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1 El servei
L'Àrea d'Educació és el servei de l'Ajuntament de Palafrugell que vetlla perquè
l'educació formal, no formal i informal arribi a totes les persones de la població.
Gestiona dues escoles bressol municipals, Els Belluguets i Tomanyí, es coordina amb
les escoles bressol privades Ca la Tulita, Els Cargolets, Petit Vedruna.
Gestiona l'escolarització dels infants que arriben fora del termini de matrícula escolar.
Es coordina amb les escoles i instituts de la població i els ofereix i facilita recursos
mitjançant subvencions per a la socialització de llibres, per a la robòtica escolar, a les
AMPA,... Organitza premis per a la promoció del coneixement com el Premi de
redacció en llengua anglesa Tom Sharpe, el de recerca Josep Sagrera i Corominas, el
de dibuix Rodolfo Candelària. Convoca beques per a estudiants amb necessitats
educatives. Col·labora amb l'Escola de Música de Palafrugell. Coordina el Pla
Educatiu d'Entorn de Palafrugell i el Projecte Educatiu de Ciutat.
Finança o confiança amb el Departament d'Educació recursos per a joves com la
Unitat d'Escolarització Compartida i els Plans de Transició al Treball de Cuina i sala,
Comerç i Jardineria.
Ofereix un ventall ampli de formació per a persones de més de 16 anys: alfabetització,
idiomes, informàtica, gestió de les emocions, ... i es coordina amb l'Oficina de Català i
el Centre de Formació de Persones Adultes de Palafrugell.
Organitza xerrades sobre ciència i altres coordinades amb les AMPA dels centres
escolars.
Col·labora amb la Fundació Josep Pallach i altres entitats i fundacions.

