa d’una Aula de Formació d’Adults per a
alumnes majors de 18 anys. La formació que s’hi imparteix és la següent:
Formació
Accés a cicles formatius de Grau Superior (CAS)
Informàtica nivell inicial i informàtica nivell usuari
Llengua catalana
Anglès nivell inicial
Punt de suport del Graduat d’ESO a distància
Cicle de formació instrumental
Graduat en Educació Secundària Obligatòria (curs 2014-2105)
Preparació accés universitat per a majors de 25 anys (curs 2014-2015)
Taula.6.- Oferta formativa de l’Escola d’Adults del Vendrell

L’Aula de Formació d’Adults (AFA) del Vendrell, entre d’altres, no impartia la
formació presencial per obtenir el títol de graduat de secundària (GESO), per la
qual cosa les persones que estaven interessades a fer aquesta preparació
havien de marxar a altres localitats de la comarca. Aquesta era una mancança
educativa important que, per al curs 2014-2015, s’ha cobert amb el conveni que
signarà l’Ajuntament amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per a la cessió d’unes instal·lacions a la zona escolar per ubicar el
nou Centre de Formació d’Adults del Vendrell. En aquest nou centre s’impartirà,
a partir del curs 2014-2015, el curs de preparació per obtenir el GESO i el curs
de preparació d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, i està previst
properament oferir el curs d’Accés a cicles formatius de Grau Mitjà (CAM).
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Total d’Alumnes de l’Aula de Formació d’Adults
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Alumnes
290
285
289
Taula.7.- Nombre d’alumnes de l’Aula de Formació d’Adults (ara Centre de Formació d’Adults)

2.2.3.- ALTRES ESTUDIS
Escola Municipal de Música Pau Casals
L'Escola Municipal de Música Pau Casals és un centre públic municipal creat
l'any 1986 en conveni amb la Generalitat de Catalunya. El curs 2009-2010 es
va traslladar a la nova escola i auditori de la plaça del Tívoli, al centre històric
del Vendrell. L'Escola té l'objectiu de formar i preparar tant les persones que
volen fer de la música un bé cultural com les que busquen un perfil
professional.
L’oferta formativa de l’escola inclou des de la música per als més petits, amb
els programes de Sensibilització i Iniciació, fins als estudis de Nivell Elemental i
Mitjà, així com també els programes d’Ampliació i Música Activa. Igualment, per
als alumnes majors de 18 anys hi ha un programa d’adults.
Total d’Alumnes de l’Escola Municipal de Música Pau Casals
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Alumnes música
357
388
392
378
Alumnes dansa
13
Taula.8.- Nombre d’alumnes de l’Escola Municipal de Música Pau Casals

2013-2014
393
13

L’objectiu de futur de l’Escola és convertir-se en un Conservatori Superior de
Música.
Instruments
Corda
violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra
Vent
flauta travessera, oboè, clarinet, trombó, trompeta, gralla, saxofon
Altres
piano, bateria, cant, orgue
Taula.9.- Oferta actual d’estudis d’instruments musicals

Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
L’EOI comparteix instal·lacions amb l’INS Baix Penedès. L’Escola imparteix els
estudis d’anglès i francès dels nivells bàsics (nivell A2+), nivell intermedi (B1),
nivell avançat (B2) i C1 d’anglès del Marc europeu comú de referència (MECR).
El passat curs 2013-2014, l’escola va celebrar el 10è aniversari.
Total Alumnes EOI
2011-2012
Alumnes
545
Taula.10.- Nombre d’alumnes de l’EOI del Vendrell

2012-2013
548

2013-2014
557
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Fig.40.- Concert del Cantània Rambla Llibertat (2014), TÀG El Vendrell

Oficina de Català del Vendrell (CPNL)
El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos des dels nivells
inicials fins al nivell superior (nivell D). Es troba ubicat a l’Hotel d’Entitats, al
Camí Reial. Les modalitats bàsiques en què es presenten són presencial, a
distància amb la plataforma Parla.cat, semipresencial i en línia. A més, disposa
també d’un Centre Obert de Català (COC), dotat amb recursos per a
l’aprenentatge de la llengua catalana, en què l’aprenent pot definir l’horari, el
ritme d’estudi i els objectius d’aprenentatge. L’oficina del Vendrell organitza, a
més, cursos de català del nivell bàsic per a persones en situació d’atur a través
del SOC. L’objectiu d’aquests cursos és donar més oportunitats d’accés al
mercat laboral a aquelles persones que no són competents en llengua
catalana.
Total d’Alumnes del CPNL
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Alumnes
465
504
460
521
Taula.11.- Nombre d’alumnes de l’Oficina del CPNL del Vendrell

2012-2013
407

2013-2014
327

El 60% de l’alumnat és nascut a l’estranger i el 19% a la resta de l’Estat
espanyol. Aquesta procedència de l’alumnat explica que el 63% dels alumnes
estiguin inscrits en cursos inicials o bàsics.
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2.2.4.- EDUCACIÓ NO REGLADA
Programes d’infància municipals
Les àrees d’Infància i Joventut ofereixen diferents programes adreçats a les
famílies amb infants menors de 3 anys. Aquests programes són: Creixem junts,
Camí a l’escola i Minuts Menuts, que tenen per objectiu fomentar la relació
entre pares i infants a través del joc i activitats apropiades, així com estimular i
socialitzar els nens compartint estones amb altres adults i nens. En el cas dels
Minuts Menuts, que és un servei de guarda dels nens i nenes per donar
resposta a aquelles necessitats no previstes o puntuals, o per donar temps
personal a les famílies, es va suprimir el setembre de 2013. La retirada de la
subvenció per part de la Generalitat va fer impossible el seu manteniment.
Aquest programa, l’any 2012 va atendre 143 famílies en 1.148 serveis.
Programes d’Infància
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Creixem junts
14
13
14
15
12
Camí a l’escola
29
28
30
15
15
Taula.12.- Nombre de participants en els programes per a infants de l’Àrea d’Infància

El curs 2014-2015 s’amplia la possibilitat de participar en el programa Creixem
junts amb les instal·lacions de l’Escola bressol municipal Vent de Mestral, per
facilitar a les famílies d’aquesta zona del Vendrell poder fer ús d’aquest servei
sense haver de desplaçar-se al Centre cívic l’estació.
Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran del Vendrell i del Baix
Penedès
Aquesta entitat va ser creada l’any 1998 per un equip de persones coordinades
pel Sr. Albert Parés, aprofitant una iniciativa de la Universitat Rovira i Virgili per
organitzar una xarxa d’aules d’extensió en diferents poblacions. La finalitat de
l’Aula és la divulgació cultural dirigida preferentment a persones grans. Les
activitats són principalment: cicles de conferències sobre diferents temes de
tipus cultural (art, història, geografia, música, medicina, salut, literatura,
actualitat, etc.). La Universitat aporta el professorat de la seva plantilla i altres
especialistes en la matèria corresponent.
La Universitat, amb el servei de Coordinació, realitza la gestió de les xerrades,
que són triades, per acord entre la Junta directiva de l’Aula i la Coordinadora de
la Universitat, a partir de l’oferta presentada pels diferents professors i
especialistes. Aquestes activitats es realitzen actualment al Centre cívic
L’Estació del Vendrell. L’assistència a aquestes xerrades manté un nivell molt
alt, amb una mitjana d’unes cent persones.
Les altres activitats són sortides de caire cultural, a Barcelona i a altres ciutats,
amb visites a museus i exposicions, i assistència a espectacles teatrals. També
s’han fet excursions a punts d’interès natural, cultural o literari. L’Aula està
inscrita als registres d’Entitats de la Conselleria de Justícia de la Generalitat i
de l’Ajuntament del Vendrell.
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El curs 2012-2013, l’Aula, amb un total de 119 participants, va realitzar 32
xerrades formatives, com ara: “Marta Mata i la renovació educativa a
Catalunya”, “Anem a buscar bolets” o “Ciutat i literatura: L’Eixample de
Barcelona i la ciutat dels prodigis d’Eduardo Mendoza”, i sortides a l’exposició
“Mil anys d’art” al MNAC o al Museu Picasso, i al Teatre Lliure a veure la
representació Els feréstecs i, al Poliorama, Opereta.
L’Eina, Formació ocupacional i empresarial
La Regidoria d’Ocupació, amb L’Eina, treballa per lluitar contra l’elevada taxa
d’atur que es registra a la vila i per oferir una atenció integral a emprenedors i
persones aturades. La greu crisi econòmica i la fallida del que havia estat fins
ara el principal sector econòmic local, la construcció, explica la difícil situació
del mercat laboral. Aquesta situació es veu agreujada perquè al municipi no
estan prou desenvolupats els sectors madurs (comerç i turisme) perquè puguin
absorbir la població desocupada. En aquest context, el repte és impulsar
l’emprenedoria i readaptar els perfils professionals a les noves necessitats del
mercat de treball i del món de l’empresa mitjançant l’acció formativa. L’Eina
desenvolupa els programes de polítiques actives convocats per les
administracions autonòmica i estatal, en els àmbits de la formació ocupacional,
formació contínua, i de formació i treball.
La crisi ha afectat especialment els treballadors amb menor qualificació, els
contractes temporals, els joves sense titulació i les persones de més edat;74
sobre aquests col·lectius han d’actuar les polítiques actives d’ocupació. Però a
més, els nous mercats laborals i l’economia actual demanda una millora de les
competències dels adults (comprensió lectora, comprensió matemàtica i
resolució de problemes en entorns digitals),75 alhora que cada vegada són més
necessàries les competències que impliquen creativitat, pensament crític,
comunicació i col·laboració. La millora en les competències dels adults, a més
de l’impacte econòmic i de les possibilitats laborals dels individus, té un valor
social i polític, ja que contribueix en el benestar dels ciutadans, i en la seva
participació i implicació social.76
Per altra banda, el ràpid envelliment de les societats desenvolupades fa
necessari millorar el rendiment dels joves en el mercat de treball. És crucial, per
tant, facilitar una transició reeixida de l'escola al treball i establir unes bases
sòlides per a una vida laboral estable, especialment entre aquells joves més
vulnerables, per la qual cosa és necessari una bona coordinació entre
educació, mercat laboral i empreses, perquè es puguin maximitzar les
oportunitats dels joves.77,78

74

Keeley, B. i Love, P., 2011. De la crisis a la recuperación: Causas, desarrollo y consecuencias de la Gran Recesión.
Ed. OCDE.
75
OCDE, 2013. OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills. Ed. OCDE.
76
OCDE, 2012. Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies. Ed. OCDE.
77
OCDE, 2010. Off to a Good Start? Jobs for Youth. Ed. OCDE.
78
Capsada, Queralt (coord.), Hoecke, l. Kathrin i Ortiz, Luis, 2013. Educació, competències i mercat de treball. Els
reptes de Catalunya a partir de l’estratègia de l’OCDE. Ed Fundació Jaume Bofill, Informes Breus 42.
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Formació d’empreses

Formació ocupacional

Àmbits
Àmbits
Sanitari
Màrqueting
Administratiu
Desenvolupament personal
Logística
Finances i aspectes jurídics
Informàtica
Organització d’empreses
Imatge personal
Informàtica
Idiomes
Emprenedoria
Comerç i atenció al públic
Habilitats personals
Informador turístic
Taula.13.- Oferta formativa ocupacional i d’empresa de l’Eina

Formació
ocupacional

2008
2009
2010
2011
2012
Alumnes
68
216
180
165
75
Cursos
4
14
12
9
5
Hores
1.131
2.763
3.040
2.740
1.510
Taula.14.- Nombre d’alumnes, cursos i hores en la formació ocupacional

Formació
d’Empresa

2008

2009
2010
2011
2012
Alumnes
258
516
902
502
Cursos
10
17
31
59
27
Hores
116
211
383
565
369
Taula.15.- Nombre d’alumnes, cursos i hores en la formació d’empresa

2013
106
6
2.280

Total
810
50
13.464

2013
434
30
275

Total
2.612
174
1.919

Els programes de formació i treball estan dissenyats per facilitar una formació
específica en un àmbit professional i facilitar la inserció a partir de pràctiques
en empreses de l’àmbit, alhora que participen en algun programa d’utilitat
pública o d’interès general. En molts casos, aquests programes estan adreçats
a col·lectius concrets. Entre aquests programes destaquen les Escoles Taller,
les Cases d’Oficis o els Tallers Ocupacionals, i els programes de Joves per
l’Ocupació i el Prepara’t, per a aturats de llarga durada.

TO 07-08
CO 07-08
"Nosaltres" "Guixades"
Alumnes
Cursos
Hores

ET 08-10
"ET El
Vendrell"

TO 09-10
"365 Dies
Turístics"

CO 09-10
"LIGNUM"

NOVES CO
10-11
"360º”

CO
Imatge i So
Informàtica
2011-2012

CO
Imatge i So
2012-13

16
8
32
16
16
30
16
2
1
4
2
2
3
2
3.840
1.920
15.360
3.840
3.840
5.400
3.600
Taula.16.- Nombre d’alumnes, cursos i hores dels diferents programes de Formació i Treball

8
1
1.800

JOVES PER JOVES PER
SUMA'T
PREPARA'T
L'OCUPACIÓ L'OCUPACIÓ
2010-2011 2012-2013
2013-2014
2014-2015
77
20
100
60
Alumnes
7
3
5
5
Cursos
15 mesos
15 mesos
15 mesos
16 mesos
Hores
Taula.17.- Nombre d’alumnes, cursos i hores de programes de Formació i Treball
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Destaca el programa Joves per l’Ocupació, adreçat a persones entre 16-25
anys en situació d’atur i sense l’ESO. És un programa que combina accions de
tutoria i orientació per a la inserció laboral, una formació bàsica amb l’objectiu
que els alumnes puguin continuar amb els estudis de l’ESO, una formació
professionalitzadora (en la convocatòria 2014-2015 en les especialitats de:
auxiliar de comerç, auxiliar de magatzem, operacions bàsiques de cuina i
manteniment en electromecànica de vehicles), pràctiques en empreses de
l’especialitat i, per últim, la possibilitat d’un contracte laboral de 6 mesos.
Igualment, el programa Casa d’Oficis, dirigit a joves aturats entre 16-25 anys,
però amb l’ESO, té la finalitat de proporcionar als joves una formació i
professionalitat qualificada en noves professions i sectors de futur; en el nostre
cas, en els àmbits formatius d’Imatge i so, i Auxiliar d’operari d’informàtica. El
programa inclou, a més, un contracte laboral de 6 mesos.
Per últim, el SEFED és un programa de formació professional ocupacional que
té com a finalitat formar persones en situació d'atur en el camp de
l'administració i la gestió d'empreses. Està subvencionat pel Servei d'Ocupació
de Catalunya i el Fons Social Europeu, a través de la Fundació Inform.
L’aprenentatge és mitjançant la simulació dels processos i tasques que es fan
en una empresa real. Fins a l’any 2012 els cursos SEFED han impartit
l'especialitat d'Administratiu polivalent per a PIME. El centre adopta la forma i la
distribució d'una oficina administrativa d'una empresa, on es reprodueixen els
circuits, les relacions i el moviment de documents administratius habituals, i
s'utilitzen els mateixos canals de comunicació d’una empresa real.
SEFED
2008
2009
2010
2011
Alumnes
58
71
66
71
Cursos
4
4
4
4
Hores
2.576
2.576
2.576
2.576
Taula.18.- Nombre d’alumnes, cursos i hores del programa SEFED

