PLA LOCAL D’EDUCACIÓ DE MONTGAT 2017-2024
Informe encarregat per la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports de la Diputació de Barcelona i elaborat per Xarxa Consultors per a
l’Ajuntament de Montgat

Montgat, Juny de 2017

Pla Local d’Educació de Montgat

Coordinació tècnica:
Núria Palau
Servei de Suport Municipal de la Gerència de Serveis d’Educació
Diputació de Barcelona
Georgina Quitllet
Tècnica d’Educació, Joventut i Comunicació de l’Ajuntament de Montgat
Elaboració de l’informe:
Laia Monterde
Xarxa Consultors

1
Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació

Pla Local d’Educació de Montgat

Índex
Introducció ........................................................................................................ 3
1. Justificació i objectius.......................................................................................... 3
2. El Pla Educatiu Local ............................................................................................ 4
3. Metodologia i procés de treball ........................................................................... 6

Diagnosi de la realitat socioeducativa ........................................................... 9
1.

2.

3.

4.

Mapa socioeducatiu........................................................................................... 9
1.1.

Anàlisi sociodemogràfic ............................................................................ 9

1.2.

Anàlisi dels recursos educatius .............................................................. 21

1.3.

Síntesi de l’apartat .................................................................................... 37

Mapa de les polítiques, recursos i agents socioeducatius .......................... 39
2.1.

Marc competencial de l’administració local en matèria d’educació .... 39

2.2.

Polítiques educatives del municipi ......................................................... 42

2.3.

Agents i equipaments educatius del municipi....................................... 46

2.4.

Espais de participació i xarxes de treball .............................................. 48

2.5.

Taula sinòptica de les Fitxes d’Accions ................................................. 49

2.6.

Síntesi de l’apartat .................................................................................... 53

Mapa de les visions sobre l’educació a Montgat .......................................... 55
3.1.

Visions a nivell polític .............................................................................. 56

3.2.

Visions a nivell tècnic .............................................................................. 58

3.3.

Visions del Consell Escolar Municipal ................................................... 60

3.4.

Visions dels agents socioeducatius ....................................................... 62

3.5.

Síntesi de l’apartat .................................................................................... 64

Conclusions de la Diagnosi de la realitat socioeducativa ........................... 65
4.1.

Taules de síntesi de la Diagnosi ............................................................. 66

4.2.

L’agenda de temes clau del Pla Local d’Educació ................................ 71

Principis, línies d’actuació i objectius del Pla ............................................. 73
1.1.

Principis .................................................................................................... 73

1.2.

Eixos, línies d’actuació i objectius ........................................................ 75

Proposta organitzativa ................................................................................... 85
Impactes del projecte ..................................................................................... 87

2
Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació

Pla Local d’Educació de Montgat

Introducció
1. Justificació i objectius
La complexitat dels processos educatius actuals requereix noves aproximacions a les
diverses educacions (formal, no formal i informal), que impliquin repensar tant els rols
com les estratègies a seguir per garantir un ple dret a l’educació al llarg i ample de la
vida per a tothom. En aquest sentit, la planificació de les polítiques educatives des de
l’àmbit local és una de les estratègies clau. Així mateix, cap dels agents educatius sol
podrà resoldre satisfactòriament els reptes educatius de manera aïllada. Avui, per
educar, cal treballar des de la idea d'interdependència i de la participació de la
comunitat educativa.
En aquest context, l’Ajuntament de Montgat (11.500 habitants) va contactar a la
primavera de 2016 amb la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de
Barcelona, amb la voluntat d’iniciar un procés de diagnosi dels reptes i necessitats
educatives del municipi i de planificació dels eixos d’actuació per a desenvolupar
accions en el futur. És a dir, amb la voluntat d’elaborar el seu propi Pla Educatiu Local,
amb la participació de la comunitat educativa.
Dins aquest marc, l’objectiu general del projecte és triple:
1. Fer una diagnosi socioeducativa, que inclogui l’anàlisi de la situació educativa local,
de les polítiques educatives i de les visions de la comunitat educativa de Montgat.
2. Fixar eixos, línies d’actuació i objectius prioritaris d’acció socioeducativa, d’acord
amb els temes clau detectats a la diagnosi de Montgat.
3. Crear i enfortir les xarxes de participació i treball en xarxa en matèria de polítiques
educatives a nivell local.
Cal dir que Montgat té davant l’important repte de donar resposta al creixement de la
població escolaritzada al municipi actual i futura. En aquest sentit, el mes de maig de
2016 es va presentar un Informe de Planificació Educativa elaborat per la Gerència de
Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, on es fixaven diferents escenaris
demogràfics pels propers 10-15 anys i els equipaments educatius que es
necessitarien. Aquest Informe juntament amb els escenaris que planteja el Pla Local
d’Habitatge són les eines de treball amb la Conselleria d’Ensenyament per determinar
el futur dels equipaments educatius locals.
Però els agents de Montgat detectaven molts d’altres reptes a nivell educatiu a
treballar els propers anys, que requerien d’una anàlisi detinguda i d’una ordenació
abans de fixar quines han de ser les línies de treball a seguir des de l’Ajuntament i des
de la comunitat educativa els propers anys.
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2. El Pla Educatiu Local
El Pla Educatiu Local1 és un instrument de política pública amb un objectiu doble.
D’una banda, descriure i analitzar la situació socioeducativa del municipi amb la
finalitat de definir els principals elements que conformen l’estat de la qüestió en relació
a la planificació, la gestió i l’acció educatives des de la perspectiva municipal. I en
segon lloc, té per objectiu proposar els eixos d’un pla de treball d’acció socioeducatiu
per al conjunt de la vila i definir els objectius i línies d’actuació prioritàries tenint en
compte les singularitats municipi.
Amb el pla educatiu local pretenem ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions
necessàries per definir l'escenari de futur de la política educativa que es vol
aconseguir i les accions per arribar-hi.
En aquest sentit, el pla educatiu local és una eina estratègica que conté una proposta
substantiva referida a l’educació al llarg de la vida i als diferents àmbits on és present
l’educació, alhora que promou i desenvolupa un escenari de corresponsabilitat i
participació per al desenvolupament d’un projecte educatiu comú.
Per aquesta raó, esdevé l’eix vertebrador de la política educativa del municipi, ja que
defineix les prioritats que han d’orientar les línies programàtiques i accions concretes
destinades a millorar la qualitat de vida i l’educació de tots els ciutadans i ciutadanes
d’un territori determinat.
El pla no és un document elaborat estàtic, sinó que ha de ser un instrument viu,
dinàmic i flexible per anar adaptant-se a les transformacions de l’entorn, establint un
procés de revisió en cada legislatura que actualitzi, revalidi o modifiqui les diverses
accions i processos a realitzar, a partir d’una avaluació consensuada amb la xarxa
d’agents implicats.
Els plans educatius locals es basen en principis com:
 Visió integral: La perspectiva educativa no està centrada només en l’etapa
escolar. Els reptes de la societat actual requereixen d’una visió més integral
que tingui en compte l’educació al llarg de la vida (la formal, la no formal i la
informal), ja que l’educació té un paper estratègic, en aspectes tan rellevants
com, la competitivitat, la innovació, l’apoderament de les persones, així com
pel desenvolupament d’una ciutadania activa, per a la cohesió social i la millora
social.
 Transversalitat: En la mesura que el pla ha de contemplar totes les accions
educatives d’un territori, atenent a una visió integral, ha de tenir una definició
transversal que impliqui tant a l’administració, els centres educatius, les entitats
públiques i privades com d’altres agents implicats directa i indirectament amb el
fet educatiu, des del reconeixement explícit i la potenciació del seu paper
educador. Aquesta articulació transversal es conseqüent amb una visió de
l’educació al llarg de la vida i ha de permetre el desplegament d’una política

1

Palau, N. (2013) Marc de referència dels plans educatius locals. Document de treball.
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educativa per a tota la ciutadania i definir el catàleg de serveis i activitats als
quals hi tindrà accés.
 Coresponsabilitat: D’aquesta visió transversal de l’educació com a un dret i un
deure per a tots i amb tots, se’n deriva una posició de coresponsabilitat entre
tots els agents: administració, comunitat educativa, i iniciativa social que ha
d’implicar un compromís conjunt pel desplegament del pla. La coresponsabilitat
no es pot donar sense la participació i la implicació dels agents educatius, però
exigeix alhora el lideratge explícit dels càrrecs públics i de l’administració, la
definició clara de responsabilitats de cada un dels participants i el consens per
a l’establiment dels acords de col·laboració que siguin necessaris. L’exercici de
la coresponsabilitat es concreta en les dinàmiques de treball en xarxa entre els
diferents agents relacionats amb l’educació al territori.
 Sostenibilitat: Aquest criteri respon a un imperatiu del context actual. Suposa
que les accions proposades han de ser assumibles, perdurables durant el
temps acordat i han de respondre a una necessitat definida. Per tant, han
d’estar quantificats els recursos humans i materials que seran necessaris per
cada una d’elles i s’ha de poder avaluar si s’han assolit els objectius. En el
context actual, la sostenibilitat implica també un esforç per optimitzar els
recursos disponibles, evitant duplicitats innecessaris i millorant la coordinació i
la gestió del treball conjunt. La preocupació per a la sostenibilitat comporta una
visió continuada del pla que no s’esgoti en el seu inici i una predisposició a la
innovació i creativitat, alhora que obliga a la revisió continua dels recursos
esmerçats i dels impactes aconseguits.
 Avaluació: Pautar el seguiment del pla especificant què, qui, quan i com es
recolliran les informacions necessàries pel seu seguiment – tant del procés
com de les accions previstes -, es requisit indispensable per a realitzar una
bona avaluació. Per portar a terme els objectius del pla, efectuar les millores
pertinents o corregir els desviaments que es puguin presentar, cal disposar
d’una bateria d’indicadors que mesurin el grau d’assoliment dels objectius.
Aquests indicadors han de respondre als objectius estratègics plantejats i han
de ser clars, mesurables i pactats pels agents que intervenen.
 Organització flexible: El pla educatiu local ha de poder adaptar l’organització
al moment del procés de desenvolupament de les polítiques educatives, així
com a les necessitats del context extern (canvis socials i econòmics). En
aquest sentit, el model de treball en xarxa amb els agents implicats aporta el
valor afegit de la riquesa de la participació, l’intercanvi d’experiències, la
multiplicació dels recursos i una visió més amplia i coordinada de les diferents
perspectives sobre el fet educatiu al territori.
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3. Metodologia i procés de treball
A nivell metodològic, la Diagnosi de la realitat socioeducativa ha comportat una àmplia
anàlisi documental (amb l’elaboració de 42 fitxes d’accions), una recerca quantitativa
(a partir de fonts secundàries estadístiques) i una recerca qualitativa (a partir de
diverses sessions de treball). Ha estat clau el treball coordinat entre el personal tècnic
de l’Ajuntament, el personal tècnic de la Diputació de Barcelona i la consultora
encarregada del projecte, a través del Grup Motor.
Un dels principals criteris del treball ha estat identificar, donar veu i implicar els
agents educatius del territori per posar les bases d’una xarxa educativa local molt
àmplia. Així mateix, ha estat vital incorporar el debat polític sobre les necessitats
educatives i les polítiques educatives municipals. En gran mesura l’èxit del Pla Local
d’Educació de Montgat dependrà de la seva capacitat per crear espais de cooperació
locals per a l’educació.
El procés de treball s’ha dividit en les següents fases:

Fase 1: Diagnosi Socioeducativa de Montgat (Maig-Desembre 2016)
A la primera reunió de treball, es presenta i valida la proposta substantiva (índex del
document) i operativa (procés de treball) amb l’equip polític i tècnic de l’Ajuntament de
Montgat, la representant de la Diputació de Barcelona i l’equip tècnic del projecte.
Aquesta reunió de posada en marxa permet acabar de concretar la metodologia, el
calendari del procés i tots aquells aspectes operatius necessaris per desenvolupar-lo.
S’estableix un Equip Impulsor o Grup Motor del projecte, amb els diferents agents
tècnics i polítics que l’han de liderar i fer-ne el seguiment. Formen part del Grup Motor:
 Montse Sanllehy, Regidora d’educació de Montgat
 Georgina Quitllet. Tècnica d’educació, joventut i comunicació
 Sheila López, Educadora social
 Anna Giménez, Tècnica de promoció econòmica
 Esther Crivilles, Mestra del CFA Timó
 Cristina Gracia, Directora de l’EBM Els Montgatets
 Núria Palau, Tècnica de la Diputació de Barcelona
 Laia Monterde, Consultora de Xarxa Consultors
En col·laboració amb el personal tècnic de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona,
es porta a terme una anàlisi estadística2 amb informació secundària sobre la realitat
socioeducativa del territori. L’anàlisi es completa amb el recull de fitxes de les
accions3 (programes, projectes i recursos) del municipi en clau educativa.