2018
2017

Telefòniques
7.703
7.651

Presencials
12.091
12.005

Total
19.794
19.166

2 Pla Educatiu d’Entorn (PEE)
“Escola de família”
Xerrades d’orientació a les famílies, de temes que proposen les AMPA dels diferents centres
escolars del municipi. Algunes d'aquestes xerrades s’han fet amb la col·laboració de la Mesa
de Salut Jove de Palafrugell.
- Protecció de la privacitat dels menors a Internet. Consells i recomanacions per a una
navegació segura a la xarxa. A càrrec d’Aura Gispert, advocada especialista en dret a
internet i comunicació digital. 43 persones assistents. 29 de gener de 2018.
- Junts podem transformar l’educació A càrrec de Xavier Aragay, economista i
activista de la transformació educativa. 52 persones assistents. 19 de març de 2018.
- Educar adolescents sense perdre la calma. A càrrec de Jaume Funes, psicòleg,
educador i periodista especialitzat en temes relacionats amb l’adolescència. 56
persones assistents. 12 d’abril de 2018.
- I ara què puc estudiar? Orientació després de l’ESO i el Batxillerat. A càrrec de Carol
Biosca, orientadora i assessora educativa d’Unportal. 48 persones assistents. 24 d’abril
de 2018.
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Llibret de les escoles
Elaboració d’un llibret informatiu on es detallen els diferents centres escolars i els recursos
educatius de la vila, destinats a informació de les famílies amb infants i joves que s’han
d’escolaritzar. 800 llibrets.
Jornada de portes obertes dels centres escolars
Activitat en què els centres escolars mostren com són i expliquen el seu funcionament.
Adreçada a les famílies que han d’escolaritzar els seus fills per primera vegada o han de
canviar de nivell i centre i volen conèixer els diferents centres escolars del municipi.
Premi Josep Sagrera i Coromines
Treball de recerca en grup, escrit en llengua catalana, que fa l’alumnat del centres escolars de
primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, basat en temàtica obligatòriament vinculada
a la població, fins a 4t d’ESO i vinculada a la comarca per a la resta. 533 alumnes participants.
Cantata de les escoles
Interpretació de la cantata que porta per títol Els colors de l’Àfrica, a càrrec dels alumnes de
3r de primària de totes les escoles de Palafrugell i de l’Escola Torres Jonama de Mont-ras. Es
va dur a terme el 14 d'abril de 2018. 468 participants.
Rua dels infants
És una rua en què participen els infants de les escoles bressol en el marc de les Festes de
Primavera. Es va dur a terme amb acompanyament del grup Papaya Guaton i l'actuació de
Tonietti Hi van participar 250 infants. 17 de maig de 2018.
Mostra de pintura Rodolfo Candelaria
És una mostra de pintura en la qual hi participen els alumnes de 5è de primària de totes les
escoles del municipi. Les pintures finalistes i les premiades, una per cada escola, s’exposen al
Tabarín del Teatre Municipal. El premi consisteix en un detall personalitzat per a un alumne o
una alumna de cada escola. Total participants 248 infants.
Projecte Rossinyol
Programa desenvolupat per una xarxa d’universitats europees que es basa en la relació entre
mentors (estudiants universitaris voluntaris) i mentorats (alumnes de primària i secundària
d’origen estranger de Palafrugell). Hi han participat 8 mentors i 8 mentorats. Aquests darrers
eren alumnes de les escoles Carrilet, Barceló i Matas,Torres Jonama, de l’INS. Frederic Martí
Carreras i de l’INS Baix Empordà.
Projecte Sumem en Cercle
Combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Els
participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de
millorar-lo. Està format per cinc petits projectes que s’interelacionen de forma circular. La
metodologia vincula diferents generacions i col·lectius d’estudiants i de famílies: escoles
bressol, alumnes ESO-UEC, i PTT. Hi han participat 132 persones aprox.
Consell dels Infants
És un òrgan de participació dels infants d’entre 9 i 12 anys del municipi. Un espai on poden
exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre,
prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar
el municipi.
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Durant el curs 2017-2018 s’han realitzat 4 sessions on s’han treballat els temes següents:
Pressupostos municipals 2018, Centre Tramuntana, Centre Palafrugell Gent Gran i Arxiu
Municipal.
Ajuts per a la socialització de llibres de text als centres escolars
Subvenció als centres escolars de Palafrugell per contribuir a l’augment de la socialització de
llibres de text 9.000 euros, 1.000 euros per a cada centre escolar del municipi.
Tallers d’estudi assistit
Són tallers de reforç escolar a totes les escoles d’educació primària públiques i concertades
de Palafrugell amb l’objectiu de contribuir a incrementar l’èxit acadèmic. Aquests tallers estan
adreçats a l’alumnat de 3r a 6è de primària, en horari extraescolar. 90 participants.
Tallers d’estudi assistit durant el mes de juliol
Són tallers de reforç escolar que tenen com a objectiu principal ajudar l’alumnat d’educació
secundària que no ha superat totes les assignatures durant el curs. 28 participants.
Projecte De bon arbre, bona fruita
Són tallers que s’ofereixen als pares i mares que, malgrat tenen escassa experiència escolar,
volen que els seus fills i filles tirin endavant els estudis i es pregunten com hi poden contribuir.
Aquest curs 2017-2018 només es va dur a terme a l’escola Barceló i Matas: 10 participants.
Xerrada Palafrugell Acull sobre el sistema educatiu a Catalunya
Hi han assistit 28 persones.
Xerrada Palafrugell Acull sobre la formació d’adults a Palafrugell
Hi van assistir unes 28 persones.
Teatre socialitzat per a Educació Secundària

3 Oficina Municipal d’Escolarització
El nombre d’infants que es van incorporar per primera vegada en el sistema educatiu en el
curs 2017-2018 van ser 257 infants per cursar P3. El nombre d’aules per acollir aquests
alumnes era d’11, amb 22 alumes a cada una.
A part d'aquests, hi va haver alumnat que es va escolaritzar a Palafrugell un cop finalitzada la
matrícula o iniciat el curs escolar. Bona part d'aquest alumnat era nouvingut al municipi.
Cursos
Educació infantil
3 - 6 anys
Educació Primària
6 a 12 anys
Educació Secundària
12 – 16 anys
TOTAL alumnat incorporat

Alumnes
25
48
31
104

4 Centre de Formació de Persones Adultes
El Centre de Persones Adultes de Palafrugell cada any ofereix la formació que s'adequa a les
necessitats formatives de les persones adultes de la població dins el marc que estableix la
Generalitat de Catalunya. El nombre de cursos duts a terme pel Centre de Formació de
Persones Adultes de Palafrugell el curs 2017-2018 va ser de 19 cursos.
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Cursos

2017/2018

Català
Castellà
Coneixements bàsics - Instrumental
Anglès
Informàtica inicial

40
54
114
69
5

Grau en Educació Secundària
Accés als CF de Grau Superior

32
45

Accés a la Universitat
Suport Institut Obert de Catalunya (IOC)
Alumnes

20
22
401

5 Oficina de Català
El nombre de cursos duts a terme per l’Oficina de Català de Palafrugell, ha estat de 21 cursos.
Nivell
B1
B2
B3
E1 (multigrau)
E2 (multigrau)
E3 (multigrau)
I1 (multigrau)
I2 (multigrau)
I3 (multigrau)
S3
Grup conversa
TOTAL

