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◦ Crisi: Reducció de 

recursos econòmics, 

humans i materials

◦ Legislació restrictiva: 

LOMCE, LRSAL

◦ Govern local blindant 

els serveis públics
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Igualtat d’oportunitats com a 

garantia per a l’èxit

◦ Programes de cohesió social

◦ Participació de les famílies

◦ Implicació de l’alumnat
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15 fites 

estratègiques
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Encaix de la reducció 

d’ingressos de 1,2 milions 

anuals per part del D. 

Ensenyament

Increment del 4,6% durant 

el mandat (prop de mig 

milió €)

Increment real: 16%

11 M €, el 4,8% del 

pressupost municipal



7,9 MILIONS € D’INVERSIONS EN 

EQUIPAMENTS EDUCATIUS EN ELS 

EJERCICIS 2011-2015

6,2 M € INVERSIÓ DIRECTA MUNICIPAL

1,7 M € INVERSIÓ INDIRECTA

7



8



1. Incrementar el nombre 

de persones que practiquin 

les arts

2. Arribar a sectors de 

població que no tenen 

tradició d’expressar-se 

artísticament

3. Fer servir les arts com a 

vehicle de cohesió social i 

d’èxit escolar
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◦ Increment de les places municipals 
de 575  a 616 (1.369 places totals 
sostingudes amb fons públics)

◦ Congelació dels preus públics de 
menjador des de 2005 i d’escolaritat 
des del 2012

◦ Consolidació de la xarxa – Redacció 
del Projecte Educatiu Marc (PEM) de 
l’etapa  0-3 a la ciutat

◦ Nous equipaments per les bressols la 
Gua-Gua i Patufet
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3 xarxes en funcionament
• Sta. Eulàlia i Gran Via Sud

• Bellvitge i Gornal

• Pubilla Cases i Can Serra
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Participen 64 representants 

de centres educatius, 

entitats, AMPA, serveis 

municipals i serveis de la 

Generalitat



L’assistència  a l’escola, 

base del dret a l’educació
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• igualtat d’oportunitats

• eina a l’abast del conjunt de 

professionals i agents socials

Com l’hem fet?

• experiència prèvia (pla del 2001)

• visió amplia

• treball en xarxa 



Xarxa per la igualtat d’oportunitats i l’èxit
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Actuacions més significatives cada curs

◦ Participació en 32 Comissions socioeducatives de 

centre (1.210 casos)

◦ 28 tallers d’estudi assistit

◦ 202 assessoraments i 131 acompanyaments

◦ 50 alumnes amb adaptacions curriculars

◦ Observatori de la violència (17 centres, 3.423 

alumnes, 150 mestres)

◦ Cinema i educació (3.904 alumnes)

◦ Creació comunitària (341 alumnes)

◦ Mediació (5 centres)

28.889 participants/curs



◦ 75 projectes en funcionament

◦ 1.000  infants i joves 

participants

◦ 42 centres educatius

◦ 41 entitats

◦ 12 Serveis municipals

◦ Coordinació de la Xarxa 

Estatal del ApS de la RECE
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Innovació educativa, compromís  i cohesió social
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Guanyant espais per la ciutadania

◦ 7 patis oberts (a tots 

els districtes)

◦ 43.141 usos durant 

el 2014

◦ 1.000 usos mensuals 

per  pati de mitjana



Formació i capacitació laboral per a 

joves que no han graduat en l’ESO
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•Reincorporació  al sistema 

educatiu i oportunitats 

laborals(70 joves)

•Àmbit de l’hostaleria i la 

restauració

•Restaurant obert al públic

•Conveni amb la Fundació El 

Llindar per la gestió
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Creació de cooperatives a les aules

• 5 escoles de primària i 2 

instituts

• 9 cooperatives 

• 200 alumnes



 Formació Famílies (30 actuacions anuals)

 Formació en gestió de les AMPA

 Butlletí Electrònic L’AMPA HO ESCAMPA

 Assessorament

 Conveni de col·laboració amb la FAPAC
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◦ Reclamació de major oferta

◦ Taula de la FP (C de Ciutat)

◦ Guia de la Formació 

Professional

◦ Setmana de la FP

◦ Jornades bianuals
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 7 centres (6 en 

instal·lacions municipals)

 3.400 alumnes

◦ 498 fent graduat ESO

◦ 304 preparant proves a FP

◦ 56 preparant accés a la 

universitat
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Cursos de català:

 503 cursos 

 9.649 participants

Voluntaris per la llengua (VxL)

 441 parelles lingüístiques

 251comerços col·laboradors

 28 entitats

Cicle cinema en català (CINC)

 30 pel·lícules

 6.618 espectadors

Actuacions amb les AMPA

 39 cursos (604 participants)

 25 sessions d’assessorament
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Treballar per una 

educació per a 

tothom, amb la 

diversitat com a 

realitat enriquidora i 

amb els recursos 

suficients 



Incrementar el 

pressupost 

d’educació fins 

assolir el 6% de la 

Unió Europea
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Singularitzar les escoles 

com un element de 

renovació 

pedagògica, de 

prestigi del centre i de 

motivació de l’alumnat



Incrementar l’oferta actual 

amb nova oferta de les 

famílies:

◦ Activitats físiques i esportives 

◦ Hoteleria i turisme 

◦ Imatge i so 

◦ Serveis socioculturals i a la 

comunitat
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◦ Mantenir 

l’accessibilitat del 

servei a les famílies

◦ Incorporar les 

bressols sense 

finalitat de lucre a 

la xarxa municipal 
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Fer realitat el 

projecte de  Can 

Trinxet  com a seu 

central de l’Escola  

Municipal de 

Música Centre de 

les Arts



Implementar al conjunt 

de la ciutat les 

metodologies i les xarxes 

de treball que s’han 

generat a partir del Pla 

Educatiu d’Entorn
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Potenciar un major coneixement i 

treball en xarxa de les AMPA i AFA 

de la ciutat.

◦Coordinació

◦Complementarietat

◦Col·laboració
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◦ Nous edificis P. Candel i E. Lluch

◦ Nous edificis / remodelació 

escoles “Pla d’Urgència”: M. 

Consarnau, B. Metge, B. i Punset, 

F. Mistral i J. Ruyra

◦ RAM pendents i noves 

necessitats: C. Rivel, P. Sans, I. 

Llobregat, Pau Vila, R i Cajal....
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Potenciar l’ús de les 

tecnologies de la 

informació i la 

comunicació com un 

recurs de grans 

potencialitats i alhora 

com un element més de 

renovació pedagògica
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L’HOSPITALET, 

CIUTAT EDUCADORA

35



Regidoria d’Educació

3 de març 2015

36