2012
68
4
3.520

TOTAL
334
20
13.824

Joves amb Idees és un projecte de l’Eina Espai Empresarial iniciat l’any 2008,
que organitza els “Seminaris i Tallers de Generació d'Idees i Creació
d'Empreses” i dinamitza un concurs d’idees de negoci. En aquest projecte hi
participen els centres de secundària del municipi: l’INS Andreu Nin, l’INS Baix
Penedès, l’INS Mediterrània i el Col·legi Sagrat Cor, que ofereixen estudis de
batxillerat i de cicles formatius amb assignatures d’economia i empresa.
L’objectiu del concurs “Joves amb Idees” és fomentar l’esperit emprenedor
entre els joves a través d’activitats didàctiques que potencien la participació i el
treball en grup. Es pretén motivar els joves per tal que generin idees
empresarials i valorin l’autoocupació com a possible sortida professional. Els
diferents tallers que s’ofereixen són:
a) Taller de creativitat i cerca d'oportunitats: conèixer les motivacions
psicològiques que expliquen la creativitat i el desenvolupament d'idees
empresarials. S’ajuda els joves a identificar, mitjançant exercicis i amb
l'anàlisi d'un cas real, les necessitats no satisfetes i les tendències que
existeixen en el seu entorn com a fonts d'oportunitats de negoci.
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b) Taller d'avaluació de la idea de negoci: explicar els diferents aspectes que
cal tenir en compte a l'hora d'analitzar i avaluar una idea empresarial: les
persones, la pròpia idea i la seva viabilitat.
c) Taller de comportaments emprenedors: hi ha diferents trets de personalitat i
habilitats que comparteixen, més o menys, molts empresaris d'èxit. Es
descriu aquest comportament emprenedor per desenvolupar-ho entre els
participants.
A partir d’aquesta formació, els joves s’organitzen en grups per desenvolupar
una idea de negoci. De tots els treballs presentats, se seleccionen els finalistes,
que presenten els seus projectes davant d’un jurat en una jornada de caràcter
acadèmic i lúdic. Aquest jurat, que està format per representants de la
Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Tarragona, la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació
d’Empreses de la URV, l’Ajuntament del Vendrell, el Centre d’Iniciatives i
Turisme del Vendrell i la Xarxa Emprenedora, és l’encarregat d’avaluar les
idees i lliurar els premis als tres guanyadors. Fins a l’any 2014 hi han participat
un total de 579 alumnes i s’han presentat 122 projectes empresarials.
Per últim, dins del Pla de Barris del nucli antic del Vendrell es desenvolupen
diferents actuacions de caire social dins del projecte Treball als Barris, amb
l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns. L'objectiu d'aquest recurs és
donar suport a les persones del nucli antic del Vendrell amb necessitats
sociolaborals. Mitjançant aquest projecte es desenvolupen actuacions que
reforcen i dinamitzen el teixit econòmic i laboral del barri, i se centren en
l'atenció de les persones aturades mitjançant contractació directa, amb plans
d'ocupació, i de la formació que millori l'ocupació i l'orientació professional.
Durant l’any 2014 s’ha desenvolupat un projecte innovador d’orientació
professional i formació que té com a objectiu millorar les competències
lingüístiques en llengua estrangera. En concret, cursos de 90 hores per a 90
professionals de l’hostaleria i el turisme, i anglès i rus per a serveis de
restauració per a persones aturades.
Regidoria de Serveis Socials
La Regidoria de Serveis Socials, amb els Tallers de Llengua i Cultura
Catalanes, d’un màxim de 90 hores, pretén impulsar el català com a llengua
habitual de comunicació, i evitar així les barreres relacionades amb el
coneixement i l'ús del català. A la vegada, de forma transversal, es treballen
altres aspectes, no menys importants, com ara el civisme i les normes de
convivència des d'una perspectiva intercultural. La convivència passa per
conèixer els drets i les obligacions dels ciutadans, ja sigui al món laboral, la
sanitat, els serveis socials i l'educació.
Les línies d'actuació del Taller de Llengua i Cultura es fonamenten en cinc
eixos:
a) Conscienciar i sensibilitzar els participants de la importància d'aprendre
el català, per desenvolupar-se amb normalitat en la vida diària i millorar
en les oportunitats laborals.
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b) Fomentar el coneixement i l’estima per la societat d’acollida, en aquest
cas el Vendrell.
c) Treballar el civisme i les normes bàsiques de convivència ciutadana des
d'una perspectiva intercultural.
d) Treballar els drets i les obligacions dels ciutadans, ja sigui en l'àmbit
laboral, sanitari, de serveis socials, l'educatiu, etc.
e) Fomentar la participació dels alumnes del programa en les activitats que
s'organitzen al municipi per tal de facilitar la seva integració. Durant el
curs es fan visites a llocs emblemàtic del Vendrell, com ara l'Escola
Municipal de Música Pau Casals o el local dels Nens del Vendrell, i es
fomenta la participació en activitats culturals de la vila.
Els participants del curs tenen un coneixement de la llengua catalana bàsic, raó
per la qual la programació és global per a tots els nivells, però enfocada de
manera diferent en funció del nivell de formació dels participants. La
metodologia utilitzada és la comunicativa, a través de les tasques que es van
plantejant a l'aula, i els continguts s’introdueixen amb el suport d'imatges i
documents reals. La mitjana de participants d’aquests tallers durant els últims
cinc anys ha estat de 150 alumnes per curs i any.
Igualment, la Regidoria de Serveis Socials desenvolupa programes de
convivència, com “Un Vendrell per a tothom”, un pla pilot d’immigració per
fomentar la convivència i la cohesió social. El pla té la finalitat de proporcionar
un sentiment de pertinença al municipi de totes les persones que viuen al
Vendrell per tal d'afavorir el compliment dels deures i construir així una vila més
cívica i més oberta. El pla preveu entre d’altres actuacions: xerrades a les
escoles i instituts, l’edició d’una guia en format còmic per combatre els
estereotips, l’edició d’un pòster amb les normes bàsiques de convivència o un
programa de televisió, “Nous Vendrellencs”, de la RTV El Vendrell, premiat amb
una menció especial en l’apartat de Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual
que entrega el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC).
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Fig.41.- Pòster editat per al projecte “Un Vendrell per a Tothom”.
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2.2.5.- EDUCACIÓ EXTRAESCOLAR I EN EL LLEURE
Entenem per educació extraescolar aquelles activitats que els nens/es fan fora
de l’horari lectiu, tant aquelles que organitza la mateixa escola en el centre,
generalment a través de les AMPA, o fora del centre per part d’altres
administracions o associacions, entitats esportives i culturals, o directament per
part de la iniciativa privada. En aquest primer PEC recollirem només les
activitats organitzades o vinculades a l’Ajuntament. Les activitats extraescolars
són molt diverses, però totes tenen com a objectiu últim ampliar o reforçar els
coneixements i habilitats dels infants. Aquestes activitats complementàries als
aprenentatges de l’escola i l’institut són fonamentals per aconseguir una
educació integral i de qualitat. Per la seva part, l’educació en el lleure inclou
diferents activitats fora del currículum escolar i generalment en els períodes de
vacances, però amb una intencionalitat pedagògica. Les activitats de lleure més
habituals són els esplais i els casals d’estiu. La LEC reconeix i incorpora el
caràcter educatiu de les activitats de lleure, especialment el compromís i la
transmissió de valors (art.39). En tots dos casos, aquestes activitats educatives
presenten la problemàtica que, en realitzar-se fora de l’horari lectiu, moltes
vegades fora del centre i generalment amb uns costos, no totes les famílies
tenen les mateixes possibilitats d’oferir-les als seus fills/es. Així doncs, és molt
important que les administracions públiques participin en aquest tipus
d’activitats perquè no es converteixin en una causa de desigualtat social.79
Àrea d’Infància i Joventut
Aquesta Àrea ofereix els Casals d’Estiu municipals, dirigits a infants de P3 fins
als 11 anys, durant els mesos de juliol i agost. Les activitats combinen els
esports i les sortides a la piscina i a la platja amb tallers de manualitats, dansa,
música, anglès, etc. Els Casals es realitzen en una escola de primària del
Vendrell, que s’alternen cada any, i a l’escola Els Secallets de Coma-ruga.
Casals d’Estiu
Any

Mes
El Vendrell
juliol
215
agost
116
2010
juliol
233
agost
109
2011
juliol
217
agost
89
2012
juliol
99
agost
44
2013
juliol
166
agost
112
Taula.19.- Nombre d’infants participants en els Casals d’Estiu
2009

Coma-ruga
58
25
50
20
44
29
45
31
44
30

Igualment, durant les vacances de Nadal, aquesta Àrea organitza activitats de
lleure dins del Parc Infantil de Nadal Jokirama, per a nens/es d’1 a 12 anys,

79

Síndic de Greuges de Catalunya, 2014. Informe sobre el dret dels infants al lleure educatiu i a les sortides i colònies
escolars. Ed. Síndic de Greuges.
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amb activitats durant tots els dies laborables de les festes de Nadal: tallers de
manualitats de tot tipus, atraccions com karts o inflables, rocòdrom, etc.
Casal Jove
El Casal Jove es va inaugurar l’any 2012. És un espai on els joves es
reuneixen i realitzen diferents activitats al seu aire i ritme. Aquest espai pretén
fomentar la participació i la integració entre els joves, actuant com un servei
d’acollida i contenció social. El Casal Jove, en un primer moment, va estar
ubicat al Local cívic Les Roquetes i el setembre de 2014 es traslladà a Isidre
Ribas, a l’antiga escola de música. El perfil dels usuaris és el de joves sense
feina ni estudis, nouvinguts en molts casos, sense activitats normalitzades i
amb pocs recursos. Totes les activitats i serveis que s’hi ofereixen són gratuïts.
El Casal disposa de Wi-Fi, sala d’informàtica d’ús lliure, sala d’oci (amb jocs de
taula, consoles, taula de ping-pong), sessió de cine jove, espai jove de salut
(cada dijous una tècnica especialista en salut jove hi fa assessorament i atenció
personalitzada durant tres hores), aula d’estudi cedida als grups que ho
sol·licitin, taller de repàs educatiu (amb molt d'èxit), tallers específics (cuina,
DJ), torneig de futbol, ping-pong i consoles.
Espai Jove de Salut
A aquest Espai s’hi poden adreçar els joves per a qualsevol consulta en temes
de salut (sexe, drogues i trastorns alimentaris). Es té signat un conveni amb
l’Associació H20 per disposar d’un professional expert en temes de salut quatre
hores a la setmana.
Xerrades de prevenció
L’any 2013 es va presentar el Protocol de Joventut per a l’abordatge de la
violència masclista. És una eina elaborada per la Direcció General de
Joventut, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, que orienta els
professionals per detectar casos de violència entre els joves, que recull
recursos i serveis adreçats a joves que viuen una situació de violència
masclista, i que aporta recomanacions i materials pràctics.
Aquest protocol es treballa en un taller de prevenció als instituts públics del
Vendrell, el qual pretén proporcionar eines i recursos als joves per promoure el
respecte mutu entre sexes i resoldre sense violència els conflictes, i alhora
desplegar estratègies de prevenció i sensibilització social sobre la violència
masclista. D’aquesta manera, s’han elaborat dos tallers: un per a 3r d’ESO
sobre violència de gènere i un altre per a 4t d’ESO sobre educació afectiva
sexual. Un total aproximat de 600 joves participen en aquests tallers. Aquest
programa substitueix les xerrades realitzades l’any 2013 sobre l’exposició “Sex
o no Sex”, que es van impartir als joves que cursaven 3r d’ESO als diferents
instituts, a un total aproximat de 260 joves.

54

El Vendrell Educa

Xerrades d'orientació i ocupació
En col·laboració amb el programa Mou-te (Projecte Pla de Barris), destinat als
alumnes de 3r d'ESO, i amb el programa d’orientació de l’Eina, destinat als
alumnes de 4t d'ESO dels instituts del Vendrell, aquestes xerrades tenen com a
objectiu conscienciar de la importància d'acabar els estudis obligatoris i
continuar els postobligatoris i/o entrar en el mercat laboral, a més de donar
eines i recursos als alumnes de 4t per fer un CV i preparar una entrevista de
feina.
Cursos de formació no reglada
S'ofereixen trimestralment diferents cursos segons la demanda dels usuaris. El
preu dels cursets és assequible (amb un 25% de descompte per als joves).
2011
2012
2013
Anglès
228
233
207
Arts aplicades
77
53
45
Automaquillatge
19
15
Massatge
10
Guitarra
25
40
38
Dietètica i nutrició
12
Relaxació i control de l'estrès
22
23
Rebosteria
13
29
Cata de vins
12
11
Percussió africana
16
Cuina
12
Total
393
405
342
Taula.20.- Nombre de participants en els cursets de formació no reglada de l’Àrea de Joventut

Per últim, durant el mes de juliol es fan tallers monogràfics:
Any 2011: Cuina per a principiants, Visualització creativa, Taller de fulards de
reixeta, Conversa d’anglès, Percussió africana i Malabars. Total: 67 joves.
Any 2012: Cuina per a principiants, Automaquillatge, Taller de bijuteria, Anglès
per viatjar. Total: 45 joves.
Any 2013: Hama, Rebosteria, Anglès, Cuina per a principiants, Taller de clown,
Automaquillatge, Taller de skate, Taller de grafits, Taller d’iniciació al
breakdance i Balls urbans. Total: 78 joves.
Punt Òmnia
És un servei d’accés a les noves tecnologies obert a tothom, amb un
professional que dinamitza l’espai i dóna suport a les persones. El dinamitzador
és fonamental per al desenvolupament del projecte i perquè el Punt
Òmnia sigui un espai de relació, de formació, d’informació i de participació. És
un projecte del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.
Aquest Departament subministra els ordinadors i l’Ajuntament del
Vendrell proporciona el dinamitzador. Es fan 21 cursos diferents cada trimestre,
amb sessions de 90 minuts setmanals. Els cursos són: Iniciació a la
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informàtica, Tractament de textos (diferents nivells), Internet, Xarxes socials,
Full de càlcul, Edició d'imatge, Com utilitzar un smartphone, i Formació i
preparació per a l'examen ACTIC. Els cursets són gratuïts i en aquests últims
anys hi han participat un total de 544 alumnes.
Patronat Municipal d’Esports
El Patronat d’Esports, amb el programa d’Escoles Esportives, té com a objectiu
posar a l’abast de tots els nens i nenes en edat escolar, de 3 a 16 anys, fins a
dotze activitats esportives diferents: psicomotricitat, multiesport, bàsquet,
handbol, tennis, patinatge, gimnàstica de trampolí, atletisme, golf pitch and putt,
futbol sala i futbol 7. Aquest programa compta amb la col·laboració de les
entitats esportives de la vila, que són les encarregades de dissenyar i coordinar
els aspectes tècnics de cadascun dels esports.
Activitat

2007-08

2008-09

2009-10

Psicomotricitat
32
68
71
Multiesport
40
105
96
Futbol prebenjamí
0
27
0
Futbol benjamí/aleví
46
60
58
Bàsquet benjamí/aleví
34
37
81
Handbol benjamí/aleví
28
28
7
Dansa
0
13
Patinatge
6
0
28
Tennis
10
Atletisme
Rítmica-trampolí
27
TOTAL
223
325
354
Taula.21.- Alumnes participants en les diferents escoles esportives