Mòduls
5
3
2
1
2
1
1
2
1
1
1
20

Nombre d’inscrits

131
68
35
9
16
7
6
16
9
13
15
325

6 Formació mòduls
Durant el curs 2017–2018 l'Àrea d'Educació ha organitzat un total de 66 mòduls formatius.
Mòduls
Informàtica 1
Informàtica 2
Instagram
Treu profit del teu mòbil o tauleta
Anglès oral 1
Anglès oral 2
Anglès oral 3

Nombre
d’inscrits
2
2
1
1
3
3
3

15
30

41
51
27
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Anglès oral 4
Anglès oral 5
Anglès intermedi
Anglès oral avançat
Francès A1
Francès A2
Francès B1
Francès oral avançat
Alemany 1
Alemany 3
Italià 1
Italià 3
Rus per atendre al públic
Encenalls de filosofia
Chalk paint
Fotografia inicial
Taller d’Origami
Reparacions de la llar
Nutrició i salut
Gestió de l’economia domèstica
Remeis naturals per a la salut
Unes matemàtiques no tant difícils
Com tenir ocells al cap
Tallers de resolució de conflictes
Total

Memòria 2018

4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
66

44
22
28
27
34
28
32
31
41

25
31
13
24
34
17
15
18
18
48
694

A més, l’Àrea d’Educació ha dut a terme cada quadrimestre 3 Tallers d’Alfabetització i Català
incial (TALC), un de cada nivell (A i B) al Centre Municipal d’Educació i 1 de nivell A al barri de
la Sauleda. S’hi han matriculat en total 44 alumnes dels quals 30 han obtingut certificat.
L’Institut de Promoció econòmica organitza formació per a diferents col·lectius i una part
important d’aquesta la du a terme en el Centre Municipal d’Educació. La informació d’aquests
cursos es detalla a la memòria de l’IPEP.

7 Xarxes socials i publicacions
L’Àrea d’Educació compta amb web educaciopalafrugell.cat/, pàgina a Facebook
facebook.com/edupalafrugell, el compte de Twitter @edupalafrugell i el d’Instagram
instagram.com/educaciopalafrugell
A part publica el llibret informatiu dels centres i recursos escolars del municipi diferenciats per
franges d’edat i el llibret de tota la formació que s’ofereix en el Centre Municipal d’Educació,
tant per part de l’Ajuntament com dels altres organismes que hi ha ubicats. Alhora publicita
totes les activitats que desenvolupa i participa amb articles a la revista Can Bech així com,
puntualment, a la Revista de Palafrugell.
Els mòduls formatius per a persones adultes que ofereix l’Àrea també es publiquen al portal
de formació i activitats http://palafrugell-es.palafrugell.cat/, a través del qual es canalitza la
informació sobre cadascun i la inscripció en línia.
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8 Cicle de xerrades “El 7 a les 7”
D’aquestes xerrades sobre ciència per a gent de lletres, se’n van fer cinc al llarg del curs
2017-2018. A cadascuna hi van assistir una mitjana de 20 persones per sessió:
- Tresors amagats al nostre litoral. La riquesa biològica de la costa de Palafrugell, a càrrec
de Xavier Salvador, de la Fundació Mar, el 7 de novembre.
- La tercera pell. Conceptes bàsics d’arquitectura, a càrrec de Maren Termens, arquitecta
tècnica especialista en bioconstrucció, el 7 de febrer.
- Intestins, segon cervell. Com afecta la digestió a les emocions, a càrrec de Mònica Albertí,
especialista en medicina natural, el 7 de març.
- Les entranyes de la Terra. Tastet d’espeleologia, a càrrec d’Albert Companya, espeleòleg
de l’Agrupació Excursionista i estudiant de biologia, el 7 de maig.
- Biomecànica en bambes. Estudis de la marxa, a càrrec de Toni Cobos, podòleg del
SERME de l’Hospital de Palamós, el 7 de juny.