2

L’aplicatiu Excel utilitzat per fer l’anàlisi estadística s’adjunta com a Annex 1 del document en
suport digital. Es tracta d’una eina elaborada per la Diputació de Barcelona, que es posa a
disposició de l’Ajuntament per a fer actualitzacions posteriors de la Diagnosi .

3

El conjunt de fitxes d’accions recollides, s’adjunta a l’Annex 2 d’aquest document.
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En paral·lel, es fan diverses sessions de treball4 a nivell tècnic, polític, amb
agents socioeducatius i la comunitat educativa (Consell Escolar Municipal) amb
l’objectiu de fer una detecció de necessitats, complementar i contrastar les dades
recollides amb les opinions dels agents, i construir al mapa de visions sobre l’educació,
tot implicant els agents en el procés.
Les persones que han participat a les sessions de treball tenen els següents perfils:


Polític (Equip de govern de l’Ajuntament de Montgat)



Personal tècnic local (Joventut, Educació i Comunicació; Promoció
econòmica; Esports, Cultura i festes, Directora Biblioteca, Directora de
l’Escola Bressol Municipal, l’Educadora Social i les dues metres de l’Escola
d’Adults).



Entitats i d’altres agents socioeducatius (esplais, entitats i empreses que
organitzen activitats extraescolars)



Consell Escolar Municipal (Direccions i professorat de centres educatius,
representants d’AMPAs i de famílies i Regidors/es de l’oposició)

Durant l’elaboració de la Diagnosi es va realitzar una sessió de treball del Grup Motor
per contrastar i completar la informació recollida, així com planificar les sessions de
treball que encara no s’havien realitzat.

Fase 2. Elaboració del Pla educatiu local (Gener- Abril 2017)
A partir de la informació i reflexions recollides durant la diagnosi, s’elaborà una
primera proposta de principis, eixos i línies d’actuació del Pla Local d’Educació,
que es va discutir a través de dues sessions de treball, una a nivell tècnic (amb el
Grup Motor) i l’altra a nivell de comunitat educativa (amb el Consell Escolar
Municipal).
A partir de les aportacions d’aquests espais, s’elaborà una segona proposta de
principis, eixos, línies d’actuació i d’objectius del Pla, que es va debatre i validar
novament pel Grup Motor.
El darrer pas ha estat la revisió dels documents amb les aportacions recollides en
aquest darrer període, i un cop validat, la seva presentació pública als agents que
han participat en la seva elaboració, però també a la ciutadania i als mitjans de
comunicació referents del territori (premsa, on-line, xarxes socials...).
Finalment, s’ha elaborat un díptic divulgatiu del Pla Local d’Educació de Montgat que
s’adjunta al document com a Annex 4.

4

El buidat de les diferents sessions de treball del mapa de visions, juntament amb el llistat de
les persones que hi ha participat s’adjunta a l’Annex 3.
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El procés de treball, juntament amb la temporalització de cada fase es sintetitza en el
següent gràfic:

FASE 1
DIAGNOSI SOCIOEDUCATIVA
Maig ‐ Desembre 2016

Reunió 1 GM
24/05/16

Reunió 2 GM
25/10/16

(Re)Disseny de la
proposta de treball

Sessió de treball amb
agents educatius
23/11/16

Anàlisi estadístic i
documental

Sessions de treball

Esborrany 1 del Pla

Reunió 3 GM
18/01/17

Esborrany 2 del Pla
Sessió de treball 1 al
CEM
28/11/16

Sessió de treball
tècnica
28/09/16

Sessió de treball
política
17/10/16

FASE 2
ELABORACIÓ DEL PLA EDUCATIU LOCAL
Gener‐ Juny 2017

Elaboració
Diagnosi
Socioeducativa

Treball de despatx

Reunió 4 GM
29/3/17

Elaboració de
l’informe final

Presentació
Política
01/06/17
Presentació
Pública
19/06/17

Sessió de treball 2 al
CEM
6/3/17

Reunions Grup Motor/ Presentacions

Aquest informe es divideix en dos grans apartats. D’una banda, recull la Diagnosi
Socioeducativa de Montgat, que es divideix en tres capítols, d’acord amb els tres
mapes elaborats. En primer lloc, el Mapa socioeducatiu, en segon lloc, el Mapa dels
agents i les polítiques educatives i tercerament, el Mapa de visions educatives dels
diferents agents.
Al final de la Diagnosi es sintetitza la informació recollida en diferents taules i es
defineixen els temes clau a nivell socioeducatiu, que caldrà a tractar a través del Pla.
D’altra banda, l’informe especifica els principis, eixos, línies d’actuació i d’objectius
del Pla Local d’Educació de Montgat, així com un llistat d’accions de continuïtat, de
millora i noves a treballar en els plans d’acció biennals dels futurs anys.
A la part final de l’Informe s’inclou una proposta organitzativa per desplegar el Pla i
un recull dels principals impactes del projecte.
El document s’acompanya de quatre Annexos, als quals es fa referència més
endavant.
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Diagnosi de la realitat socioeducativa
El Pla Educatiu Local és un instrument de planificació estratègica de les polítiques
educatives d’un territori, però per assolir aquesta fita, primer cal conèixer l’estat de la
qüestió relativa a l’educació al territori. El Pla ha de basar-se en la reflexió sobre la
situació socioeducativa del municipi; en la sistematització, ordre i anàlisi de les
actuacions socioeducatives que es porten a terme en el context actual i així mateix, en
les visions els agents implicats en les mateixes. Tot això és el que queda recollit en
aquesta diagnosi de la realitat socioeducativa de Montgat, elaborada entre els mesos
de Juny i Desembre de 2016, a partir d’una recerca documental, estadística i
qualitativa, els resultats de la qual es troben detallats als tres annexos que
acompanyen aquest document.
A través de la informació recollida i analitzada, hem configurat tres mapes del territori.
El primer, és el Mapa socioeducatiu, on es troben els principals indicadors de la
realitat social, demogràfica i educativa de Montgat. El segon és el Mapa dels agents,
recursos i polítiques socioeducatives, on s’ordenen per àmbits i etapes vitals les
actuacions socioeducatives del territori i les organitzacions que les impulsen. I
finalment, el Mapa de visions sobre l’educació, en què es reflecteixen les
mancances i necessitats, així com els punts forts i les oportunitats del territori a nivell
educatiu des del punt de vista d’agents rellevants pel futur desplegament de les
polítiques educatives.
La informació recollida s’acompanya de gràfics i taules per facilitar-ne la seva
comprensió i en cada punt es fa referència a l’annex que amplia la informació.
El quart i darrer apartat de la Diagnosi de la realitat socioeducativa consta d’una síntesi
dels tres mapes, d’on s’extreuen les conclusions de l’estudi des de la perspectiva de
cicle vital i dels diferents àmbits educatius, és a dir, de l’educació al llarg i ample de la
vida.

1. Mapa socioeducatiu
El Mapa socioeducatiu tracta des d’un punt de vista estadístic i amb el suport de grans
indicadors la realitat social del territori i es divideix en tres subapartats: el primer
aprofundeix en la demografia i el mercat de treball del territori i el segon, tracta la
realitat educativa de Montgat a partir de la informació estadística facilitada per la
Generalitat de Catalunya i el propi Ajuntament. El darrer subapartat mostra la síntesi
de les idees clau d’aquest primer Mapa socioeducatiu.

1.1.

Anàlisi sociodemogràfic

Aquest apartat recull dades estadístiques sobre la realitat social, demogràfica i
econòmica de la població de Montgat, ajudant a detectar àmbits sobre els quals
plantejar les línies de treball del Pla Local d’Educació. Aquest anàlisi està dividit en 5
subapartats, que són: Densitat i evolució de la població, estructura de la població,
9
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població segons el seu origen geogràfic, en relació al seu nivell d’instrucció i segons la
seva relació amb el treball.
A cada un d'aquests subapartats trobem indicadors estadístics de diferents anys,
majoritàriament es tracta de dades secundàries, és a dir, que provenen d'organismes
que han recollit les dades directament de la població mitjançant enquestes, registres,
censos, padrons, etc. Per exemple: el Padró municipal d'habitants, el Cens d'habitants,
o observatoris territorials.
a) Densitat i evolució de la població
Situat a l'extrem sud de la comarca del Maresme, el terme municipal de Montgat ocupa
una superfície de només 2,9 km2 i té una població de 11.501 habitants el 2015. Això
implica una densitat de població de 3.966 habitants per km2, que és quatre vegades la
densitat de la comarca del Maresme (1.103 habitants per km2).
Montgat limita pel litoral amb els municipis de Badalona (Barcelonès) i Masnou, i amb
Tiana i Alella (Maresme) per la muntanya. Disposa d’una ubicació privilegiada, fora de
la ciutat però molt propera i ben comunicada per tren i carretera amb la capital
catalana (forma part de la zona 1 del sistema tarifari integrat de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, i té sortides pròpies de l’autopista B20 i C31 sense peatge). La seva relació
comercial, laboral i per estudi amb Badalona és molt important.
Montgat té diferents barris connectats dins d’un únic nucli urbà: La Virreina, El Pla de
Montgat, Les Bateries, Les Mallorquines, El Turó del Mar, Sant Joan o Can Maurici i
Can Ciurana són alguns d’aquests barris. El següent mapa mostra el municipi i les
infraestructures que el travessen.
M1. Mapa de Montgat

Font: Web municipal de l’Ajuntament de Montgat
10
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Aquesta bona ubicació i disposició d’infraestructures de comunicació amb la ciutat
ràpides i a bon preu, juntament amb una política intensiva de construcció d’habitatges
nous els darrers 15 anys (molts d’ells habitatges de protecció oficial), ha comportat un
creixement de la població del 38% entre l’any 2000 i el 2015.
Aquest creixement demogràfic, com mostra el Gràfic 1, és continuïtat en el temps i no
s’ha aturat els darrers anys, com ha succeït a la major part de municipis catalans,
degut a la crisi. Montgat ha crescut de mitja un 2,6% anual, mentre a la comarca del
Maresme no s’arribava al 1% (0,9% anual). Això és mostra del dinamisme demogràfic
de la vila.
G1. Evolució de la població de Montgat (2000-2015)
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Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants

b) Estructura de la població
Pel que fa a la distribució per edats de la població de Montgat, s’observa una doble
piràmide molt marcada (Gràfic 2), on els grups més nombrosos de població (la base de
les piràmides) els trobem entre els 5 i els 10 anys i entre els 40 i els 45. Aquesta
estructura també es present al conjunt de la comarca del Maresme (Gràfic 3), tot i que
els pics de població no són tant marcats, especialment en els infants i adolescents
observem que corba no està tan marcada.
Les diferències entre la població masculina i la femenina no són considerables (49,7%
d’homes i 50,3% de dones).
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G2. Piràmide poblacional de Montgat (2015)
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Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants
G3. Piràmide poblacional del Maresme (2015)
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Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants
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Tal i com mostra el Gràfic 4 i la Taula 1, la distribució de la població per grans grups
d’edat és similar a la de la comarca i la de Catalunya, tot i que Montgat té una població
més jove que la del seu entorn, ja que en relació al Maresme i a la mitja catalana, la
població infantil i adulta del municipi té un pes lleugerament més alt (17,3% i 68,6%).
G4. Comparació de la població per grans grups d’edat. Municipi, comarca i Catalunya
(2015)
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68,6% 66,3%
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66,1%
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40,0%
30,0%
20,0%
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Font: Idescat. Padró municipal d’habitants