2010-11

2011-12

2012-13

67
129
0
74
166
92

37
59
0
0
109
44

31
14
17
16
606

23
33
0
20
325

21
81
0
0
76
35
0
10
41
51
27
342

Consell Esportiu del Baix Penedès
El Consell Esportiu del Baix Penedès organitza, en col·laboració amb les
escoles, AMPA i ajuntaments, curses escolars que estan incloses dins dels
Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Les categories participants són des de
P-3 fins a juvenil (2n de BAT). El curs 2013-2014 es van organitzar 9 curses de
cros a la comarca, dues de les quals es van fer al Vendrell: l’una a les platges i
l'altra a la zona escolar. En les curses del Vendrell, van participar uns 550
infants i joves de tota la comarca. Aquestes curses acaben amb una prova d’un
quilòmetre per a majors de 18 anys perquè hi participin pares i mares.
Per altra banda, el curs 2013-2014, a causa de la davallada del programa Pla
Català de l’Esport, el Consell Esportiu, conjuntament amb els docents de
primària i secundària, va considerar necessari organitzar trobades comarcals
perquè els alumnes practiquessin els esports que formen part del
currículum. En aquest primer curs s’han organitzat dues trobades per a nens/es
de cicle superior de primària de bàdminton, al Vendrell, i de pitxi, a Segur de
Calafell.
A la trobada de bàdminton van participar-hi uns 110 nens/es de 8 escoles de la
comarca i es va celebrar a l’escola Àngel Guimerà del Vendrell. Es van adequar
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12 pistes de bàdminton dins del pavelló de l’escola. Els alumnes, en parelles, hi
participaven contínuament, o bé jugant o bé fent de jutges; d’aquesta manera,
els nois/es coneixen també l’altre punt de vista de l'esport.
Àrea de la Gent Gran
L'objectiu principal de l'Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament del Vendrell és
incrementar la qualitat de vida i l’autonomia personal, millorar l'autoestima de
les persones grans i promocionar l’envelliment actiu amb activitats de formació
i de desenvolupament personal. Amb aquesta voluntat, l’Àrea de Gent Gran
organitza tallers d’estimulació cognitiva destinats a persones que es troben en
una fase inicial de la malaltia d’Alzheimer i altres demències a càrrec de la
psicòloga del Centre de dia Anna Serra; tallers de memòria per potenciar les
diferents funcions i afavorir la comunicació i les relacions, i tallers de txi-kung,
que és una pràctica d'exercicis suaus sense necessitat d’esforç físic.
A més, el Vendrell compta amb tres esplais de gent gran: l’Esplai del Tancat
(840 socis), el del Tívoli (1.600 socis) i el de Coma-ruga (450 socis). Aquests
esplais, amb la seva pròpia junta directiva, organitzen tot un seguit d’activitats
per als associats. Entre les activitats que tenen un contingut de caràcter
formatiu, hi destaquen:
Activitats

Informàtica
* Aula Oberta
* Iniciació a les noves tecnologies
* Creació de programes digitals I i II
* Xarxes socials
* La xarxa en el nostre dia a dia
* Activa la ment

Taller de pintura
Taller de teatre
Taller de lectura
Ioga
Gimnàstica
Taller d’anglès
Tallers de balls
Taller de manualitats
Taller de confecció
Taula.22.- Activitats organitzades pels esplais del Vendrell

Pla Educatiu d’Entorn (PEE)
El Pla Educatiu d'Entorn (PEE) del Vendrell és una iniciativa de cooperació
educativa que vol promoure la cohesió social mitjançant l'educació intercultural i
l'ús de la llengua catalana. Amb aquesta finalitat, el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament del Vendrell, amb
la participació d'entitats de la vila, signen un conveni de col·laboració en
matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social. El primer Pla Educatiu
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d'Entorn del Vendrell és de l’any 2007, i des de llavors s’ha anat ampliant el
nombre d'agents implicats.80
Des de la concepció que l’escola no pot quedar reduïda a una institució
reproductora de coneixements i capacitats, sinó que ha de ser a més un lloc on
es treballen models culturals, valors i normes i maneres de conviure i
relacionar-se,81 el Pla Educatiu d’Entorn del Vendrell té com a objectius:
a) L’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal,
acadèmica, social i laboral.
b) La convivència i cohesió social.
c) Treball en xarxa que doni una resposta global, integral i més eficaç a les
necessitats educatives.
Com a conseqüència de la crisi econòmica, els PEE s’han vist afectats quant a
l’aportació econòmica que feia el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. No obstant això, l’Ajuntament continua apostant per aquesta eina
de col·laboració i participació de la comunitat educativa en favor de la millora
de la cohesió social i manté la seva aportació per subvencionar diferents
projectes educatius dels centres i associacions adscrites al PEE del Vendrell.
L’objectiu en aquests moments és prioritzar aquells projectes en els quals
participin més d’un centre per afavorir la creació d’una veritable xarxa
educativa. Incloem un resum de les activitats realitzades durant el curs 20132014:
Projectes PEE 2013-2014

ESCOLA À.
GUIMERÀ

LECTURES
DIALÒGIQUES i
CERTAMEN DE
LECTURA VEU ALTA

AMPA
GUIMERÀ

Títol projecte

PADRINS DE
LECTURA I
MOTXILLES
VIATGERES

INS
ANDREU
NIN

Nom

NATACIÓ ESCOLAR
A L'ESO

Descripció
Tertúlies Literàries Dialògiques: LLEGIM I DIALOGUEM: A
partir de la lectura d'un llibre de literatura clàssica universal,
traduït i adaptat a l'edat dels alumnes, els participants dialoguen
sobre el contingut i el relacionen amb fets de la vida quotidiana.
Es parteix del diàleg igualitari i del respecte davant les diferents
opinions. És un procés comunicatiu i d'interacció entre els
participants.
X Certamen de Lectura en Veu Alta: La Fundació Enciclopèdia
Catalana organitza el certamen infantil i juvenil de lectura en veu
alta. Cada centre hi inscriu un alumne triat pel grup-classe.
Padrins de lectura: Els alumnes de 5è apadrinen un alumne de
P5 i junts van a la biblioteca, i l'alumne més gran ajuda a llegir al
més petit.
Motxilles viatgeres: Cada aula té una motxilla amb llibres i
contes. Cada setmana un alumne se l'endu a casa seva per
llegir amb la família.
Amb aquesta iniciativa volem donar suport i ajut a tots aquells
alumnes que necessiten adquirir o millorar les habilitats motrius
dins de l'aigua.
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Alegre, M. Àngel i Collet, Jordi, 2007. Els plans educatius d’entorn: debats, balanç i reptes. Ed. Fundació Jaume
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MOSAÏC
EDUCATIU:ESCOLA
D'ESTIU DEL
PENEDÈS 2013

Els alumnes de l’institut difícilment s’interrelacionen si cursen
diferents nivells. Per això, a través de la batukada poden
interactuar alumnes de tots els cursos. El grup de batukada està
format per alumnes de 1r a 4t d’ESO i animen les celebracions
del centre.
Des de fa sis anys, l'AMPA de l'Institut Baix Penedès obsequia
els seus socis amb un llibre; s’intenta que sigui d'un autor català
o l’edició escrita en català. Després, pels voltants de Sant Jordi
es fa que l'autor vagi al centre a fer una xerrada als alumnes de
4t d'ESO, per parlar tant del seu llibre com del fet de ser
escriptor i totes aquelles preguntes que els alumnes o professors
vulguin fer.

Les necessitats educatives dels nostres alumnes han provocat
en els docents del centre la inquietud de conèixer la llengua de
signes.
En el tram de migdia, els nens i nenes de l’escola gaudeixen
d’un temps de lleure al pati de l’escola. Aquest és un tram
educatiu en el qual els nens i nenes, nois i noies aprenen a
gaudir de manera guiada del temps de lleure: jocs, esport,
música.

El projecte de La Ballaruga és beneficiar els socis que han
quedat exclosos de les beques menjador.

Durant els últims anys, s’ha evidenciat l’enorme potencial
educatiu que els horts poden oferir als alumnes. L’hort aporta
una sèrie d’experiències gratificants, enriquidores i úniques per a
l’alumnat i el professorat, que es poden adaptar a tots els nivells
per a l'aprenentatge de continguts curriculars.
Amb aquest projecte, es vol fer una ampliació de llibres de
coneixements i imaginació destinats al cicle superior, ja que
aquests propers anys l'escola obre les línies de cicle superior de
primària. A mesura que l’escola va creixent, s’ha d’anar fent
créixer la biblioteca, per potenciar la competència lectora des de
diferents vessants: gust per la lectura i cerca d’informació.
Amb aquest projecte, es vol ajudar a l’escola en la representació
d’obres de teatre que faran els alumnes de P5 i de 5è de
primària. Les famílies intervenen de manera activa en aquesta
activitat elaborant les disfresses i els decorats.
El projecte Musicavis és una proposta educativa impulsada pel
Departament de Música de l'Institut Mediterrània, en la qual
participen els alumnes de 4t d'ESO. Aquest projecte sorgeix
d'una necessitat social centrada en el col·lectiu de la tercera
edat. En aquest projecte es prepara els alumnes en el
coneixement del llenguatge musical i la pràctica instrumental per
tal d'assolir un repertori musical atractiu i interessant per a
persones de la tercera edat que formen part d'una entitat
vendrellenca.
La reflexió sobre el moment actual de l’educació, sobre quins
són els reptes que ens cal afrontar com a mestres i professors,
sobre quines són les temàtiques, les experiències i les persones
que poden contribuir a afrontar amb entusiasme la feina de cada
dia a l’escola o a l’institut, marca el disseny de l’Escola d’Estiu.
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Preparar una obra de teatre durant un trimestre per tal de
representar-la a les famílies i companys/es de l’escola. Les
famílies van a l’escola un dia a la setmana i ajuden a elaborar el
material i vestuari necessari per fer l’obra de teatre. Les mestres,
amb l’ajuda d’una monitora externa, preparen i assagen amb els
nens i nenes. D’aquesta manera, treballen l’expressió corporal i
l’oral.
Participació de les famílies de l’escola en la Festa de la Bicicleta.
El treball col·laboratiu dels diferents sectors de tota l’escola
ajuda a la cohesió de tots els membres. El centre d’interès que
proposen és l’alimentació saludable a través del consum de
fruita. L’AMPA ja fa tres cursos que amplia la campanya de la
fruita de la Generalitat de Catalunya i aquest curs li vol donar
una dimensió especial a través de la Festa de la Bicicleta.
Projecte per animar el gust per la lectura entre els alumnes per
tal d'aconseguir millorar la comprensió lectora, els resultats
acadèmics i l'assoliment de valors personals i cívics. Per tot això,
necessita comprar diverses col·leccions de llibres que ajudin en
la tasca.

Els tallers consten de 2 sessions de 2 hores de durada sobre la
comunicació entre pares i fills. Es tracta de crear un espai
formatiu, reflexiu i participatiu a partir d’uns continguts que
donen les claus, mètodes i principis educatius adequats per a
una bona comunicació amb els fills.

El projecte pretén conscienciar els infants de la problemàtica de
l'abandonament d'animals domèstics en aquests temps de crisi.

PROJECTE CONVIU

Aquest projecte es basa en la creació de dos personatges, el
Con i la Viu, que analitzaran situacions sobre les quals l'alumnat
haurà de pensar, raonar i dialogar per indentificar-les com a
situacions que de vegades passen dins i fora de l'aula.
Aquestes situacions, depenent de l'edat dels infants, es
materialitzen amb una activitat concreta: titelles, cançons,
contes, còmics, la capsa del diàleg, díptics, etc. A través d'elles
arribem a donar a conèixer a l'alumnat i les famílies vies de
diàleg, comunicació i participació que són fonamentals dins i fora
del centre escolar.

SORTIR ÉS
APRENDRE... A
CONVIURE
EDUCADAMENT

Seguint la dinàmica de l'escola Els Secallets amb el programa
Conviu i la posada en marxa de la Comunitat d'Aprenentatge, el
projecte està orientat a l'organització de sortides al llarg de tot el
curs els caps de setmana i en horari lectiu, adreçades a
aprendre la convivència en grup fora de l'escola.

TOTS JUNTS,
MILLOR!!!

A través d’aquest projecte es proposa facilitar i possibilitar la
participació del màxim nombre d’alumnes a les diferents
activitats proposades per l’escola, especialment en aquelles que
suposen la vivència d’experiències poc habituals en el dia a dia
dels alumnes, de contacte directe amb la natura i l’entorn proper.

Taula.23.- Projectes subvencionats a través del PEE, curs 2013-2104

A través del PEE es va elaborar per al curs 2012-2013 una guia He acabat
l’ESO, i ara què?, on es recull tota l’oferta d’educació postobligatòria del
Vendrell, comarca i de les poblacions veïnes més importants
(http://elvendrelleduca.cat/index.php/he-acabat-l-eso-i-ara-que). Aquesta guia
s’actualitzar periòdicament.
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Per la seva part, la Comissió de Famílies del PEE, que està formada per les
AMPA dels centres públics del Vendrell, col·labora des de la dimensió personal
i social, ja que la vinculació de les famílies en el procés educatiu dels infants
està estretament relacionada amb l’èxit educatiu. La relació afectiva que puguin
tenir els pares i mares amb els seus fills/es és primordial per al benestar
emocional dels infants. Aquest benestar proporcionarà als infants tota una sèrie
de recursos positius que li seran útils per anar creixent i construint una identitat
rica i equilibrada. És molt important que la família sigui capaç de donar als
infants les habilitats, valors i actituds necessaris per aconseguir un equilibri
emocional. Per aquest motiu, es va crear l’Escola de Mares i Pares, “l’Ofici
de ser pares”, a través de la qual s’organitzen diferents tipus d’activitats per tal
de millorar l’educació, la comunicació i la relació familiar i entre famílies.
Aquestes activitats són:
a) Xerrades i tallers Som-hi: xerrades i tallers que tenen a veure amb
l’educació dels infants i joves. Es busca ajudar les famílies en el dia a dia, a
través de les explicacions de diferents professionals que hi col·laboren i
mitjançant l’intercanvi d’experiències per aprendre a identificar els errors
que cometen pares i mares, seguint els consells que els donen, sent
conscients de què fem i com ho fem, i què hem de fer per canviar.
El curs 2011-2012 es va engegar el projecte Som-hi; una campanya general
per arribar a totes les famílies del Vendrell. Dins d’aquest projecte es va
elaborar i repartir a totes les famílies dels centres educatius del municipi uns
imants de nevera amb missatges i recomanacions bàsiques per a les
famílies adreçades a l'educació dels fills/es en el dia a dia.

Fig.42.- Iman del projecte Som-hi amb els missatges per a les famílies

61

El Vendrell Educa

b) Sortides familiars: sortides de caire lúdic i familiar per conèixer el municipi i
la comarca. Aquestes sortides tenen lloc un diumenge al matí al mes i tenen
els següents objectius:
- Afavorir la relació entre pares i fills en un ambient distès i lúdic,
enfortint els vincles afectius.
- Despertar actituds positives de participació i relació entre diferents
famílies, basat en l’equitat i el dret a la diferència.
- Donar a conèixer el patrimoni cultural, històric i natural de la vila.
- Sensibilitzar les famílies sobre alternatives de lleure familiar
allunyades d’altres fórmules consumistes de lleure.
- Potenciar l'ús de la llengua catalana com a llengua de cohesió social.
c) Tallers de famílies: aquests s’ofereixen dins de cada centre escolar i de la
seva comunitat educativa. Són les mateixes mares i pares als que
s’encarreguen d’ensenyar a altres pares i mares, en dues o tres sessions,
diferents habilitats (manualitats, balls, cosir, mitja, pastissos, etc.), tot de
forma voluntària i el material a càrrec dels mateixos participants. Els
objectius són:
-

Afavorir la relació i el coneixement mutu entre les famílies.
Potenciar l'ús de la llengua catalana com a llengua de cohesió social.
Impulsar la relació i la comunicació amb les altres famílies del centre i
l’equip docent.
Augmentar l’autoestima dels monitors voluntaris.
Tallers de família 2013-2014

Marta Mata
Pau Casals
A. Garriga
E. Garbí
Tallers
Patchwork
Costura
Fer mitja
Trapillo
Patchwork
Reciclar texans
Sevillanes
Aromateràpia
Fofuchas
Maquillatge
Total, 115 participants i 178 usos
Taula.24.- Tipus de tallers, centre i nombre de participants durant el curs 2013-2014