9 ACTIC
La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la
informació i la comunicació”. L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital,
entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies
de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir
objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Per obtenir-lo, cal superar una prova
telemàtica, que s’avalua automàticament.
El Centre Municipal d'Educació és un centre col·laborador reconegut per a dur a terme els
exàmens oficials de l’ACTIC: el del Nivell Bàsic, Nivell Mitjà o Nivell Avançat. Un dia a la
setmana es fa la prova: els divendres a les 9.30 del matí o les 5 de la tarda.
Els aspirants inscrits al llarg del 2018 han estat:
Nivell bàsic: 12
Nivell Mitjà: 29
Nivell Avançat: 3
Total: 44

10 Escoles bressols municipals
Les escoles bressol municipals són l'EEBB Els Belluguets i l'EEBB Tomanyí. El nombre de
places que ofereixen és de 74 cada una repartides en una aula de nadons, dues d'1 a 2 anys i
dues de 2 a 3 anys. L'horari d'obertura és de les 7.45h a les 19h., de dilluns a divendres.
Activitats EEBB Belluguets (curs escolar 2017-2018)
- Espai de relació. Tallers en família.
Cuidar el cos, un espai d’escolta i cura (2 sessions de 15.30h a 16.30h)
La música, cinc sentits i mil emocions (2 sessions de 15.30h a 16.30h)
L’art, l’encant de tocar i expressar (2 sessions de 15.30h a 16.30h)
- Altres activitats:
La celebració de les festes tradicionals: carnaval, castanyada,...
Festa final de curs.
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Les rutes en família i camins per explorar.
La participació en espais referents a la certificació d'escola verda.
La relació de l'AMPA i Consell Escolar amb reunions periòdiques
Activitats EEBB Tomanyí (curs 2017-2018)
- L’hora del cafè. Xerrades tertúlia per a famílies. De 9.30h a 12h.
4 sessions
- Acosta’t i juguem. Tallers amb infants. De 17.30h a 18.30h, excepte les sessions de ioga que
es van realitzar de les 15.30h a les 16.30h.
2 sessions de ioga amb nadons, 2 sessions de joc i moviment, 2 sessions d’experimentació
plàstica.
- Altres activitats:
• Sortides a la biblioteca, mercat, Pavelló i Piscina municipal, sortida al parc de bombers
de Palafrugell, sortida a la pineda de Pals , sortida a l’escola de natura “La Coloma”.
• La celebració de les festes tradicionals: carnaval, castanyada i tió.
• Activitats de Jocs Aquàtics a la Piscina Municipal durant el 3r trimestre (8 sessions).
• Festa final de curs.
L’estiu dels infants
Acull alumnes de les escoles bressol municipals, durant els mesos de juliol i agost i amb els
mateixos horaris i serveis del curs escolar. Han assistit un total de 101 infants.
La Tarda
És un espai d’acompanyament a les famílies amb mainada no escolaritzada de 2 anys, que
s’ofereix a les escoles bressol municipals amb la finalitat de preparar la seva incorporació al
sistema educatiu. Aquest curs s’han atès 15 mares i els seus corresponents fills/filles en
sessions setmanals d’una hora i mitja.

11 Unitat d’Educació Compartida (UEC)
Ensenyament compartit amb els centres de secundària per afavorir que alumnat amb
necessitats específiques aconsegueixin habilitats socials i coneixements específics amb
l’objectiu final que assoleixin el Graduat en Educació Secundària (ESO).
Alumnat derivat des dels centres escolars (curs 2017-2018): 10 alumnes subvencionats pel
Departament d'Ensenyament, 1 alumne subvencionat per l'Ajuntament.

12 Pla de Transició al Treball
Modalitat de Programes de Garantia Social per a nois i noies de 16 a 21 anys que no tinguin
aprovada l'ESO, dissenyada per proporcionar recursos personals i professionals perquè
puguin trobar feina i/o continuar la seva formació. Adreçat a nois i noies que han deixat
l’ensenyament secundari obligatori sense obtenir la titulació.
Alumnes matriculats: 16 alumnes a cada mòdul amb un total de 48 alumnes.
Mòdul ofert a Palafrugell: Auxiliar de vivers i jardins.
Mòduls oferts conjuntament per Palafrugell - Palamós: Comerç, oficina i atenció al públic i
Cuina i sala.
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13 Escola de Música
L' Escola de Música de Palafrugell inaugurada el 1967, compta des del curs 2015-2016 del
Centre Autoritzat d'Ensenyaments Artístics Professionals de l'Escola de Música de Palafrugell,
L'Energia.
L’Ajuntament de Palafrugell va concedir 9 beques socioeconòmiqes individuals per a nois i
noies que assisteixen a l’Escola de Música de Palafrugell, d’acord amb el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell.
Els ensenyaments becats són: Iniciació a la música, instruments, conjunts instrumentals,
llenguatge musical i cant coral.