T1. Població per grans grups d’edat (2015) . En nombres absoluts i percentatges

Població
De 0 a 14 anys
De 15 a 64 anys
De 65 i més
Total

Montgat

%

Maresme %

Catalunya %

1.987

17,3%

7.884
1.630
11.501

68,6%
14,2%
100%

72.810
291205
75.497
439.512

1.182.716
4.963.773
1.361.617
7.508.106

16,6%
66,3%
17,2%
100%

15,8%
66,1%
18,1%
100%

Font: Idescat. Padró municipal d’habitants

La Taula 2 mostra el nombre de dones i homes de 0 a 18 anys, any per any, en terme
absoluts i en percentatges a desembre de 2015. Es tracta de 2.333 persones, que
signifiquen el 20,3% de la població total. Veiem que el 52% són nois i que els grups
més nombrosos són els de menys de 9 anys (que signifiquen per a cada any més del
6% dels infants i adolescents del municipi).
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T2. Població de 0 a 18 anys de Montgat per sexe (desembre de 2015) en nombres
absoluts i percentatges
Homes
Dones
Total
%
0 anys
1 any
2 anys
3 anys
4 anys
5 anys
6 anys
7 anys
8 anys
9 anys
10 anys
11 anys
12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys
17 anys
18 anys
Total

65
69
76
61
85
104
78
82
90
59
56
52
52
60
43
63
39
37
43
1.214

63
76
71
62
76
61
67
57
75
74
49
59
57
57
51
41
43
48
32
1.119

128
145
147
123
161
165
145
139
165
133
105
111
109
117
94
104
82
85
75
2.333

5,5%
6,2%
6,3%
5,3%
6,9%
7,1%
6,2%
6,0%
7,1%
5,7%
4,5%
4,8%
4,7%
5,0%
4,0%
4,5%
3,5%
3,6%
3,2%
100,0%

Font: Padró municipal d’habitants

Els principals indicadors demogràfics mostren una població on els menors de 16 anys
són clarament més nombroses, en percentatge, que els del seu entorn. Això fa que
l’índex d’envelliment sigui menor que el de la comarca (hi ha menys persones grans en
relació al nombre d’infants). En canvi, la proporció de joves de 16 a 24 anys és menor
que a la comarca i la població adulta i potencialment activa també, provocant un major
índex de dependència i una menor taxa de joventut.
T3. Principals indicadors demogràfics a Montgat i el Maresme (2015)
Indicador
Montgat Maresme
Taxa d’infants i adolescents (0-15 anys)5 18,18% 17,11%
Taxa de joventut (16 a 24 anys) 6
6,6%
8,25%
Índex d'Envelliment 7
0,77
0,97
8
Índex Dependència Global
0,47
0,42
Font: Elaboració pròpia a partir de Padró municipal d’habitants

5

Percentatge de menors de 16 anys respecte el total de la població.
Proporció de la població jove (16-24 anys) en relació amb la població total del municipi.
7
Relació entre la població de 65 anys i més i la població de 0 a 15 anys
8
Relació entre els individus en edat no activa respecte a la població potencialment activa.
6

14
Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació

Pla Local d’Educació de Montgat

c) Població segons lloc de naixement
Observant els orígens la població, i posant-la en relació a la mitja catalana i comarcal
(Taula 4 i Gràfic 5), veiem que la proporció de població nascuda a l’estranger és força
més reduïda a Montgat que al conjunta de Catalunya (8,9% respecte el 17,04%),
mentre la població nascuda a la resta de l’estat és similar a la vila que a Catalunya
(17,2% i 18,26% respectivament).
T4. Població per lloc de naixement (2015). En nombres absoluts i percentatges

Població
Catalunya
Resta d'Espanya
Estranger
Total

Montgat

%

Maresme

%

Catalunya %

8.501
1.980
1.020
11.501

73,9%
17,2%
8,9%
100,00%

303.485
77.726
58.301
439.512

69,05%
17,68%
13,26%
100,00%

4.857.555
1.370.930
1.279.621
7.508.106

64,70%
18,26%
17,04%
100,00%

Font: Idescat. Padró municipal d’habitants
G5. Població per lloc de naixement a Montgat (2015)

1.020; 9%
1.980; 17%
Catalunya
Resta Estat
Estranger

8.501; 74%

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants

Per tant, el creixement de Montgat es dóna majoritàriament amb població nascuda a
Catalunya, i més concretament població vinguda d’altres comarques, principalment,
de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquest és el col·lectiu que més ha crescut
els darrers anys (Gràfic 6).
De totes maneres, la població d’origen estranger eren 492 al 2004 i el 2015 són més
de 1.000 (1.020), per tant, el creixement ha estat molt important i el saldo migratori no
ha descendit els darrers anys a la vila, com sí ha succeït al conjunt de Catalunya.
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G6. Evolució de la població per lloc de naixement a Montgat (2004-2015)
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Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants

Pel que fa a les persones amb nacionalitat estrangera (Gràfic 7), són tan sols el 5,8% i
principalment són persones d’entre 30 i 40 anys. Cal dir que la immigració a Montgat
és força peculiar, ja que les nacionalitats més habituals són la UE i la resta d’Europa,
seguits de Amèrica del Sud.

G7. Població de nacionalitat estrangera per franges d’edat a Montgat (2015)

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
5,8

6,0
4,0
2,0
0,0

%Població de nacionalitat estrangers

% Mitjana municipal de població estrangera

Font: Idescat. Padró municipal d’habitants
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Si ens fixem en la població menor de 19 anys (Gràfic 8), el 95,5% de les persones de 0
a 19 anys de Montgat són nascudes a Catalunya i entre els infants i adolescents
estrangers les principals nacionalitats són la resta de la Unió Europea, Àsia i Oceania.
G8. Nacionalitat de la població de 0-19 anys per sexe lloc de naixement a Montgat (2015)
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Font: Idescat. Padró municipal d’habitants

d) Població per nivell d’instrucció
Pel que fa al nivell d’instrucció, disposem de dades antigues (del 2011), però que ens
indiquen una sobre-representació al municipi respecte a la comarca i a Catalunya de
les persones amb estudis de segon grau i estudis universitaris. En canvi, són menys
que al conjunt del país els percentatges de població sense estudis i amb estudis
primaris (Taula 5).
T5. Població de 16 anys i més segons nivell d’instrucció a Montgat, Maresme i Catalunya
(2011). En nombres absoluts i percentatges
Montgat

Montgat
(%)

Maresme

Catalunya

Sense titulació

567

6,3%

9,8%

10,00%

Primer grau

1.345

15,0%

12,9%

13,50%

Segon grau
Ensenyament
universitari
Total

5.118

57,3%

57,6%

56,20%

1.909

21,4%

19,7%

20,30%

9.465

100,00% 100,00%

Població

100,00%

Font: Idescat. Cens de població i habitatges

La proximitat de ciutats importants amb oferta formativa diversa, marca el perfil d’una
població urbana, amb uns nivells educatius superiors a la mitjana catalana
17
Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació

Pla Local d’Educació de Montgat

e) Població segons relació amb el treball
Montgat compta amb una Renda Familiar Bruta Disponible9 (calculada per a l’any
2013) de 18.800 euros. Aquest indicador és superior al del Maresme (15.800) i al de
Catalunya (16.200).
Segons Idescat, a setembre de 2016 Montgat compta amb 5.340 afiliacions a la
Seguretat Social de persones empadronades al municipi, de les quals el 80,8% estan
al règim general de la Seguretat Social (assalariats/des) i el 19,2% al règim especial
de treballadors autònoms. El creixement del nombre d’assalariats/des ha estat
constant des de març de 2015 i ha crescut un 3,55% el darrer any.
D’altra banda, el mateix mes hi ha 2.384 persones que treballen al municipi, el 62,8%
(1.496) són afiliacions a la Seguretat Social en empreses de Montgat de persones
assalariades i el 37,2% (888) entre persones en el règim especial de treballadors
autònoms (al voltant del 20% a la província de Barcelona).
Segons l’Informe trimestral sociolaboral elaborat pel Consell Comarcal del Maresme,
en relació al segon trimestre de l’any va haver una pèrdua de l'1,28%, (0,29% al
Maresme) però interanualment ha augmentat un 3,65% (4,30% al Maresme). Quant
als comptes de cotització (empreses) han caigut també vers el trimestre passat en tots
dos àmbits territorials (-3,94% i -1,02%) mentre que en relació a un any abans han
augmentat un 6,84% a Montgat i un 3,37% a la comarca. Els subsectors amb més
llocs de treball han estat les indústries manufactureres, el comerç a l'engròs i al detall i
la construcció.
Si considerem només els llocs de treball assalariats veiem que aquests es concentren
àmpliament en el sector del serveis però amb una presència significativa en la
indústria i la construcció, molt més de la presència d'aquests a escala comarcal.
Així doncs, es tracta d’un municipi més residencial que generador d’ocupació, doncs hi
ha gairebé 3.000 persones residents ocupades més que llocs de treball. La major part
d’ocupacions són al sector serveis i la indústria ha perdut pes els darrers anys
especialment entre la població assalariada (en un anys han passat de dedicar-se el
31,4% al 28,7%). El 58% de les empreses i el 81% dels autònoms del municipi es
dediquen la sector serveis.
T6. Distribució per sectors de la població assalariada de Montgat i de la Província de
Barcelona (II Trim. de 2016) En %.
Sector
Montgat
Prov. Barcelona
Agricultura
0,0%
0,1%
Indústria
28,7%
16,0%
Construcció
12,2%
4,0%
Serveis
59,1%
79,9%
Ocupacions d'alt contingut tecnològic
2,9%
10,4%
Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona

9

El càlcul es fa a partir de la renda realment disponible (- impostos - costos + transferències +
dividends) en relació al nombre d'habitants d’un municipi. Font: Idescat.
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La Taula 6 mostra la distribució de la població assalariada en empreses del municipi
per sectors en relació al conjunt de la província i es destaca el major pes de la
indústria tot i la reducció comentada, i el major pes del sector de la construcció (3
vegades la mitja de la província). Respecte a les ocupacions d’alt contingut tecnològic
són molt limitades al municipi. Tot i tenir una població altament formada, tot sembla
indicar que les seves activitats professionals les desenvolupen fora del municipi.
Pel que fa a les persones aturades, al novembre de 2016 són 585, un 59% són dones i
un 41% són homes. La taxa d’atur registrat a novembre de 2016 és del 11,28%, força
inferior tant entre homes com entre dones que a la comarca (Taula 7). El perfil de la
persona aturada és una dona, d’entre 40 i 54 anys, que busca treball al sector serveis.
T7. Taxa d’atur per sexe i edat a Montgat i el Maresme (Novembre 2016)
Taxa
atur Taxa atur Taxa atur
regsitrat
regsitrat
regsitrat
Homes
Dones
Total

Edat
De 16 a 24 anys

9,21%

5,38%

7,45%

De 25 a 34 anys

7,55%

9,54%

8,53%

De 35 a 44 anys

6,85%

11,46%

9,02%

De 45 a 54 anys

9,13%

13,52%

11,19%

De 55 a 64 anys

13,84%

27,54%

20,33%

Total Montgat

8,87%

13,94%

11,28%

Maresme

12,84%

17,30%

14,95%

Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona

Per grans sectors, la major part de l’atur es concentra al sector serveis (77%), encara
que és al sector de la construcció on més es redueix l’atur el darrer any al municipi (un
29%). Justament en aquest període s’han construït diferents equipaments públics i
privats a Montgat (Escola Hamelin, Mercat Municipal,..) així com edificis d’habitatges i
habitatges unifamiliars, que podrien explicar aquesta millora de l’atur (Taula 8).De
totes maneres, en termes generals l’atur a Montgat és força baix i s’ha reduït el darrer
any més d’un 15% al municipi.
T8. Taxa d’atur per grans sectors a Montgat (Novembre 2015 i 2016)
Grans sectors
Agricultura

nov-15

%

nov-16

%

Variació

%

4

0,58%

3

0,51%

-1

-25,00%

Indústria

79

11,37%

67

11,39%

-12

-15,19%

Construcció

52

7,48%

37

6,29%

-15

-28,85%

535

76,98%

453

77,04%

-82

-15,33%

21

3,02%

25

4,25%

4

19,05%

691 100,00%

585

100,00%

-106

-15,34%

Serveis
Sense ocupació
anterior
TOTAL

Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona
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Així mateix, tal i com mostra la Taula 9, 343 persones perceben a octubre de 2016
rendes alternatives al treball (pensions contributives i no contributives, rendes actives
d’inserció i programes d’activació per l’ocupació), això significa poc més del 60% de
les persones aturades (60,2%). Mentre, el 39,8% d’aturats/des de Montgat no reben
cap tipus de prestació. Es tracta d’una proporció menor a la de la comarca del
Maresme (45%) i la de la província de Barcelona però, tot i així, molt important.
T9. Beneficiaris/es de prestacions alternatives al treball a Montgat (Octubre 2016)
Beneficiaris prestacions (Octubre 2016)
Variació anual

343
-13,60%

Nivell contributiu

189

Nivell assistencial (Subsidi)

122

Renda activa

30

Programa d'activació per a l'ocupació

2

Taxa de cobertura total

60,18%

Taxa de cobertura nivell contributiu

33,16%

Taxa de cobertura nivell assistencial

21,40%

Taxa de cobertura renda activa

5,26%

Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona
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1.2.