Pla de Mar
Costura

Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa
L'Escola Municipal d'Art Apel·les Fenosa del Vendrell compta amb una àmplia
oferta de cursos per a adults i escolars que permeten conèixer les disciplines
artístiques més habituals i aprofundir-hi. L'Escola d'Art ofereix una formació
continuada, durant tot el curs escolar, en ceràmica, dibuix, escultura, esmalt
sobre metall i pintura, a més d’una oferta variable de tallers monogràfics.
Aquest darrer curs 2013-2014, els monogràfics oferts han estat de: Fotografia,
Ceràmica a torn, Joieria ceràmica, Pessebres, Palmes, Ous de Pasqua,
Cal·ligrafia i Modelat d’animals, amb un total de 78 alumnes.
A més, l’estiu de 2013 es van oferir per primera vegada Casals d’Estiu a
l’Escola d’Art per a alumnes entre 4-10 anys, amb 61 alumnes participants.
L’any 2014 es van tornar a programar, amb 67 alumnes i més grups.
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Amb l’objectiu d’aproximar l’Escola d’Art als centres de primària del municipi i
fomentar conjuntament la plàstica i les disciplines artístiques entre els infants,
l’any 2014 es va engegar el Projecte 1Art1. Aquest projecte, en el qual van
participar els alumnes de 6è de primària de l’escola Teresina Martorell, va
incloure unes jornades creatives per estimular la creativitat i desvetllar la
necessitat d’expressar allò que un és o sent, positivant la diferència i descobrint
eines per aconseguir-ho. Posteriorment, artistes voluntaris de la comarca van
interpretar les obres dels nens. Aquestes obres, la dels alumnes i la dels
artistes adults, es van exposar conjuntament a la Sala d’Exposicions del Portal
del Pardo i es van posar a la venda. Els diners recollits es van destinar a
Serveis Socials.
Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa
Curs 2010-11
Curs 2011-12
Alumnes
135
66
Taula.25.- Nombre d’alumnes de l’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa

Curs 2012-13
70

La Ballaruga
La Ballaruga (Associació Grup d’Entitats El Vendrell Educació i Lleure) va
néixer com a associació l’any 2005, per la necessitat de reagrupar les AMPA de
les escoles i instituts en un moment de fort creixement de la població escolar.
Té com a missió cobrir les demandes específiques de les famílies i posar en
comú l’esforç de treball en el camp del lleure educatiu, activitats extraescolars i
colònies escolars, tenint com a objectius principals el respecte per la diversitat,
les llibertats individuals, la integració dels nouvinguts i la inclusió social.
Igualment, fa un esforç per becar alumnes amb menys possibilitats a través de
diferents subvencions i ingressos recollits en actes solidaris (9 alumnes el curs
2013-2014).
Alumnes
Activitats
Acollida matinal
Esbarjo migdia
Menjador
Vacances escolars
(no juliol/agost)
Anglès
Ball / Hip-hop
Teatre /Racons de
teatre
Racons de jocs
Cuina
Informàtica
Radio i televisió
Aula Activa
La
fàbrica
dels
contes
Som artistes
Expresart (Garbí)
TOTAL

Curs
2010-11
76
42
170
85

Curs
2011-12
93

Curs
2012-13
69

Curs
2013-14
53

50

60

101

45
27
33

195
113
113

85
51
28

64
53
38

16
12
15
9

42
15

41
42

530

689

8
9

24
8

310

8
9
373

Taula.26.- Activitats i nombre d’usuaris de La Ballaruga
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2.2.6.- FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Museus i serveis municipals
El programa d'activitats educatives complementàries per a les escoles és una
actuació conjunta dels diferents museus i entitats culturals del municipi, i de
diferents regidories de l’Ajuntament, per tal d'apropar la cultura i els
equipaments públics a les escoles, així com l'educació per a la salut, el medi
ambient, la cooperació i el civisme. Cada curs es fa un programari nou en què
els mestres dels centres escolars del Vendrell escullen les activitats que els van
millor per complementar el currículum escolar.
Entre els principals equipaments museístics que hi col·laboren, destaquen: el
Museu Deu, el Museu Arqueològic, la Casa nadiua de Pau Casals, la Casa
Museu Àngel Guimerà, el Museu Apel·les Fenosa, la Vil·la Museu Pau Casals,
la Sala d’Exposicions Portal del Pardo, la Biblioteca Pública Terra Baixa i les
diferents Rutes Culturals organitzades per la Regidoria de Cultura.
Activitats:
Museu Arqueològic
Organitza
Activitat

Museu Arqueològic
Taller de prehistòria

Descripció

Explicació d'un període de la història mitjançant la manipulació i
l'observació dels diferents objectes que es poden trobar dins d'una
maleta didàctica, comptant, a més, amb les explicacions de
l'arqueòloga conservadora del Museu Arqueològic.
5è primària
Gemma Sabaté / 977665684 / arqueologia@elvendrell.net
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
-178
75
122

Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes
Activitat
Descripció

Adreçat a
Curs
Alumnes
Activitat
Descripció

Vine a jugar a l'Arqueològic. Joc de l’iber: el guerrer de Can Canyís
Explicació d'un període de la història mitjançant la manipulació i
l'observació dels diferents objectes que es poden trobar dins d'una
maleta didàctica, comptant, a més, amb les explicacions de
l'arqueòloga conservadora del Museu Arqueològic.
3r, 4t, 5è i 6è primària, 1r i 2n ESO
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
-107
50
25

Adreçat a
Curs
Alumnes

Romana testaceum: domus *
Romana testaceum (ceràmica romana) és una eina destinada a donar
a conèixer a les escoles el món romà. El DOMUS és un joc per a
alumnes de cicle mitjà, amb el qual aprenen jugant els tipus d’habitatge
romà: la vil·la, la insulae i la domus.
Cicle mitjà
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
---75

Activitat

Romana testaceum: ludum *
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Descripció

Adreçat a
Curs
Alumnes
Activitat
Descripció

Adreçat a
Curs
Alumnes

Romana testaceum (ceràmica romana) és una eina destinada a donar
a conèixer a les escoles el món romà. El LUDUM és un joc per a
alumnes de cicle inicial, amb el qual aprenen a jugar al Duplum
Moliendinum (quatre en ratlla): els alumnes hauran de fer el tauler i les
fitxes amb fang.
Cicle inicial
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
75
Romana testaceum: circus *
Romana testaceum (ceràmica romana) és una eina destinada a donar
a conèixer a les escoles el món romà. El CIRCUS és un taller on
s’expliquen les diferents parts i funció d’un circ romà, amb els noms en
llatí i la seva traducció corresponent. També es fa una petita relació de
tot el que representava una cursa de carros (bigues i quadrigues) i es
recorden el nom i algunes anècdotes dels aurigues (conductors dels
carros) més coneguts de l’època, que han arribat fins avui a través de
l’epigrafia. El taller es tanca amb una pràctica: amb el motlle d’una
placa ceràmica real que representa un auriga conduint una quadriga
(imago auriga), els alumnes han fer una còpia amb fang. Un cop cuita,
la poden prendre a casa.
Cicle superior (5è i 6è)
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
75

Casa nadiua de Pau Casals
Organitza
Activitat
Descripció
Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

Casa nadiua de Pau Casals
Coneix els personatges de la vila: Pau Casals
Visita a la casa on va néixer Pau Casals. Es treballa la figura de Pau
Casals (infantesa, relació amb la vila i maneres de viure de l’època).
Totes les edats
Griselda Dalmau / 977181819 / visitesmuseus@elvendrell.net
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
175
297
268

Vil·la Casals
Organitza
Activitat
Descripció
Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

Vil·la Casals
Coneix la Vil·la Casals
Visita a la casa on va viure Pau Casals, al barri marítim de Sant
Salvador.
6è primària
Àngels Santacana / 977665684 / visitesmuseus@elendrell.net
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
357
25
291

Fundació Apel·les Fenosa
Organitza
Activitat
Descripció

Fundació Apel·les Fenosa
Visita al Museu Fenosa
Visita de la casa del Portal del Pardo, que fou taller de l'escultor
Apel·les Fenosa, de les obres que es troben a les sales i del jardí de la
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Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

Fundació Apel·les Fenosa.
3r primària
Marta Liliana / 977154192 / mail@fundaciofenosa.org
2009-2010
2010-2011
2011-2012
405
246
250

2012-2013
425

L’orgue del Vendrell
Organitza
Activitat
Descripció
Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

Museus del Vendrell
Visita i audició de l’orgue
Visita i audició de l’orgue
4t primària
Àngels Santacana / 977665684 / visitesmuseus@elendrell.net
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
45

Museu Deu
Organitza
Activitat
Descripció

Adreçat a
Contacte

Activitat
Descripció

Adreçat a
Activitat
Descripció

Adreçat a
Activitat
Descripció

Adreçat a

Museu Deu
Canta’m un quadre
A partir d'un recorregut per la col·lecció de pintura del Museu, i amb una
sèrie de materials de suport, es van interpretant els quadres i cantant
cançons que pertanyen al repertori tradicional català.
La música, la lletra de les cançons i les imatges ajudaran l'alumne a
conèixer, d'una forma lúdica, les obres pictòriques del Museu Deu.
P3 i P4
977666308 / museudeu@elvendrell.net

Escultura al carrer
Els alumnes, acompanyats per un educador del Museu Deu, fan un
recorregut per la vila del Vendrell per tal de conèixer les escultures
públiques. Els infants treballen la ubicació de l'obra, els materials i la
interpretació.
P4 i P5
La caixa dels sons
Recorregut per la primera i segona planta del Museu Deu, on es troben
ubicades les col·leccions de pintura contemporània (final del s.XIX i
principi del s.XX). Amb una visita dinamitzada i fent ús de recursos
materials i sonors, l’educador inicia els més petits en la interpretació de
l’obra d’art, tot trobant els sons corresponents, així com també el silenci.
Totes les edats
Mira, toca i escolta
Observació, amb ajuda d’un joc d’imatges, de la col·lecció d’escultura
contemporània del Museu Deu. Mitjançant un mètode de coneixement
empíric, els alumnes aprendran a distingir diferents materials i
tècniques escultòriques. Alhora, podran jugar tot imitant posicions i
composicions. La segona part de l’activitat es centra en els sentits i en
l’ús que se’n fa per conèixer l’entorn.
Totes les edats
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Activitat
Descripció

Adreçat a
Activitat
Descripció

Adreçat a
Activitat
Descripció

Adreçat a
Activitat
Descripció

Adreçat a
Activitat
Descripció

Adreçat a
Activitat
Descripció

Adreçat a

Total
Curs
Alumnes

Teixim-teixam!!!
Visita de la col·lecció de catifes del Museu Deu, amb ajuda d'una
maleta pedagògica amb la qual els alumnes coneixeran com són, per a
què serveixen, com es fan... i moltes coses més sobre les catifes
orientals. Tot seguit realitzen un tapís amb materials diversos.
1r i 2n de primària
Tots els sants en tenen una
Amb l'ajut d'un joc, els alumnes han d’endevinar les escultures
religioses de l’equip contrari. L'educador farà sabedors els nens de la
història dels personatges hagiogràfics que ocupen la Sala de les Catifes
del Museu Deu. En aquesta activitat no només es treballa l’observació,
sinó que els alumnes aprenen com es feien aquestes obres, el
simbolisme que amaguen i el context del qual provenen.
1r i 2n de primària
Pictoart
A través d’un joc de taula gegant, i amb l’ajuda d’una educadora, els
alumnes posen a prova la seva capacitat d’observació i la seva
destresa en mímica, dibuix, resolució d’endevinalles i descripcions, a fi
d’aconseguir el màxim nombre d’obres d’art.
3r, 4t, 5è i 6è primària
Ruta per la ceràmica del Vendrell / La rajola vermella del Vendrell
Explicació de forma lúdica i didàctica de la història de la ceràmica al
Vendrell. Els alumnes comencen la ruta a la riera de la Bisbal, on
l’educadora del Museu Deu contextualitza el passat industrial de la vila.
Alhora, es fa referència al passat terrissaire i els alumnes coneixen el
primer ceramista contemporani i algunes obres que formen part del
patrimoni artístic del Vendrell.
6è primària
Som visitants del Museu Deu
Visita general al Museu. En aquesta activitat l'alumne coneix el
funcionament i la funcionalitat d'un museu. Es visiten totes les sales i
les diferents col·leccions. Els alumnes tenen la possibilitat de saber com
es munta una exposició temporal si la visita coincideix amb el muntatge
d'alguna.
5è primària
El càntir Santi va a l’escola
Explicació de forma lúdica i didàctica de la història de la ceràmica al
Vendrell, a través d’un conte protagonitzat per un càntir coronat
anomenat Santi. Amb aquesta activitat els infants coneixen l’ús, les
característiques, les cançons i les dites sobre aquest objecte que
només fa 50 anys es trobava a totes les cases de la vila.
1r i 2n primària

2009-2010
2.703

2010-2011
2.657

2011-2012
2.686

2012-2013
4.930
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Altres equipaments municipals
Organitza
Activitat
Descripció
Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

El Vendrell Comunicació SL
Coneix la teva ràdio i la teva televisió
Visita comentada a les instal·lacions de la ràdio i la televisió local.
3r primària
977668962 (Regidoria d’Educació)
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
125
96
107
43

Organitza
Activitat
Descripció

Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa
Fes la teva pintura a l’Escola d’Art
L'Escola d'Art obre els tallers per donar a conèixer les possibilitats
formatives, mostrar i promoure la creació i potenciar la sensibilitat dels
infants envers l'art.
5è primària
977668962 (Regidoria d’Educació)
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
57
74
45
30

Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

Gabinet d’Alcaldia
Visita el teu Ajuntament i coneix el teu alcalde
Activitat en què l'alumne pot conèixer personalment l'alcalde de la vila i
fer-li preguntes sobre aspectes d'interès general del municipi.
3r primària
977668962 (Regidoria d’Educació)
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
74
50
72
77

Organitza
Activitat
Descripció
Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

Policia Municipal del Vendrell
Vine a jugar i aprendre amb la Policia Municipal
Visita comentada a les dependències de la Policia Municipal.
2n primària
policialocalproximitat@elvendrell.net / orc@elvendrell.net
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
170
200
203
179

Activitat
Descripció

Circula amb seguretat
Activitat sobre educació viària on es treballen, mitjançant sessions
teòriques i un circuit de trànsit, els valors per a la mobilitat segura:
responsabilitat, convivència, prevenció, autoprotecció i autoconsciència,
així com el concepte del perill: conèixer-lo, percebre'l i evitar-lo.
Duració: 2 hores (1 de teoria i 1 de pràctica)
3r i 5è primària
policialocalproximitat@elvendrell.net / orc@elvendrell.net
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
696
720
756
719

Organitza
Activitat
Descripció

Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

Biblioteca Pública Terra Baixa
Organitza
Activitat

Biblioteca Pública Terra Baixa
Coneix la Biblioteca Pública Terra Baixa
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Descripció
Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes
Activitat
Descripció

Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes
Activitat
Descripció

Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

Activitat pensada perquè els alumnes puguin conèixer el funcionament,
la disposició i la recerca dels materials de la Biblioteca.
2n, 4t i 6è primària
977662118
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
1.044
1.126
1.109
1.189
Maletes viatgeres
Activitat per als petits de l’escola, amb presentació de llibres de formats
especials i l’explicació final d’un conte. Els alumnes marxen a l’escola
amb una maleta plena de llibres que llegiran a l’aula, s’emportaran a
casa i retornaran a la Biblioteca amb els seus pares.
P4
977662118
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
1.044
1.126
1.109
1.189
XL Lletra Gran
XL Lletra Gran és un projecte en xarxa que va començar l’any 2008
entre els alumnes del Cicle de Formació de Grau Mitjà en Atenció
Sociosanitària de l’IES Andreu Nin, la Biblioteca Pública Terra Baixa i
serveis municipals per a la gent gran, com ara la residència d’avis de la
Muntanyeta, el Centre de Dia Anna Serra, la Policlínica Comarcal del
Vendrell i la Llar Santa Anna. Un dels objectius principals del projecte
consisteix a apropar, mitjançant unes maletes, una bona part dels
recursos i materials de la Biblioteca a les residències i centres
esmentats, a través dels alumnes del cicle de FP.
Alumnes CFGM en Atenció Sociosanitària i avis/àvies dels centres.
biblioteca.vendrell@gencat.cat/ 977662118
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
1.044
1.126
1.109
1.189

Sardanes
Organitza
Activitat
Descripció
Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

Dansaires del Penedès
La sardana a l’escola
Coneixement i aprofundiment de la dansa i la música de la sardana.
4t primària
Dansaires: 607855118
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
371
377
335
391

Organitza
Activitat
Descripció

Anella sardanista de La Lira Vendrellenca
La sardana als instituts
Coneixement i aprofundiment de la dansa i la música de la sardana als
instituts.
1r ESO
Anella: 607908388
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
35

Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes
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Altres activitats
Organitza
Activitat
Descripció

Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

Museus del Vendrell
Itinerari literari pel Vendrell
Itinerari literari en què es treballa el pla lector i les dinàmiques de grup.
Hi ha un dossier per a les escoles. A l’aula, durant 3 dies es realitzen 3
sessions d’1 hora a l’aula (pla lector). Permet treballar la figura d’Àngel
Guimerà. Durant l’últim trimestre es treballa a classe el conte Un guió,
el món de Jaume Ramon i Soler, de Neus Oliveras. Cada grup prepara
a classe una zona de l’itinerari, on es llegiran els textos.
6è primària
Àngels Santacana / 977665684 / visitesmuseus@elendrell.net
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
50
50

Organitza
Activitat
Descripció
Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

Museus del Vendrell
Dia de la No-violència i la Pau
Celebració del Dia de la No-violència i la Pau.
5è primària
Àngels Santacana / 977665684 / visitesmuseus@elendrell.net
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
390
428
439
384

Organitza
Activitat

Regidoria de Cultura
Concurs Literari de Sant Jordi

Descripció

Concurs literari per a alumnes de 3r de primària fins a 2n de
batxillerat, que l’any 2014 va fer la seva XLII edició. El Concurs
Literari Sant Jordi es va celebrar per primer cop l’any 1973,
impulsat per la Secció Cultural del CIT, amb la finalitat de difondre
l’ús de la llengua catalana i promoure la lectura entre els més
joves. Cada any, l’organització proposa uns temes perquè els
joves elaborin les seves redaccions. Des de l’any 1993, els
treballs guanyadors són recollits en un llibre que és il·lustrat pels
alumnes de l’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa i que, a més,
és el detall que s’entrega a tots els participants de la següent
edició.

Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

3r primària-2n batxillerat

Organitza
Activitat

Escola Municipal de Música Pau Casals
Cantània

Descripció

Cantània és una activitat musical creada per l'Auditori de
Barcelona que es posa en escena a diverses ciutats catalanes i
que al Vendrell organitza l’EMMPAC des de l’any 2010. En
aquests moments, a més de les escoles del Vendrell, hi participen
altres escoles de la comarca, reunint en dos concerts al TÀG a
més de 400 nens/es. Per a cada edició s’encarrega la composició
d’una nova peça musical.

Adreçat a
Contacte

6è primària
977663306 / direccioescola@elvendrell.net

cultura@elvendrell.net/ 977665684
2011-2011

2012-2013

804

1.082

2013-2014

931
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Curs
Alumnes
Organitza
Activitat
Descripció

Adreçat a
Contacte
Curs
Alumnes

2009-2010
190

2010-2011
211

2011-2012
306

2012-2013
295

2013-2014
400

Museus del Vendrell
Crèdit de síntesi “Espais de la vila”
Durant un matí, els alumnes visiten diferents espais culturals de la vila:
la Casa nadiua de Pau Casals, el Museu Deu, el Teatre Àngel Guimerà,
el Museu Fenosa, la Biblioteca Terra Baixa, la Sala d’exposicions Portal
del Pardo i l’església parroquial (amb audició d’orgue). Aquestes visites
són una part del treball global del crèdit de síntesi que cada centre ha
preparat per treballar amb els seus alumnes durant una setmana.
1r ESO
Àngels Santacana / 977665684 / visitesmuseus@elendrell.net
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
434
420
415
395

Taula.27.- Formació complementària dels serveis municipals

Biblioteca Pública Terra Baixa
La Biblioteca Pública Terra Baixa és el principal equipament municipal de
cultura, de coneixement i d'informació. La seva missió és facilitar als ciutadans
l'accés a un ampli ventall de coneixement, informació, idees i opinions, així com
d'esbarjo i el lleure.
La Biblioteca Pública Terra Baixa hereta la tasca de servei públic de la
Biblioteca Popular del Vendrell, inaugurada l’any 1920 sota la tutela de la
Mancomunitat, essent la sisena biblioteca popular a tot Catalunya. L’edifici
originari, d’estil noucentista, es troba a la Rambla del Vendrell i en l’actualitat
acull les dependències municipals de les regidories d’Educació i Cultura. La
Biblioteca Terra Baixa forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i
la gestió és compartida entre la Generalitat i l’Ajuntament del Vendrell.
El juny del 2005 fou inaugurada la nova seu, moment en què canvià el seu
nom pel de Biblioteca Pública Terra Baixa, en memòria de la cèlebre obra
d’Àngel Guimerà (fill predilecte de la vila). La seu actual es troba al carrer
Major, 18, i és fruit de la rehabilitació de part de l’antic edifici del centre Cau de
l’Arc.

Fons de la Biblioteca

2013

Documents prestats

2013

Llibres

57.843

Documents prestats / dia:

Audiovisuals

10.536

Llibres:

59.806
26.579

354

Sonors

7.940

Audiovisuals:

Revistes

5.222

Sonors:

7.509

Revistes:

5.287

Total
81.541
Taula.28.- Fons de la Biblioteca i préstecs 2013

Total

99.181
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Fig.43.- Antiga biblioteca popular del Vendrell (Ramon Puig i Gairalt, 1920)

Mossos d’Esquadra. Oficina de Relacions amb la Comunitat
En el marc de la prevenció en els centres escolars del municipi del Vendrell, el
cos de Mossos d’Esquadra va dur a terme durant el curs escolar 2013-2014 un
total de 45 xerrades/col·loqui als diferents centres, especialment de secundària.
Les temàtiques tractades en aquestes xerrades van des de la prevenció en el
consum de drogues, la violència masclista, el racisme i la xenofòbia, les
situacions de risc per als joves i l’ús de les xarxes socials. En aquestes
xerrades/col·loqui hi ha participat un total de 1.078 alumnes de l’INS Andreu
Nin, l’INS Baix Penedès i l’INS Mediterrània, així com l’escola Àngel Guimerà.
Igualment, es van realitzar un total de 6 xerrades preventives a 31 joves que
formen part del programa UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) de la
comarca del Baix Penedès. També, durant el curs 2013-2014 es van realitzar
un total de 15 xerrades preventives a 297 joves que formaven part dels
diferents programes de formació de l’Eina.
Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla
El CAP del Vendrell, de la Xarxa Sanitària de Santa Tecla, ofereix als instituts
de secundària el programa “Parlem de Salut”, un cicle de xerrades pensat per
promocionar els hàbits saludables i la prevenció de conductes de risc entre els
adolescents i les seves famílies.
Els títols de les xerrades són: “Què cal saber de l’alcohol i el tabac?”, “Què cal
saber de les drogues?”, “Estima el teu cos”, “Sexualitat i adolescència” (3
xerrades adaptades a diferents edats) i “Mengem bé els adolescents?”.
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2.3.- Mapa de
sociourbanes

visions

educatives

i

2.3.1.- TAULA DAFO

DAFO

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

Mapa escolar complet

Infratitulació de la població

Col·laboració estreta entre
l’Ajuntament, el Departament i
la comunitat educativa

Resultats acadèmics globals

Escola Garbí i USEE
Fundació Santa Teresa

Desigualtats
educatives
(segregació escolar)
Mancances barris marítims
Transport públic
Programa contra l’absentisme

OPORTUNITATS

AMENACES

Educació en valors democràtics

Criteris preinscripció alumnat

Maximitzar l’aprofitament
d’infraestructures

Matrícula viva
Escoles bressol

Treball en equip de la comunitat
educativa

Extraescolars

Taula.29.- Taula DAFO

S’ha elaborat una taula DAFO amb les valoracions sobre la situació educativa
al municipi dels membres del Consell Municipal Escolar. En aquesta s’indiquen
com a:
Punts forts
1) La problemàtica dels centres en instal·lacions provisionals (barracons)
s’ha solucionat al municipi amb la construcció del nou edifici de l’escola
Marta Mata, inaugurat el curs 2013-2014. Aquesta és una fita important,
ja que continua essent un problema greu en molts municipis catalans.
Tot i això, al Vendrell continuen havent-hi desequilibris importants entre
l’oferta i la demanda de places públiques segons el centre, en especial a
primària. Aquests desequilibris vénen donats en aquests moments per la
matrícula viva, que fa molt difícil la planificació i obliga a ampliar el
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nombre de línies en algunes escoles, i provoca que la ràtio d’alumnes
estigui al límit del que permet la normativa.
2) La col·laboració activa entre l’Ajuntament del Vendrell, els Serveis
Territorials del Departament d’Ensenyament i el conjunt de la comunitat
educativa ha proporcionat que ens els últims anys, tot i la situació de
crisi econòmica, l’oferta formativa i les inversions en construcció,
manteniment i millora dels centres educatius hagin augmentat, com, per
exemple: construcció del nou edifici de l’escola Marta Mata, tancaments
d’alumini i vidres a l’INS Baix Penedès per millorar l’aïllament tèrmic,
nous cicles formatius d’FP a l’INS Andreu Nin, convenis per impartir
programes de PQPI-PTT o per implantar l’escola d’adults del Vendrell.
3) L’existència al municipi d’una escola d’educació especial, així com les
USEE de primària i secundària, són valorades molt positivament per
aconseguir una educació inclusiva i una millor atenció als alumnes amb
necessitats especials.
4) La tasca de la Fundació Santa Teresa del Vendrell es valora molt
positivament com un element que ajuda en la formació i integració dels
alumnes amb necessitats especials.
Punts febles
1) Els resultats acadèmics per al conjunt del municipi, segons les dades
que proporciona el Departament d’Ensenyament, situa el Vendrell per
sota de la mitjana catalana. Aquesta situació és especialment
preocupant a secundària, ja que comporta un percentatge de fracàs
escolar significatiu, per damunt de la mitjana catalana. En aquest sentit,
els programes PQPI, la nova escola d’adults o el projecte d’Adaptació
Curricular Endavant als instituts Andreu Nin i Mediterrània tenen la
finalitat d’ajudar a combatre aquest fracàs escolar.
2) La distribució desigual de l’alumnat d’origen estranger entre les diferents
escoles i instituts provoca diferències en la valoració dels centres entre
la ciutadania. Aquest fet comporta dificultats en les preinscripcions. La
proposta d’adscripcions per a secundària pretén, entre altres objectius,
millorar també en aquest sentit.
3) Els alumnes dels barris marítims i altres urbanitzacions no disposen de
la mateixa oferta de serveis que els alumnes del nucli del Vendrell. La
distància és un inconvenient per accedir a serveis com la biblioteca o les
activitats extraescolars, ja que el servei de transport públic no sempre
cobreix totes les necessitats horàries.
4) Com en el cas dels barris marítims, la dispersió dels diferents nuclis
habitats del municipi dificulta que el transport públic pugui cobrir les
necessitats de tots els alumnes.
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5) Programa contra l’absentisme. Aquest era un dels programes que rebien
cobertura a través del Pla Educatiu d’Entorn. La supressió del
finançament per part de la Generalitat i la impossibilitat dels ajuntaments
per contractar personal nou ha fet impossible continuar el projecte “Vine,
tu ets important!”. Mitjançant altres programes subvencionats, s’ha pogut
mantenir un mínim de suport de psicòlegs i pedagogs als centres amb
més necessitats. No obstant això, aquests programes no asseguren la
continuïtat d’aquest suport, que en aquests tipus d’actuacions és
imprescindible per establir la confiança necessària amb els joves i les
famílies.
Oportunitats
1) La realitat del municipi del Vendrell, amb una població que ha doblat
en nombre en els últims anys, amb famílies vingudes de l’àrea
metropolitana i de fora de la UE, obre la possibilitat de treballar amb
metodologies que potenciïn una cultura educativa inclusiva. Per
exemple, tres de les 34 escoles “Comunitat d’Aprenentatge” de
Catalunya són del Vendrell: la pionera Àngel Guimerà i les escoles
Marta Mata i Els Secallets.
2) Cal maximitzar l’aprofitament d’infraestructures. El Vendrell disposa
d’un bon equipament d’infraestructures i instal·lacions educatives que
poden tenir més d’un ús i més d’uns únics destinataris.
3) El Vendrell continua essent una població que per les seves
dimensions, permet treballar en equip entre els diferents centres,
entre primària i secundària, i amb les associacions i entitats culturals
del municipi. Un exemple d’aquestes possibilitats són les activitats
complementàries que proposa la Regidoria d’Educació del Vendrell o
l’activitat del Cantània de l’Escola Municipal de Música.
Amenaces
1) Les dificultats per aconseguir una preinscripció equilibrada a primària
i secundària, en molts casos per prejudicis socials o econòmics.
2) La matrícula viva, tot i ser menor que en moments anteriors a la crisi,
continua dificultant la planificació escolar.
3) Les dificultats econòmiques expliquen la reducció de la demanda de
places en les escoles bressol. En aquests moments, les places
disponibles excedeixen en molt la demanda.
4) Les dificultats econòmiques de les famílies expliquen també la
reducció en la demanda d’activitats extraescolars. És per tots
conegut la importància de les activitats extraescolars en la formació
integral dels infants.
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III PART. PROPOSTES
Les dades presentades conformen el mapa educatiu de ciutat, conjuntament
amb les visions educatives i sociourbanes recollides mitjançant la participació
dels diferents agents educatius. Tot plegat, ens ha permès identificar els punts
febles sobre els quals es requereix una actuació preferent, tant per assolir els
objectius del Projecte Educatiu de Ciutat, com per garantir la defensa dels
valors democràtics, posar l’educació al cap davant dels criteris que organitzen
el desenvolupament de la ciutat, ajudar a assolir els objectius del sistema
educatiu català i millorar els resultats educatius i de cohesió social.
PUNTS FEBLES
Infratitulació de la població
Fracàs escolar i resultats avaluatius
Desigualtats educatives (segregació escolar)
Posar en valor l’educació
Taula.30.- Punts febles, extrets de la taula.29.- DAFO (apartat 2.3.1)

Per tant, passant a un nivell major de concreció, per a cada un d’aquests quatre
punts febles es detallen les diferents propostes d’actuació que han d’ajudar
globalment a millorar aquests dèficits identificats. Aquestes propostes es
desenvolupen dins de diferents àmbits d’actuació: àmbit escolar, infantil,
juvenil, cultural, esportiu, urbanístic, etc., i es detallen els eixos sobre els quals
s’actua i les línies estratègiques per assolir els objectius.82
Aquesta part propositiva no pretén ser exhaustiva, completa o tancada; és la
part més dinàmica del Projecte Educatiu de Ciutat, ja que, un cop elaborat el
mapa educatiu de ciutat, i identificades les mancances i problemàtiques, les
propostes per fer-hi front poden ser múltiples i variades, i periòdicament s’han
d’ajustar a les circumstàncies canviants i avaluar la seva incidència. Per altra
banda, l’èxit d’aquestes propostes de millora dependrà de la capacitat per
treballar en xarxa, d’involucrar el major nombre possible d’agents perquè
convergeixin en una mateixa acció i que tots n’obtinguin un benefici. En el
desenvolupament i la concreció de les actuacions, l'articulació en forma de
projecte de treball en xarxa és la millor garantia per a la sostenibilitat de les
mateixes.83 En aquests sentit, el cas de Finlàndia pot ser un bon exemple, ja
que, entre altres factors que expliquen els seus excel·lents resultats avaluatius,
sobresurt l’estreta coordinació entre escola, famílies i entitats socioculturals per
crear tot un entorn educatiu favorable per als infants.84
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3.1.- Nivell de titulació de la població
 Àmbit escolar
3.1.1.- CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS
Eix. Formació al llarg de la vida
Antecedents. El Vendrell només disposava d’una Aula de Formació d’Adults.
Mitjançant un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, el curs 2014-2015 l’Aula de Formació d’Adults del Vendrell es va
transformar en el Centre de Formació d’Adults del Vendrell i es va traslladar a
la zona escolar, a les antigues instal·lacions de l’Escola Taller de la Regidoria
d’Ocupació l’Eina.
Línies estratègiques. Amb l’objectiu de millorar el nivell educatiu del municipi,
aquesta nova oferta formativa ofereix, com a novetats al municipi, classes
presencials per obtenir el títol de graduat de secundària (GESO) i de preparació
per a les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. Fins al curs
2014-2015, aquesta formació no es podia realitzar al municipi. Està previst
oferir properament el Curs d’Accés a Grau Mig (CAM). Igualment, aquesta
oferta formativa podrà ser aprofitada per aquells joves que participen en els
diferents programes de transició al treball de la Regidoria d’Ocupació (l’Eina)
que preveuen la reincorporació a l’educació obligatòria i/o postobligatòria. En la
nova societat, l’educació no és només una palanca individual de progrés durant
un moment vital determinat, és el repte de formar-se al llarg de tota la vida i ferho de manera coherent i coordinada amb l’entorn.85
3.1.2.- AMPLIACIÓ
PROFESSIONAL