14 AMPAS
Subvenció a les AMPAs per a organització d’activitats i suport. A les AMPAS dels centres Pi
verd, Carrilet, Torres Jonama, Barceló i Matas, Sant Jordi, Vedruna, Prats de la Carrera,
Frederic Martí Carreras, Baix Empordà i Escola de Música, dotació de 1250 euros. A l'AMPA
de Tomanyí, dotació de 450 euros.
Suport i coordinació de les xerrades d’Escola de família.

15 Consell Escolar Municipal
El Consell Escolar Municipal (CEM) és un òrgan de consulta i participació competència de
l'ajuntament i la seva constitució és de caràcter preceptiu. Està integrat per l'Alcalde que el
presideix, el regidor o regidora d'Educació, un representant de cada partit polític, les
direccions dels centres, un representant de l'equip directiu, de l'alumnat i del PAS de cada
centre escolar, un representant de les AMPA i un representant dels serveis educatius del
municipi: centre de formació de persones adultes, oficina de català, escola de música,PTT,
UEC,
Es reuneix un mínim de tres vegades a l'any amb l'objectiu de debatre temes educatius del
municipi.
Curs 2017-2018: s'han desenvolupat 3 consells escolars. Convocatòria i reunió de les
comissions que en deriven.
Comissió de directors: reunió periòdica amb els directors dels centres de primària i secundària
el primer dijous de cada mes. 10 reunions.

16 Consell dels Infants
Òrgan de participació de les nenes i nens d’entre 9 i 12 anys del municipi. Un espai on poden
exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre,
prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar
el municipi. Hi han participat 20 alumnes representats dels diferents centres educatius del
municipi.
Els temes que s’han tractat són els següents:
• 16 d’octubre de 2017. Els pressupostos municipals 2018
• 18 de desembre de 2017. Centre Tramuntana
• 26 de febrer de 2018. Centre Palafrugell Gent Gran

•

14 de maig de 2018. L’Arxiu municipal.
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17 Indicadors
Escoles Bressol Municipals
Número de sol·licituds per plaça vacant
Demanda de places d’escola bressol municipal (% sobre
població 0-3 anys)
% cobertura de places (grau d’ocupació d’escoles
bressol)
% de places municipals sobre el total de places al
municipi% d’infants de 0 a 3 anys que són alumnes en
escola bressol municipal
% d’infants de 0 a 3 anys de nacionalitat estrangera que
són alumnes en EEBB municipals
Mitjana d’hores d’obertura diària per centre
% d’alumnes que han rebut ajuts
% d’alumnes que han rebut ajuts s/ el nombre d’ajuts
sol·licitats

2018
1
18,94%

2017
1
18,77%

96,2%

91,22%

56,27%

56,27%

6,24%

5,92%

11h
15,47%
91,22%

11h
15,55%
91,22%

2018

Formació d'adults
Número de persones inscrites per cada 1000 habitants
% d'homes inscrits al CME

34%

2017
28%
30%

% de dones del total d'inscrits

66%

70%

2018
30%
18%

2017
28%
15%

Pla de Transició al Treball
Número d'alumnat inserit laboralment
Número d'alumnat incorporat posteriorment en el
sistema educatiu

18 Projectes de futur
Aprovació de l'avaluació del PEC. Després de 10 anys del Projecte Educatiu de Ciutat,
és el moment de l'avaluació del que s'ha dut a terme i del que no per tal de fer-ne el
tancament i iniciar un nou projecte educatiu de ciutat.
Formar part de la Xarxa Gironina de Ciutats Educadores. Un grup de poblacions
gironines tenen la voluntat de constituir-se en xarxa per tal de compartir coneixements i
propostes.
Palafrugell Educació 360: En el marc de la Crida de municipis de la Fundació Jaume
Bofill, del Moviment de Renovació Pedagògica i de la Diputació de Barcelona,
Palafrugell opta a formar-ne part i integrar la filosofia en la forma de treballar i de veure
l'educació.
Beques extraescolars per a alumnat amb necessitats educatives i econòmiques.
Proposta compartida amb altres àrees.
Renovació Palafrugell Ciutat Amiga de la Infància. Elaboració del nou Pla d'infància i
presentació a la renovació del Segell de Població Amiga de la Infància.
Presentació Bona pràctica La Tarda.
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