Anàlisi dels recursos educatius

Aquest apartat està centrat en analitzar la realitat escolar del municipi i les necessitats
educatives de la població en l'àmbit de l’educació reglada i en relació a l'educació més
enllà de l'escola i l'educació al llarg de la vida. Es tracta d’un recull d’indicadors d'àmbit
educatiu i socioeducatiu que es complementa amb els altres mapes de la Diagnosi.
Aquest apartat es divideix en diversos apartats. En primer lloc, es fa una fotografia dels
ensenyaments reglats de règim general del sistema educatiu de Montgat a través d'un
conjunt d'indicadors i dades d'oferta escolar, d'escolarització, de mobilitat educativa, de
rendiment escolar i de vulnerabilitat socioeducativa.
En segon lloc, en l'apartat de formació al llarg i ample de la vida, s'amplia la mirada
cap a l'oferta i l'ús a Montgat de la formació de persones adultes i per a totes les edats,
de formació ocupacional, d'ensenyaments no reglats, educació no formal i informal,
així com d'altres activitats educatives i culturals.
Les dades recollides són tant dades secundàries (provinents d'altres fonts) com dades
primàries (provinents de registres propis dels diferents serveis i departaments de
l'Ajuntament de Montgat). Les dades secundàries provenen de diferents institucions
oficials, principalment el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

a) L'oferta escolar reglada
Actualment, Montgat compta amb 8 centres i equipaments educatius per a les diferents
etapes formatives, dels quals 4 són de titularitat pública i d’aquests 2 són de titularitat
municipal. Els centres privats tenen un pes important en l’oferta del municipi (Taula
10). No hi ha cap centre d’educació especial.
T10. Oferta escolar reglada de Montgat per nivells educatius. Curs 2016/17
Nivell Educatiu
Centres
Titularitat
Pública (municipal)
0-3 anys. 1r cicle  Escola Bressol Municipal Els Montgatets
 Escola Bressol Parxis
Privada
d’educació infantil
 Centre d’estudis Mireia Petit Mireia
Privada
 Hamelin Laie-International School
Privada
Pública
3-6 anys. 2n cicle  Escola Salvador Espriu- Escola St. Joan
 Escola Marina
Pública
d’educació infantil
 Centre d’estudis Mireia Petit Mireia
Privada concertada
Privada
6-12 anys. Educació  Hamelin Laie-International School
primària
Pública
12-16 anys. Educació  Institut Thalassa
 Centre d’estudis Mireia Petit Mireia
Privada concertada
secundària

Hamelin
Laie-International
School
Privada
Obligatòria
16-18 anys. Batxillerat
Pública
(municipal
i
Adults (A partir de 18  Escola d’Adults TIMÓ (Montgat - Tiana)
compartida amb Tiana)
anys)
Font: Ajuntament de Montgat

En pocs anys Montgat ha viscut un creixement important dels seus equipaments
educatius degut a la pressió demogràfica i com a resultat es va fer una segona escola
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pública (Escola Marina). Actualment, el volum d’alumnat als centres de primària
públics obliga a l’Ajuntament a negociar amb la Generalitat l’ampliació dels
equipaments educatius. En paral·lel, el curs 2016-17 s’ha ampliat l’oferta
d’ensenyaments privats amb la implantació al municipi de l’Escola Hamelin (1.235
alumnes), que té un alumnat provinent de diferents municipis de la comarca.
Com s’observa, hi ha una oferta als trams de l'educació reglada entre els 0 i els 18
anys d'edat des del primer cicle de l'educació infantil fins al batxillerat (Imatges 1 i 2).
Però no hi ha oferta al municipi de Formació Professional. Sí que hi ha una oferta de
Programes de Formació i Inserció (PFI) conjunta amb els municipis de Tiana i d’Alella.
L’Ajuntament està estudiant amb la Generalitat la possibilitat d’implantar una oferta de
Cicles Formatius a l’Institut Thalassa durant les tardes.

Imatge 1. Oferta escolar reglada de Montgat per nivells educatius. Curs 2016/17

Font: Ajuntament de Montgat
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Imatge 2. Oferta escolar reglada de Montgat per nivells educatius. Curs 2016/17

Font: Ajuntament de Montgat

Montgat compta amb el Programa de Formació i Inserció (PFI-PTT) Baix Maresme,
compartit amb Alella i Tiana. Es tracta d’un programa formatiu adreçat a 30 joves de
16 a 21 anys que no han graduat a l’ESO. Es treballen dos perfils professionals:
auxiliar hoteleria, bar i restauració, i auxiliar d’oficina i vendes A més, l’Escola d’Adults
ofereix el Curs de preparació a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de
Grau Superior i el GES – Graduat Educació Secundària a través de l’IOC (Institut
Obert de Catalunya), ja que son Centre de suport de l’IOC (reconeixement oficial des
de l’any 2012).
b) Població escolar del municipi
Montgat va passar en 10 anys (entre els cursos 2003-2004 i el 2012-2013) de 4 a 7
equipaments educatius i de 125 a 164 docents (un creixement del 31%). En aquests
anys la població escolaritzada al municipi també va augmentar substancialment,
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passant de 1.570 alumes a 1.995 (havent superat els 2.000 alumnes els anys
anteriors). Tal i com mostra el Gràfic 9, la població escolar creix també un 31%, és a
dir, un 3,1% de creixement anual mitjà acumulat.

G9. Evolució l’alumnat escolaritzat a Montgat (2003-2013)
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Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

A primer cop d’ull, podem creure que l’evolució de la població per cicles del sistema
educatiu els darrers 10 anys ha estat similar a Montgat i a la comarca (Gràfics 10 i 11),
però és al comparar els creixements proporcionals on trobem les diferències existents
(veure Gràfic 12).
G10. Evolució de la població empadronada per cicles del sistema educatiu a Montgat
(2004-2015)
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G11. Evolució de la població per cicles del sistema educatiu al Maresme (2004-2015)
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El Gràfic 12 mostra com el creixement de la població en edat escolar (es calcula el
creixement mig anual acumulat els darrers 10 anys) ha estat molt més important a
Montgat que al conjunt del Maresme, i sempre en positiu, fins i tot entre la població de
18-19 anys, que s’ha reduït a la comarca.
G12. Evolució de la població per cicles del sistema educatiu a Montgat i el Maresme en %
(2004-2015)
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El Gràfic 13 mostra l’alumnat a Montgat el curs actual, on s’observa l’important pes de
la població cursant educació primària en l’escola pública i també en centres privats i
concertats, degut a la implantació de l’Escola Internacional Laie-Hamelin, on estudien
1.235 (gairebé el 40%) dels 3.168 alumnes de 0 a 18 anys que actualment cursen
estudis reglats a Montgat.
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G13. Població escolar per cicles educatius a Montgat (curs 2016-17)
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La següent taula mostra el nombre d’alumnes del primer cicle i segon cicle d’educació
infantil (0-5 anys) als tres centres públics i als tres privats del municipi (l’oferta pública
de primer cicle només es fa a l’Escola Bressol Municipal). Cal dir que la Llar d’Infants
privada El Timbal, tot i pertànyer a Tiana, es trobo en un carrer limítrof amb Montgat i
dóna servei a part d’infants de la vila.
T11. Educació infantil de primer i segon cicle a Montgat. (Curs 2016-17)
Sector Públic
Escola Bressol Municipal Els Montgatets
Escola La Marina
Escola Salvador Espriu- Escola Sant Joan

59
162
140

Sector Privat
Llar d'Infants Parxis
Centre d'estudis Mireia- Petit Mireia
Hamelin-Laie Internacional School

34
63
295

Font: Ajuntament de Montgat

A la Taula 12 es mostrem el nombre d’alumnes i de grups a l’educació primària, a les
escoles públiques, concertades i privades del municipi. Viem que el major nombre
d’alumnes es concentren en centres privats, on les ràtios d’escolarització són força
elevades, (les oficials són de 25 alumnes per docent) i superiors a les dels centres
públics. Tot i això, la situació de saturació d’alumnat als centres públics és coneguda
per Generalitat i Ajuntament.
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T12 .Població escolar en centres d’educació primària i ràtios d’escolarització. Curs 20162017
Titularitat
Alumnat
Unitats /
Ràtio
Nom del centre
(informació
Grups en
d'escolarització
municipal) funcionament
al municipi
Pública
Escola La Marina
343
14
24,5
Escola Salvador Espriu- Escola
Pública
St Joan
246
12
20,5
Centre d'estudis Mireia- Petit
PrivadaMireia
Concertada
226
9
25,1
Hamelin-Laie Internacional
Privada
School
572
23
24,9
Font: Ajuntament de Montgat. Curs 2016-2017

A l’educació secundària obligatòria es repeteix la mateixa dinàmica, amb la nova oferta
privada de l’Escola Laie-Hamelin, l’oferta pública és minoritària. Novament, les ràtios
d’escolarització generals són menors que les que estableix el Departament
d’Ensenyament (30 alumnes) i són més elevades als centres privats que al públic.
T13 .Població escolar en centres d’educació secundària i ràtios d’escolarització. Curs
2016-2017
Titularitat
Alumnat
Unitats /
Ràtio
Nom del centre
(informació
Grups en
d'escolarització
municipal) funcionament
al municipi
Pública
14
20,1
Institut Thalassa
281
PrivadaCentre d'estudis Mireia- Petit
8
24,5
Concertada
Mireia
196
Privada
Hamelin-Laie Internacional
283
12
23,6
School
Font: Ajuntament de Montgat. Curs 2016-2017

Als estudis post-obligatoris veiem canvis en la distribució d’alumnat, ja que es
compensa la proporció entre oferta pública i privada. L’Institut Thalassa és també el
centre de referència de batxillerat per a Tiana. És al centre públic on les ràtios
d’escolarització són clarament més elevades i en algun curs superen les ràtios
establertes pel Departament (35 alumnes).
T14 .Població escolar cursant batxillerat i ràtios d’escolarització. Curs 2016-2017
Titularitat
Alumnat
Unitats /
Ràtio
Nom del centre
(informació
Grups en
d'escolarització
municipal) funcionament
al municipi
Pública
129
4
32,25
Institut Thalassa
PrivadaCentre d'estudis Mireia- Petit
4
13,5
Concertada
Mireia
54
Privada
Hamelin-Laie Internacional
85
6
14,2
School
Font: Ajuntament de Montgat. Curs 2016-2017
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A novembre de 2016, l’Ajuntament de Montgat està pendent d’una reunió amb la
Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat per tractar sobre la necessitat d’una escola
nova a la vila, d’acord amb totes les dades mostrades anteriorment.
Prèviament, a maig de 2016, l’Ajuntament va lliurar a la Conselleria l’estudi demogràfic
de Planificació de la població escolar encarregat a la Diputació de Barcelona.
Com hem vist, Montgat disposa de dues escoles públiques de primària. L'Escola
Salvador Espriu es va construir l’any 1976 i estava dissenyada per acollir una sola línia,
però des de fa molts anys en té dues i, en alguns cursos, tres. En els darrers anys s'hi
han fet reformes, però el centre necessita adequar l'accessibilitat i fer que es compleixin
els actuals criteris dels centres educatius públics, cosa que implica ja de per si un elevat
cost. Les obres de l'Escola Sant Joan, l’edifici de la mateixa escola dedicat a l'educació
infantil, han estat una fase del projecte de remodelació de l'escola Salvador Espriu.
L’altre centre de primària, l'Escola Marina, es va construir en ple creixement demogràfic,
el curs 2005-06. Estava pensada inicialment per a dues línies, però actualment ja hi ha
cursos amb tres, fet que ha implicat la pèrdua d'espais, com ara l'aula d'informàtica.
Tot plegat fa que actualment Montgat necessiti una línia completa dins els centres
públics de primària. La Generalitat fins ara manté que amb les instal·lacions que hi ha al
municipi es poden cobrir aquestes necessitats, ja que hi compta la segona línia,
actualment no operativa, de l'Escola Mireia, que és concertada.
Com hem vist el creixement poblacional els darrers 15 anys a Montgat ha estat molt
superior al del seu entorn, fet que té diferents implicacions en les necessitats
d’escolarització futures si la projecció de creixement de Montgat és alta, mitjana o baixa,
segons l’estudi de planificació educativa. Si la projecció fos alta, la població arribaria als
12.802 habitants el 2025 i això faria que les necessitats d’escolarització augmentessin
respecte de l’actual capacitat, excepte en educació infantil (primer i segon cicle, fins als
5 anys). Si la projecció fos mitjana, tindríem una població d'11.593 habitants el 2025.
Això implicaria que totes les etapes en certs moments del període necessitarien algun
augment d’unitats, novament excepte en l’educació infantil.
Segons el Pla d'Habitatge de Montgat, també elaborat per la Diputació de Barcelona, el
municipi continuarà creixent en els propers anys, i arribarà als 12.100 habitants el 2020.
Això situa el poble en una projecció de creixement entre mitjana i alta, que farà
augmentar les necessitats d’escolarització futures.