DE

L’OFERTA

DE

CICLES

DE

FORMACIÓ

Eix. Formació al llarg de la vida
Antecedents. L’Institut Andreu Nin va néixer com un centre de Formació
Professional per atendre les necessitats formatives de tota la comarca. En
l’actualitat, ofereix els estudis de Grau Mitjà i Superior de set famílies
professionals: administratiu, electricitat, comerç, serveis a la comunitat, auxiliar
d’infermeria, atenció a persones amb dependència, activitats fisicoesportives,
educació infantil, electromecànica de vehicles i automoció, i formació
professional dual d’automoció de Grau Superior amb l’empresa Idiada
Automotive Technology. En una comarca amb la taxa d’atur més elevada del
país, amb un percentatge de fracàs escolar molt elevat i amb una diferència de
20 punts respecte als valors catalans de població entre 20-24 anys amb estudis
postobligatoris, és prioritari potenciar els estudis de cicles formatius d’FP. En
aquests moments, els estudis postobligatoris són imprescindibles perquè les
persones tinguin garanties d’ocupabilitat i les competències necessàries per al
món laboral i empresarial.
85
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Línies estratègiques. Consolidar l’INS Andreu Nin com un centre de referència
regional de Formació Professional. El Vendrell és el municipi de més pes
demogràfic entre Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedès i Tarragona, el
que li permet aspirar a convertir-se en un centre regional de cicles formatius
d’FP. En aquesta línia, des del curs 2013-2014 s’imparteix al Vendrell el GS
d’activitats fisicoesportives, que fins llavors només es podia estudiar a la ciutat
de Tarragona. La Formació Professional és part de la solució per qualificar els
joves i requalificar els adults, i impulsar la reactivació econòmica. En aquest
sentit, l’INS Andreu Nin ja participa en la formació dels alumnes dels PQPI i de
la formació ocupacional, amb l’objectiu de lluitar contra l’atur i la millora
professional. Igualment, és necessari ampliar l’oferta de la formació
professional dual, com, per exemple, en l’àmbit sociosanitari; el Vendrell
compta, per una banda, amb l’hospital comarcal i les residències d’avis i, per
l’altra, amb els estudis d’FP d’auxiliar d’infermeria, d’atenció a persones en
situació de dependència i el grau universitari d’infermeria de la URV al Campus
del Baix Penedès. Amb aquests objectius, des de l’INS Andreu Nin es fa la
proposta d’ampliar l’oferta amb els CF de Grau Mitjà de: 1) Activitats en el
medi natural.- Per completar la família professional al centre. 2) Cuina i
gastronomia / Serveis i restauració.- Són estudis amb molta demanada a tot
Catalunya. Es poden aprofitar les instal·lacions de l’Escola de Turisme del Baix
Penedès, a l’Alberg de Santa Maria del Mar, com es fa amb el programa Joves
per l’Ocupació de l’Eina. 3) Emergències sanitàries.- Per ampliar la família
de cicles sanitaris del centre.
3.1.3.- AMPLIACIÓ DE LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA
Eix. Formació al llarg de la vida
Antecedents. La població adulta entre 25-64 anys del Vendrell amb titulació
universitària és significativament inferior a la mitjana catalana. Hi ha una
correlació entre el nivell de formació de les famílies i les expectatives amb els
seus fills, i els resultats acadèmics d’aquests. És, per tant, estratègic promoure
la formació superior entre la població. La Universitat Rovira i Virgili, des del curs
1995-1996 ofereix estudis universitaris al Campus del Baix Penedès, a l’Alberg
de Santa Maria del Mar de Coma-ruga. En aquests moments, s’hi imparteixen
els graus d’Infermeria i d’Educació Infantil.
Línies estratègiques. Per tal de promoure els estudis superiors entre la
població, és prioritari col·laborar activament amb la Universitat Rovira i Virgili
per assegurar la consolidació i expansió del Campus del Baix Penedès, tant en
esdeveniments formatius i culturals, com de promoció econòmica. Exemples
d’aquestes col·laboracions són l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
del Vendrell o la primera edició del Dia de l’Emprenedoria del sud de Catalunya
entre l’Eina i la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació
d’Empreses, de la URV. Igualment, les universitats a distància (UOC i UNED),
són un complement de l'oferta per mitjà de l’ensenyament no presencial.
Aquestes universitats tenen per objectiu cobrir les necessitats de les persones
que volen accedir als ensenyaments universitaris i que, per motius o
circumstàncies personals, opten per fer-ho amb aquesta modalitat
d’ensenyament. El gruix dels seus alumnes correspon a persones adultes que,
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per raons laborals i familiars, ja no poden assistir regularment a classes
presencials. Igualment, entre els seus alumnes són majoria persones ja
titulades que volen ampliar la seva formació amb altres titulacions o persones
que en el seu moment o no van poder acabar o no van poder accedir a un
determinat grau.

3.2.- Fracàs escolar i resultats avaluatius
 Àmbit escolar
3.2.1.- PROGRAMAS D’ADAPTACIÓ CURRICULAR
Eix. Acompanyament escolar
Antecedents. El fracàs escolar al Vendrell és 10 punts més alt que al conjunt
de Catalunya, i lluny de l’objectiu europeu d’arribar a un 15% de l’alumnat. Per
tant, són prioritaris tots els programes d’acompanyament escolar que donin
suport a aquells alumnes amb risc de no acabar els seus estudis obligatoris. En
aquest sentit, des del curs 2012-2013, l’Ajuntament i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni per
desenvolupar un programa d’adaptació curricular “Endavant” amb alumnes de
4t de l’ESO dels INS Andreu Nin i Mediterrània.
Línies estratègiques. Per tal de combatre el fracàs escolar, existeixen els
programes d’acompanyament escolar per a aquells alumnes amb risc de no
acabar els estudis obligatoris. Aquests programes d’adaptació curricular, com
“Endavant”, combinen la formació a l’institut amb una formació en empreses o
entitats que introdueixen l’alumne en el món laboral i adult. Aquesta experiència
fora de l’aula ajuda l’alumne a trobar sentit i utilitat als aprenentatges de l’aula, i
la motivació necessària per continuar amb els estudis. Igualment, en aquests
programes, la participació dels professionals que atenen l’absentisme escolar
és clau per reforçar els objectius de motivació i superació personal.
3.2.2.- PROGRAMES DE TRANSICIÓ AL TREBALL (Formació i inserció)
Eix. Ponts educatius i inserció laboral
Antecedents. El percentatge d’alumnes de secundària del Vendrell que no
completen els seus estudis obligatoris de l’ESO als 16 anys és significativament
superior que la mitja catalana. El curs 2012-2013, amb un conveni entre
l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
van començar els cursos de PQPI-PTT per a joves majors de 16 anys sense el
títol de l’ESO, de les modalitats d’Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, i
d’Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles lleugers. Igualment, l’Escola
de Turisme del Baix Penedès, de la Fundació Santa Teresa, des de l’any 2005,
ofereix la modalitat d’Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restauració, dirigit
especialment a col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral.
Línies estratègiques. Aquests programes de transició al treball es configuren
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com a cursos formatius per retornar els joves al sistema educatiu, acabar l’ESO
i continuar amb els estudis de formació professional. A més, faciliten una
formació professionalitzadora inicial amb pràctiques en empreses per assolir
els aprenentatges necessaris per accedir al mercat de treball amb millors
possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora. En aquest cas, el
treball en xarxa és clau per a l’èxit: l’Escola d’Adults permet que els alumnes
d’aquests programes puguin cursar els mòduls C (per obtenir el graduat
escolar), i els mòduls A, de formació professional específica, es realitzen en els
tallers i instal·lacions de l’INS Andreu Nin. Aquests programes també són una
oportunitat d’inserció laboral per a l’alumnat que ha cursat els seus estudis de
secundària en una de les dues Unitats de Suport a l’Escolarització Especial
(USEE) del municipi i que finalitzen l’educació obligatòria amb el certificat
d’escolarització. En aquest cas, la coordinació entre les USEE dels INS Baix
Penedès i Andreu Nin, i l’Escola de Turisme del Baix Penedès és fonamental
per donar l’orientació formativa més adequada a aquests alumnes.
 Àmbit juvenil
3.2.3.- PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE L’ABSENTISME
Eix. Acompanyament escolar
Antecedents. La taxa d’absentisme és el percentatge de faltes sobre el total de
l’assistència possible. S’identifica l’absentisme amb el 20% o més de faltes
sense justificar en un període mensual. La LRSAL en el seu article 25.2.n.
estableix com a competència pròpia dels municipis la participació en la
vigilància de l’absentisme escolar. Aquesta vigilància és del tot insuficient i el
que cal és actuar en la prevenció d’aquells hàbits de les famílies i dels alumnes
que poden desembocar en l’absentisme escolar, tant a primària com a
secundària. El Pla Educatiu d’Entorn del Vendrell preveia un projecte de
prevenció contra l’absentisme, el “Vine, tú ets important!”. Aquest programa es
va interrompre el curs 2012-2013 per la supressió del finançament dels PEE
per part de la Generalitat. En aquesta línia, la taula de prevenció de la
delinqüència juvenil de l’any 2014 establia com a prioritari l’actuació contra
l’absentisme.
Línies estratègiques. Cal actuar sobre aquesta conducta escolar que afecta
preferentment alumnes amb dificultats d’aprenentatge i famílies en risc
d’exclusió social i amb infratitulació. La prevenció de l’absentisme incideix
directament en favor de l’equitat educativa, fent un acompanyament escolar a
aquells alumnes amb risc de no acabar els estudis obligatoris. L’absentisme
escolar, que acaba en fracàs escolar, és conseqüència de diferents
problemàtiques pròpies tant de l’alumne com de les famílies. Per aquest motiu,
és imprescindible una col·laboració estreta entre els centres educatius, els EAP
i els Serveis Socials municipals per detectar precoçment aquells hàbits que
poden desembocar en l’absentisme. No obstant això, aquestes conductes no
només estan relacionades amb problemàtiques socials, també s’ha d’atendre el
funcionament escolar, pedagògic i curricular que provoca en molts casos el
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desinterès dels alumnes.86 Per últim, en aquests programes de prevenció és
prioritari poder garantir la continuïtat dels professionals responsables, ja que és
fonamental aconseguir la confiança i complicitat estreta amb els alumnes i les
famílies. Igualment, aquest servei municipal hauria d’atendre els alumnes dels
programes de transició al treball (PQPI) i d’ocupació.
 Àmbit empresa i ocupació
3.2.4.- PROGRAMES DE TRANSICIÓ AL TREBALL
Eix. Ponts educatius i inserció laboral
Antecedents. El fracàs escolar, amb tota probabilitat, porta a una
precarietat laboral. El Vendrell té una taxa d’atur durant el primer trimestre de
2014 del 24%, i un 9% correspon a joves menors de 25 anys. La Regidoria
d’Ocupació l’Eina desenvolupen programes del Servei d’Ocupació de
Catalunya adreçats a joves a l’atur amb l’ESO i/o sense que permeti millorar la
seva ocupabilitat i el retorn al sistema educatiu.
Línies estratègiques. Millorar l’ocupabilitat dels joves a l’atur amb o sense els
estudis obligatoris finalitzats a través d’un formació professionalitzadora,
estades en empreses i una formació bàsica per retornar al sistema educatiu.
Entre aquests programes destaquen: el Joves per l’Ocupació, que dóna
suport a l’experiència pràctica, la formació i l’aprenentatge de les persones
joves desocupades, mitjançant la combinació d’actuacions integrades que
fomentin la seva inserció laboral en empreses i/o el seu retorn al sistema
educatiu, i les Cases d’Oficis, per a joves desocupats amb el títol de l’ESO
que permet als joves adquirir una formació de qualitat, en alternança amb un
treball efectiu participant en un projecte de dimensió pública i/o social, gestionat
en aquest cas per l’Ajuntament. Els àmbits de formació preferent són d’atenció
a les persones, medi ambient, sostenibilitat energètica i agrícola, les
tecnologies de la informació i comunicació (TIC), i turisme i oci.
 Àmbit administratiu
3.2.5.- INTEGRACIÓ DE LES REGIDORIES D’EDUCACIÓ, OCUPACIÓ I DE
L’ÀREA D’INFÀNCIA
Eix. Eficàcia i eficiència administrativa
Antecedents. El Vendrell és un municipi amb uns resultats acadèmics, un
percentatge de fracàs escolar i un nivell d’estudis baix que té una relació
directe amb una taxa d’atur elevada, el que obliga a assumir com a objectiu
estratègic la millora educativa. Especialment preocupant és el col·lectiu de
joves menors de 25 anys en situació d’atur i sense estudis obligatoris o
postobligatoris. Les dificultats d’inserció laboral i la precarietat laboral seran
problemes que arrossegaran al llarg de la vida adulta, amb tots els riscos
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d’exclusió social que se’n deriven. El desenvolupament econòmic del municipi,
mitjançant el creixement dels sectors madurs i la consolidació de nous sectors,
requereix d’una massa crítica d’emprenedors i de professionals qualificats. Per
aquest motiu, les regidories d’Educació, Ocupació i l’Àrea de Joventut haurien
d’integrar totes les actuacions que realitzen en aquests moments de manera
individual per al col·lectiu de joves entre 12-16 i 25 anys.
Línies estratègiques. Cal millorar l’eficàcia i l’eficiència administrativa, en
aquest cas, en aquelles polítiques i projectes municipals adreçats als joves
entre 12-16 i 25 anys. Els tres departaments s’haurien d’integrar per actuar
sobre aquells joves amb risc o que han quedat exclosos del sistema educatiu
perquè puguin retornar a l’educació reglada i iniciar la inserció laboral.87
Aquesta fusió facilitaria el treball en xarxa, clau en l’èxit de les actuacions sobre
els joves. Desenvolupar-se autònomament en la vida passa per una plena
integració laboral que, sense formació, és cada vegada més difícil. Les
polítiques de joventut han de ser el motor de les polítiques de mobilitat i
cohesió social, impulsant un mix de polítiques que activin la promoció social
dels joves i lluitin contra l’herència social i la transmissió intergeneracional dels
avantatges o desavantatges econòmics88. L’objectiu últim és combatre de
manera coordinada els factors que causen l’exclusió social.89