c) Mobilitat per raó educativa
Un altre dels aspectes clau per entendre la situació educativa d’un municipi és analitzar
la mobilitat per motius educatius. A Montgat, segons dades del Departament
d’Ensenyament per al curs 2014-15, 617 infants i adolescents entre 3 i 18 anys,
empadronats al poble diàriament marxen cap a d’altres municipi per formar-se (el 31%
dels empadronats); d’altra banda, 504 infants i adolescents venen a centres educatius
de la localitat (signifiquen el 25% dels empadronats). Tal i com mostra la Taula 15, el
69% d’infants i adolescents empadronats a Montgat estudien al municipi, són 1.372.
Cal dir que aquell curs encara no estava funcionant l’Escola Internacional Hamelin-Laie.
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Els propers cursos es modificaran aquets percentatges, ja que es tracta de 1.235
alumnes, la gran majoria d’altres municipis de la comarca o de comarques properes, per
tant, el percentatge d’arribades serà molt superior al de sortides.
T15. Mobilitat educativa a Montgat. Curs 2014-15

Cicle educatiu

Alumnat
matriculat i
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municipi

2n Cicle Ed. Infantil
PRIMÀRIA

360
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190

305

127

166
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Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
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El Gràfic 14 representa la mobilitat educativa en percentatges per les diferents etapes
educatives de les quals tenim registres, sobre la població empadronada (per això els
percentatges són superiors al 100%). La mobilitat augmenta molt al batxillerat, en
proporció on hi ha majors sortides i arribades d’alumnat d’altres municipis (venen el 87%
de la població empadronada a estudiar, degut a que es el centre de referència de
Tiana). En canvi, en nombres absoluts és a la primària on més infants marxen (167).
G14. Mobilitat educativa a Montgat (en percentatges). Curs 2014-15
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Els municipis d’origen i destí de l’alumnat que ve o marxa d’estudiar a Montgat són
majoritàriament localitats veïnes: Tiana, Alella i ciutats properes: Badalona i Barcelona.
A l’educació infantil i primària, destaquen les sortides del municipi buscant oferta privada
d’Alella, Badalona i Barcelona i l’oferta pública de Tiana. A la secundària novament les
sortides es concentren en l’oferta privada de Badalona i la pública de Tiana. I al
batxillerat la major part d’adolescents que estudien fora ho fan a centres privats de
Badalona.
Les arribades de població per estudiar a Montgat venen principalment de Tiana i
Badalona a totes les edats i es concentren en centres de titularitat privada, excepte en
el batxillerat, on 42 adolescents de Tiana van anar a estudiar a l’Institut Thalassa.
Finalment, en relació a l’oferta de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), la major part
d’alumnes cerquen centres públics (40 alumnes) i en funció de l’especialitat triada van a
Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Masnou. Les especialitats més
demandes són Sanitat, Serveis socioculturals i a la comunitat i transport i manteniment
de vehicles (Gràfic 15).
Segons l’Informe de planificació educativa de Montgat, fet per la Diputació de Barcelona
a Maig de 2016, els adolescents de Montgat cursen en major proporció Cicles Formatius
que el conjunt de Catalunya. Cal tenir en compte les bones comunicacions en transport
públic que faciliten aquesta mobilitat especialment a Badalona, Barcelona i Masnou.

G15. Les 10 primeres especialitats i destins per realitzar CFGM per l’alumnat de Montgat.
Curs 2014-15
BADALONA. SANITAT

8

‐
‐

BADALONA.TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

7

BADALONA.INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

4

2

BADALONA.ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

5

1
‐

SANTA COLOMA DE GRAMENET.SANITAT

5
1

BARCELONA.SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA…

3

‐

EL MASNOU.SANITAT
BADALONA.SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA…

4
2

1

BARCELONA.IMATGE PERSONAL

3

‐
‐

BARCELONA. FABRICACIÓ MECÀNICA
‐

PRIVAT

3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

PÚBLIC

Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
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Als Cicles Formatiu de Grau Superior (CFGS) també és Barcelona el destí de la major
part dels estudiants (64 joves) i a molta distància hi trobem l’oferta de Badalona (18) i
Sta. Coloma de Gramenet (10). Les especialitzats més demanades són Serveis
socioculturals, Hoteleria i Turisme, Administració i Gestió i informàtica i comunicacions.
G16. Les 10 primeres especialitats i destins per realitzar CFGS per l’alumnat de Montgat.
Curs 2014-15
5
5
5

BARCELONA.SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA…
BARCELONA.HOTELERIA I TURISME

4
2

BARCELONA.ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

6

BARCELONA.INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

4

3

BARCELONA.COMERÇ I MÀRQUETING

6

1

SANTA COLOMA DE GRAMENET.ACTIVITATS… ‐

5
4

BARCELONA.TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

‐
EL MASNOU.SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA… ‐
BADALONA. SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA…

4
3

1

SANTA COLOMA DE GRAMENET. SERVEIS… ‐
‐
PRIVAT

3
1

2

3

4

5

6

7

PÚBLIC

Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

d) Indicadors de rendiment escolar al final de l’ESO i del Batxillerat
La mitjana europea d’abandonament escolar, és a dir, de persones que no es graduen
en l’educació obligatòria era al 2014 de l’11,2%, mentre a Catalunya era del 22,2%
(26,7% homes i 17,5% dones) i a Espanya del 21,9%. L’objectiu europeu pel 2020 és
reduir l’abandonament escolar al 10%, ja que aquest és el percentatge aproximat de
treballs sense qualificació que es calcula que hi haurà en el futur.
Segons dades del Departament d’Ensenyament pel curs 2014-15, a Montgat 106
alumnes es van graduar a 4t d’ESO (64 nois i 42 noies), això significa una taxa de
graduació10 del 93% o dit d’una altra manera, un fracàs escolar del 7%. El curs anterior
(2013-14) van ser 118 els graduats (58 nois i 60 noies) i la taxa de graduació del 89,5%.
Tot i les fluctuacions, ja que són grups petits, es tracta d’unes taxes sempre superiors a
les del Maresme (81,9% el curs 2014-15) i lleugerament superiors a les de Catalunya

Relació entre el nombre d’alumnes que es graduen a 4t d’ESO i el nombre d’alumnes
matriculats a 4t d’ESO
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(88% el curs 2014-15). Aquestes dades presenten arreu diferències significatives en
funció del sexe i de la titularitat dels centres. Habitualment els nois tenen pitjors resultats
que les noies, i els centres privats millors resultat que els de titularitat pública, però a
Montgat la situació és la inversa. Els nois graduen lleugerament més que les noies i per
titularitat, els resultats dels centres són variables. Un aspecte a destacar és l’alta taxa
d’avaluació de l’alumnat de 4t d’ESO11, a tots els centres i tots dos cursos.
Pel que fa a la taxa de repeticions12 de curs a 4t d’ESO, a Montgat els cursos 2014-15 i
2012-13 només van repetir 4 alumnes per curs, el que signifiquen proporcions de com a
màxim el 3,5%. En canvi a la comarca es situa en el 5,5%.
Així mateix, la taxa d’expedició del certificat13 (per als adolescents que no graduen) a
Montgat és molt reduïda (només 1 alumne/a el curs 2014-15 i 2 alumnes el curs 201314). A la comarca es tracta del 4,5% i els nois són dues vegades més presents que les
noies.
Algunes de les claus que s’apunten per aquests bons resultats són el seguiment
individualitzat dels alumnes i el Programa de diversificació curricular a l’ESO de l’Institut
Thalassa, on a través d’una Unitat d’Escolaritat Compartida (UEC) es fan programes de
jardineria i el projecte Labarca, per aquells adolescents que presenten més dificultats
d’aprenentatge i s’intenta facilitar-los el camí a l’obtenció de l’ESO.

G17. Taxes d’avaluació i de graduació a 4t d’ESO. Montgat, segons sexe i titularitat dels
centres. Curs 2014-2015 (en percentatges)
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Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Relació entre el nombre d’alumnes avaluats i el nombre d’alumnes matriculats a 4t d’ESO.
Relació entre el nombre d’alumnes que repeteixen 4t d’ESO i el nombre d’alumnes matriculats
a 4t d’ESO
13
Relació entre el nombre d’alumnes que reben el certificat d’expedició de l’ESO i el nombre
d’alumnes matriculats a 4t d’ESO.
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G18. Taxes d’avaluació i de graduació a 4t d’ESO. Montgat, segons sexe i titularitat dels
centres. Curs 2013-2014 (en percentatges)
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Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

G19. Taxes d’avaluació i de graduació a 4t d’ESO. Maresme, segons sexe i titularitat dels
centres. Curs 2014-2015 (en percentatges)

89,9%
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89,6%

S. PÚBLIC NOIES

80,3%
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Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Segons el Departament d’Ensenyament, 86 alumnes van matricular-se a 2n de
batxillerat el curs 2014-15, a centres públics i privats de Montgat. Cal recordar que
l’Institut Thalassa és el referent del municipis de Tiana per al batxillerat i que aquestes
dades canviaran a partir del curs 2016-17 amb l’oferta de l’Escola Internacional LaieHamelin. A nivell de Catalunya la graduació a 2n de batxillerat el curs 2013-14 estava al
voltant del 80%, en canvi a Montgat era gairebé el 87% el cues 2013-14 i el 89,5% el
curs 2014-15, per tant es tracta d’uns percentatges força elevats.
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En aquest cas s’observen més clarament diferències de gènere (les dones solen tenir
millors resultats acadèmics que els nois) i entre centres públics i concertats (la
graduació sol ser lleugerament superior als concertats), de totes maneres els resultats
són globalment molt positius.

S. PÚBLIC

S. PRIVAT
CONCERTAT

TOTAL

G20. Taxes de graduació globals 2n de batxillerat a Montgat els cursos 2013-14 i 2014-15
segons sexe i titularitat dels centres (en percentatges)

88,1%

NOIES

97,8%
85,4%
80,0%

NOIS

100,0%
100,0%

NOIES

100,0%

NOIS

85,7%
79,2%

NOIES

96,7%
68,4%

NOIS
0,0%

76,9%
20,0%

40,0%

Curs 2013‐2014

60,0%

80,0%

100,0%

Curs 2014‐15

Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

No es compta amb dades contrastades i validades per l’Ajuntament en relació als
alumnes amb necessitats educatives especials o especifiques de Montgat, ja que les
dades que publica el Departament d’Ensenyament es van valorar com a excessivament
reduïdes.
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e) Formació de persones adultes: Escola d’adults i formació ocupacional,
permanent i continuada

En aquest apartat es recull principalment l’oferta formativa de dos espais del municipi:
l’escola d’adults i la formació ocupacional d’iniciativa pública. Però, al municipi hi ha
d’altres ofertes formatives per adults, tant d’iniciativa pública, privada com del tercer
sector social que es mostren al Mapa de polítiques, recursos i agents socioeducatius.
L’educació d’adults a Europa és un tema clau per millorar les competències de tota la
població, els objectius de la Unió Europea per al 2020 marquen que més del 15% de la
població adulta s’estigui formant. Espanya al 2014 estava al 9,8%, molt lluny l’objectiu
del 15% i més encara de les xifres de països com Dinamarca, que ja estan al 17,8%.
G21. Alumnes per sexe a l’Escola d’Adults Timó. Curs 2014-15 i 2015-16
80
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50
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30
20
10
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Font: Ajuntament de Montgat

El Centre de formació de persones adultes (CFA) Timó, compartida entre els municipis
de Montgat i Tiana, compta el curs 2015-16 amb 249 alumnes, tot i que només 111 fan
estudis reglats, entre els altres estudis destaquen els cursos de conversa en anglès que
segueixen 98 persones i els cursos de català de diferent nivell (45 persones). La majoria
d’estudiants són dones (61%). Gràcies a l’oferta diversa de l’escola, actualment s’hi
estan formant persones de diferents edats (Gràfic 22), el 43% és menor de 30 anys i el
28% té 70 o més anys.
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G22. Alumnat del CFA Timó per grups d’edat. Curs 2016-17
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Font: Ajuntament de Montgat

Finalment, pel que fa a l’oferta de formació ocupacional impulsada pel Departament de
Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montgat, és a dir, la formació subvencionada
per a persones a l'atur, es fan diferents tipus de programes a demanda: Seminaris de
formació de tècniques de recerca de feina, Seminaris de formació de competències
tècniques i Seminaris de formació de competències tècniques en emprenedoria.
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1.3.