Formació ocupacional, l’Eina
Escola d’Adults i PQPI
Escola d’Art

Fig.44.- Complex educatiu: instal·lacions de formació ocupacional (l’Eina), Escola d’Adults,
PQPI i Escola d’Art a la zona escolar (av. de les Escoles)
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3.3.- Desigualtats educatives
 Àmbit escolar
3.3.1.- ESTUDI SECTORITZACIÓ ESCOLAR
Eix. Equitat educativa
Antecedents. El Vendrell ha aplicat dos models de sectorització escolar durant
els darrers anys; inicialment, el d’Àrea-escola i en aquests moments el de
Zona-múltiple. Tot i aquests dos models, en alguns casos s’ha donat una
sobrerepresentació o infrarepresentació d’alumnat estranger, de famílies amb
infratitulació i baixa demanda en les preinscripcions que generen problemes
d’escolarització i d’equitat educativa que posteriorment condiciona els resultats
acadèmics dels alumnes. Aquests problemes de distribució desigual són causa,
en primer lloc, de fenòmens de segregació urbana i de la matrícula viva. Les
diferències socieconòmiques entre les dues meitats del nucli del Vendrell que
separa la riera de la Bisbal polaritzen també la població escolar.
Línies estratègiques. Cal treballar per l’equitat educativa, el que implica
aconseguir que tots els centres educatius continguin la seva part de la realitat
social del Vendrell. Ser conscients que, en bona mesura, la segregació escolar
és conseqüència de la segregació urbanística, per la qual cosa una nova
sectorització hauria de preveure sectors amb barris heterogenis. Un millor
equilibri entre els centres ajudaria a millorar els resultats acadèmics del conjunt.
En cap cas, aquest equilibri s’aconsegueix únicament amb una nova
sectorització; necessita que s’acompanyin de mesures que posin en valor i
millorin la percepció que la ciutadania té de cada una de les escoles. En aquest
sentit, entre altres mesures,90 el model de les escoles magnet dels EUA pot ser
un referent.91,92 Necessita també de polítiques urbanístiques més equilibrades i
d’un servei de transport públic i d’altres mesures de mobilitat que facilitin els
desplaçaments.
 Àmbit infantil
3.3.2.- COL·LABORACIÓ ENTRE LES ESCOLES BRESSOL I ELS
PROGRAMES D’INFÀNCIA
Eix. Adaptació escolar
Antecedents. En els darrers anys, el nombre d’alumnes de les cinc escoles
bressol s’ha reduït ostensiblement, de 450 alumnes el curs 2011-2012 a menys
de 300 matriculats per al curs 2014-2015. Aquesta disminució està directament
relacionada amb l’augment de l’atur i amb la reducció de la natalitat. Diferents
estudis nacionals i internacionals han demostrat que l’educació infantil és una
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etapa que garanteix uns millors resultats acadèmics, especialment entre
aquells alumnes de famílies menys afavorides, ja que les escoles bressol els
donen l’oportunitat d’estar en entorns més estimulants.93 En aquest context de
crisi econòmica, les famílies afectades per l’atur i amb més problemes
econòmics són les que malauradament no poden oferir als seus fills aquesta
educació, el que els situa en desavantatge davant els altres alumnes. En
aquests moments, poc més d’un 10% dels infants de 0-3 anys empadronats al
Vendrell assisteixen a l’escola bressol, quan abans de la crisi havia arribat a
prop del 30%. Per la seva part, l’Àrea d’Infància ofereix diferents programes,
com el “Creixem Junts o el Camí de l’escola”, que ofereixen als infants menors
de 3 anys l’oportunitat de compartir estones amb altres nens de la seva edat i
adults, i desenvolupar així les habilitats socials, estimular l’aprenentatge i
preparar-los per a l’entrada a l’escola.
Línies estratègiques. Cal ampliar les possibilitats de les famílies i dels nens/es
de 0-3 anys per participar en l’educació infantil, preparatòria per a l’escola. El
nou context econòmic obliga a flexibilitzar el model habitual de les escoles
bressol, perquè més nens/es puguin beneficiar-se d’una etapa educativa clau
en el seu desenvolupament posterior. Les instal·lacions i els professionals de
les escoles bressol s’han de poder oferir als programes d’infància per reduir les
desigualtats que en aquests moments s’estan donant entre l’alumnat per raons
econòmiques, entre aquells que poden beneficiar-se d’una educació infantil i
aquells que no ho poden fer.
 Àmbit d’educació en el lleure
3.3.3.- EDUCADORS DE CARRER
Eix. Equitat educativa
Antecedents. En dos períodes ha estat operatiu un programa d’educadors de
carrer: de l’any 2006 al 2010 i durant l’any 2012. El carrer està molt condicionat
per la dispersió de grups i la segmentació en colles d’amics. Per tant, les
actuacions concretes han de partir d’un coneixement molt profund de la realitat,
per ajustar-les a les necessitats i problemàtiques. Hi ha problemàtiques més
globals que requereixen un treball en xarxa, com l’atenció al col·lectiu de joves
que han deixat els estudis als 16 anys o abans, el que genera dinàmiques
circulars
i
passives
d’aquests
nois/es.
O
la
d’aquells
preadolescents/adolescents que, per qüestions econòmiques, no poden
participar en activitats extraescolars i de lleure, i passen les tardes ocioses als
carrers i places del municipi. La taula de prevenció de la delinqüència juvenil de
l’any 2014 insisteix també en la prioritat d’implementar un programa
d’educadors de carrer.
Línies estratègiques. S’ha d’implementar un servei d’atenció als i les joves del
Vendrell; un programa operatiu capaç de generar més alternatives i recursos
per als preadolescents i adolescents del municipi. Un servei que ha de treballar
en xarxa amb el servei de prevenció de l’absentisme, el Casal de Joves, amb
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els centres de secundària, els programes de transició al treball, la formació
ocupacional i l’oferta de lleure esportiu i cultural. En aquest sentit, la possibilitat
dins del currículum de l’ESO d’impulsar projectes de servei comunitari o de les
Cases d’Oficis de formar joves en l’atenció a les persones permetria crear una
xarxa de monitors de lleure per desenvolupar projectes de lleure oberts per a
tots els preadolescents i adolescents del municipi.
 Àmbit administratiu
3.3.4.- INTEGRACIÓ DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ I DE L’ÀREA
D’INFÀNCIA
Eix. Eficàcia i eficiència administrativa
Antecedents. En aquests moments és necessari una col·laboració més estreta
entre les escoles bressol i els programes d’infància perquè l’educació infantil
pugui arribar al màxim nombre d’infants menors de 3 anys i, en conseqüència,
és obligat que tota l’atenció educativa a aquest alumnat i a les seves famílies
estigui unificat. En aquests moments de crisi econòmica, les desigualtats
educatives es donen principalment en aquelles etapes educatives no
obligatòries, ja que l’assistència de l’alumnat depèn dels recursos de la família.
Línies estratègiques. Cal millorar l’eficàcia i l’eficiència administrativa en les
polítiques i projectes municipals adreçats als infants menors de 3 anys.
L’objectiu és augmentar el nombre d’infants que reben una educació de l’etapa
d’infantil, ja que, en aquests moments, només arriba al 10% de la població
d’aquesta edat, i perquè s’ha demostrat que és clau en els resultats acadèmics
posteriors dels alumnes. La col·laboració dels Serveis Socials és fonamental
per poder donar suport als infants de les famílies menys afavorides i perquè no
quedin exclosos d’aquesta etapa educativa no gratuïta.
 Àmbit urbanístic
3.3.5.- CAMÍ ESCOLAR
Eix. Espais educadors
Antecedents. L’Ajuntament del Vendrell, durant l’elaboració del Pla de Mobilitat
Urbana, ha determinat unes actuacions prioritàries per millorar la mobilitat a
peu i en bicicleta dins del nucli urbà. El nucli urbà del Vendrell compta amb 4
escoles bressol, 5 escoles de primària i 2 instituts de secundària, a més d’altres
infraestructures esportives i culturals. Hi viu aproximadament el 66% de la
població, presenta un relleu pla, amb pendents màxims inferiors al 5%, i una
distància entre la plaça Vella i la zona escolar d’1,1 km. Aquestes condicions
permeten i faciliten els desplaçaments a peu o en bicicleta. Per altra banda, el
transport públic, tenint en compte la dispersió de la població en diferents nuclis
habitats, representa una de les despeses més importants de l’Ajuntament.
Facilitar als alumnes del nucli urbà el desplaçament a peu o en bicicleta
permetrà també centrar l’esforç de l’Ajuntament a millorar la comunicació entre
els barris marítims i les urbanitzacions, i el centre. Igualment, permetria
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Fig.45.- En vermell el Camí Escolar: pont de França-Zona, c/ Sant Xavier (o c/ Cristina Alta) i
c/ Cristina Baixa

disminuir la contaminació dins del nucli urbà, reduir la densitat de trànsit de
vehicles i guanyar en qualitat de vida. És sabut que la configuració dels espais
públics provoquen un impacte en l’estructuració de la vida quotidiana de les
persones, i determinen la manera com els ciutadans/es es relacionen entre ells.
Línies estratègiques. Cal millorar la mobilitat dins el nucli urbà del Vendrell,
reduir els nivells de contaminació i millorar la cobertura del transport públic a
les urbanitzacions i nuclis habitats. En definitiva, afavorir un entorn urbà més
amable. El Camí Escolar vol ser una via de circulació preferent per a vianants i
usuaris de bicicleta per comunicar el centre de la vila amb la zona escolar.
Aquest recorregut ha de garantir la seguretat dels alumnes amb el
condicionament viari i la senyalització de la ruta. D’acord amb el Pla de
Mobilitat Urbana del Vendrell, el primer Camí Escolar del Vendrell, i que es
considera prioritari tenint en compte que l’utilitzarien el gruix d’alumnes de
primària i secundària del Vendrell, aprofitaria un d’aquests dos recorreguts:
1) Sortint del pont de França, seguint tot el c/ Sant Xavier (o c/ Cristina Alta i c/
de Roda), continuant per l’av. Camp d’Esports fins a la zona escolar (anada i
tornada).
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2) Sortint del pont de França, continuant pel c/ Cristina Baixa, travessant l’av.
Sant Vicenç i continuant per la ctra de Sant Vicenç fins arribar a la zona escolar
(anada i tornada).

Fig.46.- Baixant pel carrer Major, amb el Portal del Pardo, i el camí de Sant Vicenç i el
pont de França al fons

Relació amb altres projectes:
Aquest Camí Escolar pot ser un bon motiu per impulsar una transformació
urbanística de promoció del patrimoni històric del Vendrell. El punt de partida
del Camí Escolar i tot el traçat que passaria pel c/ Cristina Baixa o c/ Cristina
Alta transcorre per una de les zones amb les evidències arquitectòniques i
urbanístiques més importants del municipi. El Portal del Pardo és l’únic accés
que queda de l’antiga muralla, i correspon també a un magnífic casal senyorial
renaixentista. A través d’aquesta porta s’enllaçava el c/ Major amb el camí de
Sant Vicenç de Calders, el Camí Reial, per anar cap a Tarragona, seguint molt
probablement la traça de l’antiga Via Augusta romana. En aquest punt, fora
muralla, durant el s.XIX, va créixer un eixample, els actuals c/ Om i c/ Nou, on
es va instal·lar una important activitat industrial que utilitzava, a més del Camí
Reial, la riera de la Bisbal com a via per traslladar els productes per al comerç,
en aquest cas cap a la platja de Sant Salvador. L’any 1888 es va construir el
pont de França, al Camí Reial, per creuar la riera de la Bisbal i, a l’altra banda
de la riera, al llarg d’aquesta via (c/ Cristina alta i Cristina baixa), va créixer el
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barri de França, on encara es conserven cases datades del s.XVIII i del s.XIX.
El Camí Escolar pot ser una bona oportunitat per crear una àmplia zona de
vianants i limitar la circulació de vehicles a les Quatre Fonts, i historiar amb
plafons explicatius tot aquest creixement urbà fruit de l’expansió econòmica al
voltant de la vinya durant els s.XVIII i XIX.
 Àmbit esportiu
3.3.6.- PISTES OBERTES
Eix. Els usos i entorns esportius
Antecedents. Al nucli urbà del Vendrell li manquen pistes esportives d’accés
lliure i gratuït, on els infants i els joves puguin practicar esport, relacionar-se
amb altres joves i gaudir de l’oci i el lleure a l’aire lliure. En aquests moments,
les úniques pistes disponibles són a la zona de Mas d’en Gual, la pista del
Cruyff Court del Vendrell i, molt a prop, la pista esportiva de l’antiga escola
Marta Mata oberta al veïnat l’estiu de l’any 2014. No obstant això, les escoles
de primària i instituts compten amb pistes esportives que només s’utilitzen
durant les hores lectives i per a activitats extraescolars, mentre que els caps de
setmana i períodes de vacances romanen tancades. Tot i que estan tancades,
és habitual que els joves hi accedeixin per practicar esport. L’única experiència
de pistes obertes es vehiculava a través del Pla Educatiu d’Entorn fins al curs
2011-2012, i permetia obrir els caps de setmana la pista esportiva de l’escola
Teresina Martorell.
Línies estratègiques. Cal facilitar l’accés de la població als equipaments i
instal·lacions poliesportives per a la utilització gratuïta amb finalitats lúdiques i
recreatives i condicionar espais públics d’ubicació estratègica per a la pràctica
esportiva, garantint una distribució territorial equilibrada. A més, aquests espais
es poden aprofitar perquè equips d’educadors de carrer dinamitzin les
instal·lacions amb activitats de caire coeducatives, intergeneracionals i entre
joves de diferents edats. Les escoles del municipi que són comunitat
d’aprenentatge podrien iniciar, a través del voluntariat, experiències en aquest
sentit, impulsant experiències d’autogestió.94
 Àmbit equitat educativa
3.3.7.- MECANISMES COMPENSATORIS
Eix. Acompanyament escolar
Antecedents. Les desigualtats educatives s’expressen principalment en els
suports i en la formació complementària a l’educació obligatòria que reben els
alumnes depenent de les possibilitats econòmiques de les famílies. Aquestes
diferències impossibiliten l’objectiu d’aconseguir la igualtat d’oportunitats
independentment del punt de partida de l’alumne i acaben reproduint en cada
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generació les mateixes jerarquies socials. Si no es poden superar aquestes
desigualtats, es limiten les possibilitats de l’educació d’actuar d’ascensor social.
Aquests mecanismes de compensació són múltiples i administrats per part de
diferents regidories, entre d’altres: la Regidoria d’Educació gestiona el servei de
transport públic per a escolars, el projecte de reutilització de llibres de text de
primària o participa en l’entitat La Ballaruga, per a activitats extraescolars i
d’acollida. El Patronat Municipal d’Esports ofereix les escoles esportives i la
Regidoria de Serveis Socials dóna suport als membres en edat escolar de les
famílies menys afavorides, amb beques per a l’escola bressol, el servei de
transport, els llibres de text, el servei de menjador, etc.
Línies estratègiques. Cal millorar l’equitat educativa, afavorir la igualtat
d’oportunitats i ampliar les possibilitats educatives dels fills/es de les famílies
menys afavorides, per aconseguir una societat més justa i cohesionada que
beneficiï el conjunt. Evitar que la crisi econòmica deixi una herència de
desigualtats educatives entre els més joves que es perpetuï en la vida adulta.