Síntesi de l’apartat

A continuació es sintetitzen les principals idees extretes d’aquest primer apartat de la
Diagnosi de la realitat socioeducativa de Montgat.
Montgat compta al 2015 amb 11.500 habitants i una densitat de població molt elevada,
de 3.966 habitants per km2, que és quatre vegades la densitat comarcal. La bona
ubicació i disposició d’infraestructures de comunicació amb la ciutat ràpides i a bon
preu, juntament amb una política intensiva de construcció d’habitatges nous els darrers
15 anys (molts d’ells habitatges de protecció oficial), ha comportat un creixement de la
població del 38% entre l’any 2000 i el 2015.
En proporció la població menor de 16 anys és clarament més nombrosa a Montgat que
al seu entorn, especialment els menors de 9 anys. En canvi, la proporció de joves de 16
a 24 anys i la taxa de població adulta i potencialment activa són menors que a la
comarca. La població de 0-18 anys a la vila és de 2.333 persones, el 20,3% del total.
Montgat presenta una proporció de població nascuda a l’estranger força més reduïda
que al conjunta de Catalunya (8,9% respecte el 17,04%), mentre la població nascuda a
la resta de l’estat és similar a la vila que a Catalunya (17,2% i 18,26% respectivament).
Per tant, el creixement de Montgat es dóna majoritàriament amb població nascuda a
Catalunya, i més concretament població vinguda d’altres comarques, principalment, de
Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquest és el col·lectiu que més ha crescut els
darrers anys. De totes maneres, la població d’origen estranger eren 492 al 2004 i el
2015 són més d’un miler (1.020), per tant, el creixement ha estat important i el saldo
migratori no ha descendit els darrers anys a la vila, com ha succeït a Catalunya. Una
altra peculiaritat del municipi és que la major part de la seva població estrangera prové
de la Unió Europea, d’altres països europeus i d’Amèrica Llatina, el percentatge de
població amb nacionalitat estrangera és al 2015 del 5,8%.
Segons dades del 2011, hi ha una sobre-representació al municipi respecte a la comarca
i a Catalunya de persones amb estudis de segon grau (57.3%) i estudis universitaris
(21,4%). En canvi, són menys que al conjunt del país els percentatges de població
sense estudis i amb estudis primaris.
Montgat és un municipi principalment residencial i amb un nivell econòmic elevat. La
Renda Familiar Bruta Disponible de Montgat són 18.800 euros (superior a la comarcal i
la catalana) i a setembre de 2016 hi ha al municipi 5.340 persones empadronades
ocupades, el 80,8% són assalariades i el 19,2% són autònomes. En canvi, els llocs de
treball fixats a Montgat són només 2.384 (62,8% assalariades i 37,2% autònoms). La
major part d’ocupacions que genera el municipi són al sector serveis, la indústria ha
perdut pes els darrers anys però conserva una major presència que al conjunt de la
província.
Pel que fa a les persones aturades, al novembre de 2016 són 585 (59% dones). La taxa
d’atur registrat és del 11,28%, força inferior que a la comarca (15%). El perfil de la
persona aturada és una dona, d’entre 40 i 54 anys, que busca treball al sector serveis.
343 persones perceben a octubre de 2016 rendes alternatives al treball, és a dir, que el
39,8% d’aturats/des de Montgat no reben cap tipus de prestació (45% a la comarca).
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Actualment, Montgat compta amb 8 centres i equipaments educatius per a les diferents
etapes formatives (0-18 anys), dels quals 4 són de titularitat pública i d’aquests 2 són de
titularitat municipal. Els centres privats tenen un pes important en l’oferta del municipi,
especialment des de la implantació de Hamelin Laie-International School amb 1.235
alumnes (gairebé el 40% de l’alumnat cursant estudis reglats a Montgat). No hi ha oferta
al municipi de Formació Professional, però sí de Programes de Formació i Inserció (PFI)
conjunta amb els municipis de Tiana i d’Alella. A més, l’Escola d’Adults ofereix el Curs
de preparació a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de superior i el GES.
Els darrers 10 anys la població escolar de Montgat creix un 31%, al 2015 són 3.168
persones. Es tracta d’un creixement acumulat molt superior al de la comarca,
especialment entre els menors de 12 anys l’alumnat ha crescut, entre 2 i 3 vegades més
que al Maresme. En conseqüència, aquest creixement crea tensions a les escoles
públiques i es traslladarà els propers anys a l’educació secundària. En canvi, les dades
mostren ràtios d’escolarització més reduïdes als centres públics que als privats durant
les etapes obligatòries.
El curs 2014-15, 617 alumnes diàriament marxen cap a d’altres municipi per formar-se
(el 31%), 504 venen a centres educatius de la localitat (un 25%). 1.372 (el 69%)
d’infants i adolescents empadronats estudien al municipi. Cal dir que aquell any encara
no estava funcionant l’Escola Internacional Hamelin-Laie, que farà augmentar
considerablement les xifres de la mobilitat educativa. Els principals destins i orígens de
la mobilitat educativa són Badalona, Tiana, Alella i Barcelona.
El nivell de graduació a 4t de l’ESO a Montgat és d’entre el 90% i el 93% (segons el
curs analitzat). Es tracta d’uns resultats millors que els de la comarca (82%) i del conjunt
de Catalunya (88%) . A més, no s’aprecien diferències significatives en funció del sexe i
ni de la titularitat dels centres. Un altre aspecte a destacar és l’alta taxa d’avaluació de
l’alumnat de 4t d’ESO i la reduïda taxa de repeticions de curs i de certificacions.
L’Escola d’Adults Timó, compartida amb Tiana, compta el curs 2015-16 amb 249
alumnes: 111 fan estudis reglats, 98 fan cursos de conversa en anglès i 45 fan cursos
de català. La majoria d’estudiants són dones (61%) i les edats dels alumnes són molt
diverses (el 43% és menor de 30 anys i el 28% té 70 o més anys). Montgat compta amb
una oferta de formació ocupacional per a persones a l'atur en funció de la demanda.
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2. Mapa de les polítiques, recursos i agents socioeducatius
El següent apartat intenta ordenar, sistematitzar i analitzar les principals actuacions
educatives del municipi que porten a terme els actors educatius identificats. Conèixer bé
el rol de cada agent i les accions educatives que està desenvolupament és clau per
elaborar un pla realista, viable i que aprofiti al màxim les potencialitats del territori. Així
mateix, s’analitza el marc competencial de l’administració local a l’àmbit de l’educació.
Aquest Mapa es divideix en sis subapartats. En primer lloc, s’exposa l’actual marc
competencial local en relació a les polítiques educatives; en segon lloc, trobareu una
introducció a les polítiques educatives del municipi; el tercer subapartat aprofundeix en
els agents i equipaments socioeducatius del territori; el quart descriu i analitza els
espais de participació i treball transversal; i el cinquè recull per edats les principals
actuacions dutes a terme i els agents a nivell municipal, en l’àmbit educatiu, enteses des
d’una perspectiva àmplia. El darrer subapartat és la síntesi del conjunt del Mapa de
polítiques, recursos i agents socioeducatius.
La major part de la informació que es reflecteix en aquest apartat prové de la important
tasca de recollida i sistematització d’informació feta pel personal tècnic local a través de
les fitxes d’accions socioeducatives que s’adjunten a l’Annex 2 del document.

2.1.

Marc competencial de l’administració local en matèria d’educació



Tota política pública està condicionada pel marc normatiu que regeix les possibilitats
de gestió o decisió en una àmbit, territori i moment concrets. A continuació fem un
repàs dels textos jurídics que condicionen les polítiques educatives a nivell local
actualment a Catalunya.



Segons l’Estatut d’autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006) les
competències locals en matèria educativa són: “La planificació, l’ordenació i la gestió
de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres
públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de
l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar” (art. 84.2)



L’actual Llei d’Educació de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol) la LEC diu que
són competència municipal “La participació en la programació de l’ensenyament i la
cooperació amb l’Administració educativa en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió
dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat
obligatòria”.



Per tant, a nivell català es reconeix i reforça el paper de les administracions locals i
la seva coresponsabilitat amb el Govern de la Generalitat en matèria d’educació. De
fet, la coresponsabilitat s’ha anat exercint conjuntament amb la Generalitat des del
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restabliment de la democràcia, per exemple, en el cas dels ajuntaments (ACM,
2011):
 El fet de posar a disposició sòl per a la construcció d’escoles
 El manteniment de les escoles
 La creació de centres de titularitat municipal
 La participació en la planificació educativa perquè s’adapti a les realitats del
territori
 El desenvolupament i la construcció de llars d’infants, escoles de música i
escoles artístiques i d’idiomes.
 La participació i el desenvolupament propi de programes adreçats a
complementar i donar recursos des d’una perspectiva socioeducativa, com
l’organització d’activitats extraescolars i de lleure, els plans educatius d’entorn,
els programes per promoure la convivència i la cohesió social...


En el cas dels consells comarcals:
 La gestió dels serveis de menjador escolar
 La gestió del sistema de beques d’accés als menjadors escolars durant
l’educació primària
 La gestió del transport escolar, segons el conveni de delegació de competències
signat amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
 La garantia del transport escolar gratuït només per a l'alumnat d'educació
obligatòria què, per manca d'oferta del seu nivell educatiu en el municipi de
residència, s'escolaritzi fora d'aquest, en un centre educatiu proposat pel
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.



L’educació és cosa de tothom, no només de l’escola, i els municipis hi fan
aportacions i estan implicats a través de la coresponsabilitat i l’aplicació dels
principis d’autonomia i de subsidiarietat.



La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL)
aprovada a finals de 2013 comporta canvis profunds en la capacitat dels municipis
per implicar-se en les polítiques educatives, ja que prioritza els principis de
sostenibilitat financera i d’eficiència al de proximitat. Aquesta nova llei, en primer
lloc, distingeix les competències pròpies i per delegació de les competències
impròpies, i afegeix que aquestes només es podran assumir quan no es posi en risc
financer la realització de les competències pròpies, no hi hagi duplicitats amb les
competències autonòmiques i es garanteixi la sostenibilitat financera de les noves
competències o activitats econòmiques assumides, respectant en tot cas el principi
d’eficiència.
Per tant, la LRSAL implica eliminar algunes de les competències educatives que fins
ara tenien els municipis i en aquells menors de 20.000 habitants, el trasllat de les
competències pròpies a les diputacions, per afavorir economies d’escala i evitar
duplicitats. De totes maneres, és de gran dificultat suplir els actuacions promogudes
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pels ajuntaments, ja que són recursos, programes i serveis que només s’entenen
des de la proximitat local. En conclusió, LRSAL està promovent un procés de
recentralització de les polítiques educatives, contrari a la major coresponsabilitat que
s’havia portat a terme els darrers anys entre les diferents administracions locals. Es
tracta d’un context difícil pels ajuntaments, però alhora clau perquè criteris com la
sostenibilitat econòmica no generin majors desequilibris i desigualtats en les
oportunitats i la qualitat educativa de la ciutadania.