3.4.- Posar en valor l’educació
 Àmbit escolar
3.4.1.- CONVOCATÒRIA DE PREMIS DE TREBALLS DE RECERCA DE 2n
DE BATXILLERAT
Eix. Difusió cultural i del coneixement
Antecedents. El Vendrell és un municipi amb poca consciència de poble, de
comunitat, com a conseqüència del fort creixement demogràfic dels últims
anys; menys d’un 20% de la població és nascuda al municipi. Aprofitant els
treballs de recerca que els alumnes de 2n de Batxillerat realitzen com a part del
currículum, es premiaran en una convocatòria anual els millors treballs
elaborats sobre algun aspecte de la història, la cultura, la societat i l’entorn del
Vendrell i la seva comarca. La promoció de la investigació en l’àmbit de les
Ciències Socials i Naturals pretén un millor coneixement i difusió de la realitat
passada i present del municipi. La cohesió social és un dels objectius que el
sistema educatiu català té marcats com a preferent, a més de la millora dels
resultats educatius. És en aquest vector que s’integraria aquest projecte de
Premis per a Treballs de Recerca de Batxillerat.
Línies estratègiques. Aquest projecte vol generar dinàmiques que afavoreixin
la consciència de pertinença vendrellenca a partir de la difusió i promoció del
coneixement de la història, la societat, la cultura i l’entorn natural del Vendrell i
la seva comarca. Amb aquests Premis per a Treballs de Recerca de Batxillerat
s‘intentarà promocionar i difondre el coneixement i la investigació de l’àmbit
local i comarcal, amb l’objectiu d’enfortir els lligams afectius i la cohesió social
entre la població.
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3.4.2.- EDUCACIÓ PEL CIVISME, LA PAU I LA DEMOCRÀCIA: PLA
D’ESCOLES ASSOCIADES DE LA UNESCO (PEA)
Eix. Educació en valors. Ponts culturals
Antecedents. Habitualment, el Vendrell treballa amb la figura de Pau Casals,
destacant, per raons òbvies, el seu vessant musical i biogràfic. S’han creat i
potenciat equipaments culturals (Auditori Pau Casals de Sant Salvador),
educatius (Escola Municipal de Música Pau Casals) i museístics (Casa nadiua
de Pau Casals, Museu Vil·la Casals), així com un fort teixit associatiu relacionat
amb la música (corals) i fins tot patrimonial (l’orgue del Vendrell). No obstant
això, més enllà de les al·lusions més protocol·làries i formals, no s’han
potenciat en igual mesura els aspectes de Pau Casals com a lluitador per la
democràcia, el catalanisme, els drets humans i, especialment, la pau. La
UNESCO, des de la seva creació va incloure entre els seus objectius bàsics el
foment de la cultura de la pau en el món i la recerca de la comprensió
internacional mitjançant l’educació. Per unir tots els esforços dels diversos
països en matèria educativa es va crear el Pla d’Escoles Associades (PEA) de
la UNESCO, l’any 1953. El principal propòsit és “estimular en les escoles [...] el
desig d’organitzar programes especials destinats a ampliar el coneixement dels
problemes mundials i l’esperit de cooperació internacional, desenvolupar la
comprensió internacional mitjançant l’estudi dels altres pobles o cultures i
reforçar la comprensió i la defensa dels principis dels drets humans. L’objectiu
final és fomentar el desenvolupament general de l’educació al servei de la
comprensió internacional [...]”. Els grans temes que el PEA proposa són: la
pau, els problemes mundials i el paper de les Nacions Unides en la resolució
d’aquests, el coneixement d’altres pobles i cultures a partir de la valoració de la
pròpia cultura, l’ensenyament i pràctica dels drets humans, i l’estudi i la defensa
del patrimoni material i immaterial, i del patrimoni natural de la humanitat.
Línies estratègiques. L’escola és l’entorn fonamental en el procés d’integració
intercultural, és on es practica diàriament l’experiència de la diversitat. Aquest
treball a l’escola de compartir i conviure és imprescindible, però no és suficient,
ja que fora dels centres es perd.95 Per tant, el projecte d’educació pel civisme,
la pau i la democràcia (PEA) vol ser una eina de planificació de l’administració
local per a la sensibilització i la informació en l’àmbit escolar, ampliable a la
resta de la comunitat, per formar els joves i la ciutadania en el seu conjunt en el
coneixement propi i el respecte dels drets humans i la cultura de la pau. Tindria
com a primer objectiu impulsar l’adhesió de les escoles del Vendrell al Pla
d’Escoles Associades de la UNESCO, perquè desenvolupin projectes
d’educació per la pau i la comprensió internacional. Igualment, la UNESCO va
establir el dia 30 com el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (DENIP).
Aquest dia, totes les escoles del Vendrell, com moltes d’arreu del món, fan
actes especials per conscienciar els alumnes, i caldria que els vendrellencs, de
totes les edats, s'hi sumessin. Aquests actes es podrien celebrar en un dels
parcs del Vendrell, al qual se li donaria el nom de “Plaça de la Pau”.
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 Àmbit urbanístic
3.4.3.- CAMPUS UNIVERSITARI D’ESTIU
Eix. Formació universitària i promoció de la vila
Antecedents. Els estudis universitaris al Vendrell van començar el curs 19951996 al Campus del Baix Penedès (URV), a l’Alberg de Santa Maria del Mar de
Coma-ruga, amb la diplomatura de Relacions Laborals. Actualment, la
Universitat Rovira i Virgili ofereix els graus d’Educació Infantil i d’Infermeria. El
Vendrell, a més de les instal·lacions del Campus del Baix Penedès de la URV,
compta amb altres infraestructures com l’Auditori de Sant Salvador, la Vil·la
Casals, l’Auditori de l’Escola de Música Pau Casals o el Teatre Àngel Guimerà,
tots ells perfectament equipats i amb un aforament de fins a 400 persones.
Totes aquestes instal·lacions s’han utilitzat i s’ofereixen per a congressos
professionals i són ideals per allotjar campus universitaris d’estiu. El Vendrell i
la comarca del Baix Penedès tenen una posició geogràfica privilegiada, un
corredor natural per on passen les principals vies de comunicació nord-sud del
litoral català i d’accés del litoral cap a l’interior peninsular. Aquestes condicions
permeten que una oferta universitària al Vendrell pugui ser molt atractiva per al
conjunt de la població de les comarques del nord de Tarragona i del sud de
Barcelona.
Línies estratègiques. Cal consolidar i ampliar l’oferta formativa universitària al
Vendrell. Potenciar el Vendrell com un centre educatiu d’escala
comarcal/regional. Obrir l’atractiu de les platges del Vendrell a un altre tipus de
turisme, promocionant el Vendrell entre el conjunt de la comunitat universitària
catalana, espanyola i internacional. Les bones comunicacions, i un clima i un
entorn mediterrani, converteixen el Vendrell en un indret ideal per acollir un
Campus Universitari d’Estiu. Especialment atractius poden ser els cursos
adreçats a estudiants estrangers que, a més de la formació acadèmica, tindrien
l’atractiu de l’oferta turística.

Fig.47.- Santa Maria del Mar de Coma-ruga
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3.4.4.- CAMPUS EDUCATIU
Eix. Difusió cultural i del coneixement
Antecedents. A l’extrem sud del nucli urbà del Vendrell es localitza la zona
escolar, on es concentren tres escoles de primària, una escola d’educació
especial, dos instituts de secundària amb oferta de Cicles Formatius, l’Escola
Oficial d’Idiomes, l’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa, l’Escola d’Adults, els
PQPI-PTT (programes de transició al treball), l’Eina Escola de Formació
(formació ocupacional) i les instal·lacions esportives del Patronat Municipal
d’Esports i del Consell Esportiu de Baix Penedès. A més, a unes desenes de
metres, es troba també una de les escoles bressol municipals i les
instal·lacions municipals de la Unió Esportiva Tancat (fútbol base). Aquestes
infraestructures educatives i esportives es distribueixen entre l’avinguda del
Camp d’Esports al nord i la carretera de Sant Vicenç a l’est. Al sud d’aquesta
zona, la traça urbana del Vendrell s’acaba amb la urbanització Mas Levi,
d’habitatges unifamiliars.

Fig.48.- Campus Educatiu del Vendrell (imatge, Gisela Arbós)

Línies estratègiques. El projecte de Campus educatiu voldria transformar
urbanísticament tota aquesta àrea urbana per crear una gran zona verda amb
les instal·lacions educatives i esportives que, gràcies a un entorn atractiu,
pogués focalitzar i dinamitzar les activitats i serveis educatius/esportius del
municipi. Aquest projecte permetria situar en el centre de l’acció municipal el
foment i la inversió en educació, fet que tindria un impacte social clar sobre les
prioritats polítiques. Aquesta inversió podria captar oferta formativa que ajudés
a convertir el Vendrell en un centre educatiu d’escala comarcal/regional, amb el
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valor afegit que això proporcionaria al conjunt de la societat i l’economia local.96
En aquest sentit, el curs 2013-2014 van començar els estudis del cicle formatiu
de grau superior d’Activitats Fisicoesportives. Aquests estudis utilitzen les
instal·lacions esportives del Patronat Municipal d’Esports per a la formació dels
alumnes que estudien aquest cicle a l’institut Andreu Nin.
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RECAPITULACIÓ
Aquest primer Projecte Educatiu de Ciutat del Vendrell s’ha anat elaborant al
llarg de tres anys de manera intermitent, entremig de la feina de gestió i
administració de l’escolarització i el manteniment de les instal·lacions
educatives. I voldríem que continués així de viu, combinant l’anàlisi amb la
planificació i l’execució de propostes de millora. Va començar quan encara
arrossegàvem greus problemes heretats del període anterior a la crisi, com el
cas de les dues escoles en barracons, i amb les primeres mesures de reducció
dels pressupostos d’educació, com en el finançament de les escoles bressol o
dels Plans Educatius d’Entorn. Igualment, encara teníem mancances
importants en l’educació reglada, com un institut on només es cursava l’ESO,
una Aula d’Adults sense classes presencials per obtenir el títol de GESO o cap
Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI-PTT) per als joves sense
l’ESO. En aquest context, el primer PEC del Vendrell, plantejat inicialment com
un estat de la qüestió per debatre les mancances i possibles millores, finalment
s’ha anat elaborant combinant l’anàlisi, la planificació i l’acció.
L’aprovació del PEC del Vendrell pot ser un bon moment per fer una primera
avaluació de la tasca feta conjuntament amb la comunitat educativa i els
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament. Així, per exemple, el curs
2012-2013 es van obrir dues modalitats de PQPI-PTT; el curs 2013-2014
entrava en funcionament el nou edifici de l’escola Marta Mata, que acull els
alumnes de les anteriors escoles en barracons de l’institut-escola Els Còdols i
de la mateixa Marta Mata, i el curs 2014-2015 començava l’Escola de Formació
d’Adults del Vendrell en unes noves instal·lacions i amb nova oferta.
No menys important va ser el consens al qual es va arribar per fer l’adscripció
de secundària per al curs 2014-2015, que ha de permetre eliminar els
problemes de preinscripció i de percepció que tenien alguns instituts.
Igualment, s’ha millorat l’oferta formativa postobligatòria amb els estudis de
batxillerat a l’institut Mediterrània i amb els cicles formatius d’Auxiliar
d’infermeria i d’Activitats físiques i esportives a l’institut Andreu Nin. Així mateix,
la lluita contra el fracàs escolar ha impulsat la col·laboració entre les regidories
d’Educació i d’Ocupació (l’Eina) per desenvolupar el projecte “Endavant!”,
d’adaptació curricular, amb els instituts Andreu Nin i Mediterrània, i el programa
de Joves per l’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya, que des del curs
2012-2013 fan conjuntament l’Eina, l’institut Andreu Nin i l’Escola de Turisme
del Baix Penedès.
No obstant això, les dades també ens diuen que tenim pendent un problema
greu de preinscripcions a primària, directament relacionat amb la diferent
valoració que té la ciutadania d’algunes escoles. Aquest problema, encara que
està localitzat, afecta el conjunt de l’escolarització i caldria explorar noves
formes per atreure l’alumnat seguint l’exemple de les magnet school.97 Però
sobretot ens queda pendent reduir el fracàs escolar, millorar en les proves
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avaluatives i, en conjunt, millorar el nivell educatiu de la població. A més, la crisi
econòmica ha generat un problema en l’educació infantil, en les escoles bressol
i en les possibilitats de les famílies per reforçar, ampliar i complementar
l’educació obligatòria amb extraescolars i altres estudis, o continuar amb els
estudis postobligatoris i universitaris. Fa 20 anys, el curs 1994-1995, obria la
primera escola bressol municipal i durant aquests anys s’han construït 5
escoles. Tot aquest esforç no s’està aprofitant en aquests moments. La baixada
de la natalitat, les dificultats econòmiques de les famílies, els problemes de
finançament i la insuficiència de les beques situen les escoles bressol en una
situació d’incertesa. En un impàs semblant es troba l’Escola Municipal de
Música Pau Casals. Tots aquests problemes van en detriment de la qualitat
educativa i de la igualtat d’oportunitats, el que pot tenir conseqüències
negatives en el futur.
Tot i les dificultats econòmiques, s’han engegat iniciatives per revaloritzar
socialment l’educació. El febrer de 2012, el Ple de l’Ajuntament aprovava
l’adhesió del Vendrell a l’Associació de Ciutats Educadores, i als seus principis i
objectius, una gran comunitat internacional que té com a raó de ser la difusió
d’experiències que promoguin una formació integral de les persones:
competencial, i en valors i pràctiques de ciutadania democràtica. Igualment,
des de l’any 2012, l’acte inaugural del curs escolar se celebra conjuntament
amb el Consell Comarcal, i hi participen els centres educatius de tota la
comarca. En aquest acte es fa un reconeixement als alumnes de cada centre
amb millor expedient en acabar l’ESO i de la Selectivitat perquè siguin exemple
per a la resta dels seus companys. No obstant això, aquesta millora educativa
només serà possible si paral·lelament es treballa la cohesió social i les causes
de les desigualtats, el que requereix la construcció de noves formes de
convivència i de relacions socials. Aquest procés de construcció d’una nova
societat que accepti i reconegui la seva diversitat serà llarg i no exempt de
dificultats, que s’hauran de treballar i superar si aspirem a viure en una societat
pròspera.98
Tot aquest esforç de millora educativa és conseqüència de les conclusions
derivades de la diagnosi presentada en aquest primer PEC del Vendrell. Totes
les propostes de millora per: millorar el nivell de titulació de la població, reduir el
fracàs escolar, millorar els resultats avaluatius i posar en valor l’educació, es
poden resumir en un objectiu estratègic per al Vendrell: reduir les desigualtats
a través de l’educació:
a) La millora dels resultats acadèmics i del nivell d’estudis de la població
oferirà més i millors possibilitat laborals i professionals, i de
desenvolupament social al conjunt de la ciutadania. Les possibilitats de
creixement dels sectors econòmics madurs, el desenvolupament de
98
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nous sectors i la captació d’inversió depenen fonamentalment del capital
humà. Això implica actuar preferentment per combatre el fracàs escolar i
l’atur juvenil. Les regidories d’Educació, Ocupació i l’Àrea de Joventut
han de treballar conjuntament per actuar sobre aquells joves amb risc o
que han quedat exclosos del sistema educatiu. Desenvolupar-se
autònomament en la vida passa per una plena integració laboral que,
sense formació, és cada vegada més difícil. Sense aquesta integració
laboral les problemàtiques socials i econòmiques que se’n deriven per a
les mateixes persones afectades i per a la societat en conjunt són greus.
b) Aquesta integració laboral a través de la formació, que redueix les
problemàtiques econòmiques, és la que permet, a la vegada, una plena
integració social, també entre els alumnes i famílies d’origen estranger.99
La millora educativa, a més, ajuda a combatre els prejudicis i
apriorismes afavorint la cohesió social a partir del coneixement, el
respecte i la tolerància de la diversitat social existent. Per tant, l’educació
no té només una funció econòmica; permet que les persones es
governin de manera més intel·ligent i que gaudeixin de la vida tot el
possible.100 A més, en una societat democràtica, l’educació construeix
defenses cognitives i axiològiques, sabers i valors, sensibilitats i
pràctiques, individuals i col·lectives, contra la violació dels drets humans,
les exclusions i qualsevol tipus de discriminació.101
En definitiva, les diferents propostes davant la perspectiva d’unes taxes baixes
de creixement econòmic en els propers anys per a les societats
desenvolupades europees i, en conseqüència, el risc d’un increment de les
desigualtats i de dificultats en el sosteniment de l’estat del benestar,
coincideixen a destacar la importància de la formació.102,103 Una millora
educativa que impulsi un increment dels titulats en educació postobligatòria i
superior que porti a una nova fase de creixement econòmic sustentada en la
innovació i l’avenç tecnològic. En el cas del Vendrell, després d’aquests anys
d’un creixement demogràfic exponencial com a conseqüència de dinàmiques
externes, ara necessitem desenvolupar les potencialitats internes per
aconseguir un enfortiment social i la consolidació d’un teixit econòmic
sostenible. Aquest desenvolupament, perquè sigui viable i de futur, ha de
treballar set àmbits en xarxa i des de múltiples perspectives: l’humà, el social,
el cultural, el del coneixement, el mediambiental, el natural i l’urbanístic;104
l’educació és l’element vertebrador de tots ells.
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Parafrasejant Amin Maalouf, a través de l’educació voldríem fer realitat que “en
aquest segle i en aquesta societat no hi hagin forasters, només companys de
viatge”.105
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