Cal dir que la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE)
impulsada també pel Govern del PP al 2013 modifica en diferents aspectes la Llei
Orgànica d’Educació de 2006, a banda de les qüestions lingüístiques, desvirtua la
idea de participació dels consells escolars ja que, de facto, deixa les famílies i la
comunitat sense vot als consells escolars de centre. Així, sembla que tant la LRSAL
com la LOMCE plantegen l'educació cada vegada més com a quelcom individual i
obliden les evidents dimensions territorials, col·lectives i participatives que l'educació
té i ha de potenciar.
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2.2.

Polítiques educatives del municipi



En relació a l’estructura municipal que dóna impulsa a les polítiques educatives
locals, la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Montgat compta amb una
referent tècnica que hi dedica un terç de la seva jornada, ja que també és la
referent tècnica municipal de Joventut i de Comunicació de l’ens. Tot i que
s’impulsen i es gestionen activitats i programes amb un rerefons educatiu des
d’altres regidories (cultura, acció social, promoció econòmica,...), cal tenir en compte
que aquesta limitació de personal condiciona enormement la capacitat de
l’Ajuntament per impulsar noves polítiques educatives.



És la primera vegada que l’Ajuntament de Montgat fa una planificació global de les
polítiques educatives que s’impulsen al municipi. S’han fet experiències prèvies de
planificació estratègia en l’àmbit de la joventut, l’habitatge, etc. i es preveu iniciar en
breu el Pla Local de Participació Ciutadana i el Pla Local de Comunicació.



Probablement, el major repte de Montgat en relació a les polítiques educatives per
als propers anys és la descongestió dels centres de primària públics, ja que els
equipaments d’educació infantil i primària públics estan actualment al límit de la seva
capacitat. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta pressió demogràfica es
traslladarà els propers anys a l’educació secundària. En aquest sentit, com ja s’ha
dit, l’Ajuntament va encarregar un estudi a la Gerència de Serveis d’Educació de la
Diputació de Barcelona sobre la planificació de la població escolar fins al 2025,
que marca diferents escenaris possibles.



En aquest marc, el 10 de març de 2017 es va anunciar la construcció d’una nova
escola a Montgat per al curs 2017-18. La nova Escola Montgat (aquest és el nom
provisional) s'ubicarà a la ronda dels Països Catalans, a la parcel·la reservada per a
equipaments que, des de 2007, ja es va posar a disposició de la Generalitat per a
aquesta finalitat. Serà una escola d'una línia que s'anirà implantant progressivament,
com ja va succeir en el seu moment amb l'Escola Marina. Es començarà el curs
2017-2018 amb unes instal·lacions provisionals d’una aula de P3, mentre
paral·lelament s'encetaran els treballs en relació als projectes i tràmits per a procedir
a la construcció de les instal·lacions definitives. Com va passar amb l'Escola Marina,
al nou centre educatiu s'aniran obrint cursos a mesura que avanci la primera
promoció.



Una altra de les polítiques on l’Ajuntament voldria impulsar el municipi és en l’oferta
de formació post-obligatòria, és a dir, de Cicles Formatius de Grau Mitjà o
Superior a les tardes a l’Institut Thalassa. Es tracta, d’una oferta molt preada per
l’alumnat del municipi que l’escull per sobre de la mitja catalana i que no s’ofereix al
poble. Novament, com en la qüestió anterior, es tracta d’iniciatives on l’Ajuntament
no té competències, ja que depenen de la Conselleria d’Ensenyament. El que s’està
fent a nivell municipal són les anàlisis prèvies i facilitar el procés de treball.



Alguns dels àmbits on l’Ajuntament ha prioritzat l’impuls de polítiques educatives els
darrers anys ha estat en la transició escola-treball i en la graduació a 4t d’ESO. En
aquests àmbits cal destacar els dos Programes de Formació Inicial i Transició
Escola Treball (impulsats conjuntament amb Tiana i Alella) i el programa
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d’Adaptació curricular a 4t d’ESO, on ha tingut un paper clau el treball coordinat
entre l’Institut Thalassa, l’Escola d’Adults Timó i l’Ajuntament.


També cal destacar l’esforç de les polítiques per a l’èxit educatiu i per a
l’acompanyament a l’escolaritat d’una banda, amb programes de reforç escolar
als centres educatius i a l’Espai Jove; i de l’altra, amb ajuts municipals per a infants,
adolescents en situació de risc social per a la realització d’activitats extraescolars,
casals d’estiu, sortides escolars, material escolar, menjador, etc. (dotat l’any 2016
amb 110.00 euros).



La següent taula mostra les polítiques educatives de Montgat diferenciant entre
quina administració pública, entitat o centre educatiu les impulsa o gestiona i a
quin sector de població van dirigides (petita infància, infància/adolescència, joventut,
persones adultes), també es té en compte l’àmbit socioeducatiu, cultural i esportiu
en general i les polítiques més lligades a la participació i l’educació en valors.



A la taula es visualitza l’important impuls de l’Ajuntament de diferents iniciatives
amb objectius educatius a la vila des de regidories com joventut, cultura,
promoció econòmica i consum, ensenyament o acció social. Moltes d’elles
compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i d’altres són compartides amb
els municipis de Tiana i Alella.
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POLÍTIQUES,
SERVEIS I
ACCIONS

Impulsa/
gestiona

Ajuntament de
Montgat

Petita infància
(0-3 anys)

Accions per a la
petita infància i
llurs famílies

 Subvencions
suport
menjador
escolar infants
escolaritzats a
l’EBM.
 Subvenció
escolarització
infants de 0 a 3
anys a l’EBM

Infantil, primària i
etapa obligatòria

Transició i postobligatòria

(3 – 16 anys)
Accions
d’acompanyament
escolar
des
de
l’etapa infantil fins el
final de l’obligatòria:
projectes
amb
centres, famílies i
extraescolars
 Ajuts i suports a la
infància:
 Diversificació
curricular a 4t
d’ESO
 Ajuts individuals a
material escolar,
excursions, casals
infantils i activitats
extraescolars
 Taller estudi
assistit als centres
educatius públics
 Aula de reforç a
l’Espai Jove
 Xerrades-Tallers
sobre Consum

(16-25 anys)

Formació
Permanent i
ocupacional

Socioeducatives,
culturals i esportives

Participació i educació
en valors

Accions
de
transició, formació i
orientació per a
joves per retornar
al Sistema educatiu
o entrar al Món
laboral

Accions de formació
per a joves i adults,
en
competències
bàsiques,
món
laboral, culturals i
desenvolupament
personal

Accions
socioeducatives no formals
per a la ciutadania, de
lleure, esport, culturals i
de formació en salut,
etc. amb entitats

Accions de participació,
corresponsabilitat
i
educació en valors

 Cursos i tallers al
Centre Cívic les
Mallorquines
 Jornades esportives
intercentres
 Representació teatral
Montgat 1.705
 Cicle de Passejades
(per a gent gran)
 Festa de l’Esport
 Activitats esportives
dirigides al
Poliesportiu Municipal
 Setmana de la Gent
Gran
 Concurs de Poesia
contra la violència de
gènere
 Casal esportiu estiu

 Subvencions a
projectes educatius als
centres públics
promoguts per les
AMPA
 Activitats promogudes
per entitats educatives
 Jornades
d’Ensenyament
Montgat i Tiana
 Setmana de la Mobilitat
sostenible
 Tallers a joves per
prevenir la violència de
gènere i l’assetjament
escolar
 Fira de la Solidaritat i la
Cooperació

 PFI – PTT Baix
Maresme (amb
Alella i Tiana)
 Beques de
recerca per a
joves estudiants
de 2n de
batxillerat de
l’Institut
Thalassa
 Tallers i cursos
de formació a
l’Espai Jove
 Jornada de
Mobilitat
Internacional
 Punt suport IOC
a l’Escola
d’Adults

 Xerrades-Tallers
sobre Consum
 Curs Cuina Per a
Homes
 Formació
Ocupacional en:
Competències
Tècniques
laborals, Recerca
De Feina i
Competències
Emprenedores
 Aula Oberta
d’Estudi a la
Biblioteca
 Curs de
pastisseria
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Consell
Comarcal
Maresme

Diputació de
Barcelona

 Suvencions a
l’EBM

 Servei de
menjador, beques
i ajuts

 Joves per
l’ocupació
 Garantia Juvenil

 Activitats de
suport a la funció
educativa de les
famílies
 Programa de
cultura
emprenedora a
l’escola (CuEmE)
 Programa “Anem
al teatre”

 Subvenció PFI
 Subvenció curs
d’Accés a CCFF

 Mostra Literària del
Maresme

 Xerrades dels Mossos
d’esquadra sobre ús
segur d’internet i
xarxes socials

 Centre de
Recursos
Pedagògics (CRP)
 CDIAP

Generalitat de
Catalunya

Entitats

Centres
educatius

 Plans
ocupacionals

 Casal d’Estiu

 EBM és Escola
Verda
 EBM fa Patis
oberts

 Tallers i activitats
diverses per a totes les
edats

 Projecte Erasmus
+ (Escola
Salvador Espriu)
 Experimentem en
família (Escola
Marina)
 Programes de
socialització de
llibres de text
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2.3.

Agents i equipaments educatius del municipi



Al Mapa Socioeducatiu ja s’ha fet un recull i anàlisi dels 8 equipaments educatius
que ofereixen una educació reglada al municipi. En aquest apartat es tracten altres
agents, recursos i equipaments amb un paper educatiu a Montgat, fora de
l’educació formal.



La següent taula mostra els equipaments i agents educatius de Montgat per àmbits.
Es té en compte si són agents que fan o impulsen formació contínua i ocupacional,
si són agents socioeducatius, culturals o esportius o si promouen la formació
ambiental.



En relació als equipaments públics del municipi es diferencien entre àmbits i
s’inclouen també els espais verds com a espais educatius. També es fa un recull de
les entitats i agents privats (fundacions, empreses,...) que treballen temes
socioeducatius al poble i les regidories de referència de cada àmbit.



Com s’observa a la taula, les principals mancances a nivell d’equipaments
municipals educatius són a l’àmbit socioeducatiu i del lleure (centre obert,
casals d’estiu...), en l’àmbit cultural i artístic (Escola municipal de música i
dansa,...) i en l’àmbit esportiu (Piscina municipal,...).



A nivell associatiu i d’oferta privada d’activitats educatives els principals buits són
novament en l’àmbit cultural i artístic i en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental.



En relació a la formació continuada, permanent i ocupacional, no hi ha gaire
oferta, a banda de la que programa la Regidoria de Promoció Econòmica i Consum,
les acadèmies privades i l’oferta d’idiomes a la Biblioteca i a l’Escola d’Adults. Més
orientat a la gent gran, tot i que no només, hi ha les conferències que ofereix l’entitat
Aules d’Extensió Universitària i l’oferta del Casal de Gent Gran Joan Maragall.
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AGENTS I
EQUIPAMENTS
EDUCATIUS
(NO REGLATS)

Socioeducatius i de
lleure

Esportius

Equipaments
públics

 Espai Jove

 Poliesportiu municipal de
Montgat
 Camp municipal de
futbol

Entitats

 AMPA Escola Marina
 AMPA Escola St. JoanSalvador Espriu
 AMPA IES Thalassa
 Esplai infantil i juvenil el
Timó del Gat

 Club de Patinatge
Artístic de Montgat
 Club Gimnàstic Montgat
 Club Marítim Montgat
 Beach Tennis Montgat
 Escola de vela
 Fundació Hermes
 Club Tennis Turó Mar

 Centre d'estudis El llapis
 Cubic E
 Ente Formació, S.L

 Gimdantae
 Padel Montgat/ Marina
Club
 Vòlei platja Montgat
 Escola de Dansa Duo
Dance

 Regidoria
d’Ensenyament
 Regidoria de Joventut
 Regidoria d’Acció social,
dona i salut

 Regidoria d’Esports

Empreses,
cooperatives
fundacions

Regidories

i

Espais verds i
sostenibilitat

Culturals i artístics

 Centre Cívic Les
Mallorquines
 Biblioteca Municipal
Tirant Lo Blanc










Parc del Turonet
Parc de les Bateries.
Parc del Tramvia.
Parc de la Riera d'en Font
Parc del Turó del Sastre
Parc del Vaixell.
La platja
Horts familiars

 Casal de la Gent Gran
Joan Maragall
 Escola d’Adults Timó
 Centre Cívic Les
Mallorquines
 Biblioteca Municipal
Tirant Lo Blanc

 Aula d’extensió
Universitària TIMO

 Centre Recreatiu i
Cultural

 Escola d’idiomes de
Hamelin Laie
 The Language
Connection

 Ritme i so

 Regidoria de cultura
i Festes

Formació continuada,
permanent i
ocupacional

 Regidoria de Via Pública,
Parcs i Jardins

 Regidoria de Promoció
econòmica i Consum
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2.4.

Espais de participació i xarxes de treball

En relació als espais de participació ciutadana en l’àmbit educatiu, cal parlar del Consell
Escolar Municipal, a banda dels Consells Escolars de cada centre educatiu. Recentment
s’ha creat una Plataforma formada per les AMPA dels diferents centres del municipi.


Consell Escolar Municipal (CEM): És l’espai de referència de participació de la
comunitat educativa a nivell municipal. Està regulat per les diferents Lleis
d’Educació, on hi són representats els centres, el professorat, les AMPA i
l’Ajuntament. El seu funcionament és força positiu a nivell informatiu sobre les
demandes i problemàtiques de cada centre i es troba amb una certa regularitat
(cada 3-4 mesos). Però presenta alguns aspectes a millorar:
 L’Ajuntament voldria que el CEM fos un lloc de debat i planificació
estratègica sobre l’educació al municipi però la dinàmica de funcionament i
la visió dels centres educatius respecte al rol de l’Ajuntament no ho facilita.
Els centres educatius no veuen l’Ajuntament com a interlocutor per tractar
sobre les polítiques educatives, sinó com a recurs o solució puntual davant
dels seus problemes quotidians.
 No hi ha treball conjunt entre centres a través del CEM, ja que no s’ha
creat cap comissió per treballar qüestions que puguin afectar diferents
agents. Per exemple, la planificació escolar o el treball escoles-famílies.
 L’Escola Mireia (privada concertada) no assisteix ni participa històricament
del CEM i la nova escola privada del municipi, l’Escola Internacional LaiaHamelin tampoc ha assistit a les reunions convocades el present curs. La
participació d’aquests centres és important per l’impacte que tenen al poble,
ja que conjuntament sumen la majoria de l’alumnat.
D’altra banda, també hi ha els Consells Escolars de Centre, que amb la darrera
Llei d’educació espanyola (LOMCE) han vist limitat el seu paper. Per exemple, als
centres concertats els ajuntaments ja no hi participen si el centre no ho demana.
Actualment l’Ajuntament participa a tots els Consells Escolars de Centres públics del
municipi.



Plataforma per a una nova escola a Montgat: Donada la situació de malestar per
la congestió dels centres educatius de primària, que no és nova sinó que fa uns
anys que s’arrossega, es va crear aquesta plataforma per a la construcció d’un nou
centre, formada per les AMPA dels centres públics de Montgat. Davant la posició de
la Generalitat d’obrir noves línies en les escoles existents a través de la instal·lació
de barracons provisionals o de fer créixer la matrícula al centre concertat
confessional del municipi, la preocupació i malestar de les famílies va augmentar. A
l’estiu de 2016, la Plataforma va impulsar mobilitzacions com el tall de la N-II, una
botifarrada popular per reivindicar una educació pública de qualitat al municipi i
diverses activitats lúdiques per a infants. Es tracta d’un moviment intergeneracional
format per famílies de la vila amb infants.
Tot i les dificultats de mobilització de les famílies, la plataforma insisteix en la
importància de mantenir la reivindicació, ja que el creixement de la població fa
necessari el nou centre.
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No s’han detectat altres espais estables de participació ciutadana al municipi
però sí hi ha un compromís de l’Ajuntament per realitzar l’any 2017 un nou Pla i
Reglament de Participació Ciutadana, així com la reactivació del Consell de Vila i la
creació d’altres consells de participació sectorials, audiències públiques i processos
participatius. Una de les qüestions clau del present mandat és també millorar la
comunicació amb les entitats a través d’un portal web propi.



Teixit associatiu: Les entitats són sens dubte, un dels actius més importants dels
municipis, tan dels petits com dels grans. A l’àmbit educatiu destaca el paper de les
AMPA, que són especialment potents a les dues escoles de primària públiques. Les
AMPA organitzen activitats extraescolars, menjadors escolars i tenen personal
contractat per gestionar-les, però també fan tallers i activitats per a famílies.
En el cas de Montgat, però, cal remarcar el paper d’altres entitats (com l’Esplai Timó
del Gat) i empreses locals de serveis educatius per cobrir l’oferta d’activitats fora
escola, algunes més potents que les pròpies activitats que ofereixen els AMPA
(Gimdamtae, Escola de Dansa Duodance, Club Patitnatge Montgat,..).
Així mateix, la important problemàtica socioeconòmica d’exclusió a les activitats fora
escola d’infants i adolescents provinents de famílies en risc social, no es dóna a
Montgat, gràcies al programa d’ajuts a la infància.
Cal dir que el teixit associatiu de Montgat és ampli i divers, existint entitats de
diferents àmbits: veïnals, comercials, esportives, socials...



Espais de treball transversal o en xarxa: No s’han identificat espais de treball en
xarxa o transversal dins de l’Ajuntament, amb altres administracions o agents
educatius, més enllà de la coordinació existent per portar a terme projectes concrets.
Cal parlar d’una coordinació més intensa entre l’Ajuntament de Tiana i Montgat, amb
el qual es comparteixen diferents equipaments i projectes com l’Escola d’Adults, les
Jornades sobre ensenyament, el batxillerat, etc. A més, entre aquests dos municipis
hi ha una forta relació a nivell d’infants i famílies a l’àmbit del lleure i les activitats
fora escola i esportives entre d’altres. Per exemple, molts infants i adolescents de
Montgat van a la piscina municipal de Tiana, a l’Escola Municipal de Música i Dansa,
al Cau de Tiana, etc.

2.5.

Taula sinòptica de les Fitxes d’Accions

A continuació es presenta una taula sinòptica on es mostra cada acció i agent
educatiu recollit en les 42 fitxes d’accions de l’Annex 2, segons l’etapa educativa o
de cicle vital que cobreix, i l’àmbit o Regidoria a la que pertany.
A la taula s’observa que són les puntes, és a dir, les persones menors de 3 anys i
les majors de 65, les que menys recursos socioeducatiu reben, sent clarament
la franja 0-3 la menys atesa, tot i ser molt nombrosa.
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Àmbit

Titularitat

EDUCACIÓ
Projecte Escola Verda (EBM)
Projecte Erasmus + (Escola
Salvador Espriu)
Experimentem (Escola Marina)
Subvencions educatives
Jornades
d’Ensenyament
Montgat i Tiana
Taller estudi assistit als
centres educatius públics del
municipi
Escola D’Adults Timó

Petita Infància
0-3 anys

Infància
4-11 anys

Destinataris/es
Adolescència
Joventut
12-15 anys
16-30 anys

Famílies i adults
18-64 anys

Gent Gran
65 anys i més



Municipal
Inter
municipal
Municipal










El Llapis de Montgat
Privada
Esplai infantil i juvenil el Timó Entitat
Del Gat
Aula d’Extensió Universitària Entitat


















Inter
municipal
de Formació i Inter
(PFI-PTT)
Baix municipal

Programa
Inserció
Maresme
Programa de diversificació Municipal
curricular a l’ESO de L’Institut
Thalassa
Programa
de
cultura Municipal
emprenedora
a
l’escola
(CuEmE)
Programa “Anem al teatre”
Municipal
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Àmbit

Titularitat

Petita Infància
0-3 anys

Infància
4-11 anys

TIMO
Escola d’idiomes de Hamelin Privada
Laie
The Language Connection
Privada
JOVENTUT
Aula de reforç a l’Espai Jove
de Montgat
Tallers i cursos de formació a
l’Espai Jove de Montgat
ESPORTS
Casal esportiu d’estiu
Club de Patinatge Artístic de
Montgat
GIMDANTAE
Club Gimnàstic Montgat
Club Marítim Montgat
Club de Tennis Turó del Mar
Beach Tennis Montgat
Escola de vela
Unió
Esportiva
Montgat
(Escola de bàsquet)
Escola de futbol i Club
Vòlei platja Montgat
Escola de Dansa Duo Dance

Destinataris/es
Adolescència
Joventut
12-15 anys
16-30 anys

Famílies i adults
18-64 anys

















Municipal



Municipal





Municipal
Entitat








Entitat
Entitat
Entitat
Entitat
Entitat
Entitat
Entitat



























Entitat
Privada
Privada



















Gent Gran
65 anys i més
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Àmbit

CULTURA
Cursos i tallers al Centre Cívic
les Mallorquines
Mostra Literària del Maresme
Ritme i so
Coral del Centre Recreatiu i
Cultural
Escola de teatre del Centre
Recreatiu i Cultural
Escola Municipal de música i
dansa de Tiana
CONSUM
Acció Oh!!! La Joguina No
Juga
Talller de Publicitat
Taller “Un Forat al Monader”
Xerrades-Tallers Consum
BENESTAR SOCIAL
Ajuts i suports a la Infància
Curs Cuina Per a Homes
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Formació Ocupacional
Competències Tèc.Laborals
Formació Ocupacional
Recerca De Feina
Formació Ocupacional
Competències Emprenedores

Titularitat

Petita Infància
0-3 anys

Infància
4-11 anys

Municipal

Destinataris/es
Adolescència
Joventut
12-15 anys
16-30 anys

Famílies i adults
18-64 anys

Gent Gran
65 anys i més









Municipal
Privada
Entitat
















Entitat











Municipal
Tiana







Municipal



Municipal
Municipal
Municipal






Municipal
Municipal








Municipal





Municipal





Municipal
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2.6.

Síntesi de l’apartat

Aquest subapartat recull les principals idees expressades al Mapa de polítiques, agents
i recursos.
En primer lloc, cal partir del marc legal i jurídic que condiciona les polítiques educatives
a nivell local actualment a Catalunya. Ens referim, principalment a l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya (2006) i a tres lleis: una de catalana, la Llei d’Educació de Catalunya
(2009), i dues d’estatals, la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
(2013) i la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (2013). Aquestes dues
darreres lleis plantegen l'educació com a quelcom individual, reduint el paper dels ens
locals, tot oblidant les dimensions territorials, col·lectives i participatives que l'educació
té i ha de potenciar.
A Montgat, les polítiques educatives també estan condicionades per la disponibilitat de
recursos tècnics municipals (un terç de la jornada d’una persona), així com pels reptes
que plantegen qüestions educatives clau on l’Ajuntament no té competències (com la
descongestió dels centres de primària públics o la creació d’una oferta de formació
professional a la vila). En aquest sentit, cal destacar la construcció d’una nova escola a
Montgat pel curs 2017-18. És la primera vegada que l’Ajuntament de Montgat fa una
planificació global de les polítiques educatives, tot i que recentment ha presentat un
estudi sobre planificació de la població escolar, elaborat per la Diputació de Barcelona.
Dos àmbits on l’Ajuntament ha prioritzat l’impuls de polítiques educatives els darrers
anys ha estat en la transició escola-treball i l’èxit educatiu. En aquests àmbits cal
destacar d’un banda, els dos Programes de Formació Inicial i Transició Escola Treball
(impulsats conjuntament amb Tiana i Alella) i el programa d’Adaptació curricular a
l’ESO; i de l’altra, els programes de reforç escolar als centres educatius i a l’Espai Jove,
i els ajuts municipals per a infants i adolescents en situació de risc social per a la
realització d’activitats extraescolars, casals d’estiu, sortides escolars, material escolar,
menjador, etc.
Des de l’Ajuntament s’impulsen diferents iniciatives amb objectius educatius a la vila des
de regidories com joventut, cultura, promoció econòmica i consum, ensenyament o
acció social. Moltes d’elles compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i
d’altres són compartides amb els municipis de Tiana i Alella.
El principal espai de participació de la comunitat educativa és el Consell Escolar
Municipal (CEM), que es troba regularment però és més un espai informatiu que no de
debat i treball conjunt. A més, part de l’oferta educativa privada i concertada no hi
assisteix mai. Amb motiu de les reivindicacions per a la millora dels equipaments de les
escoles públiques i la creació d’una nova escola, neix una plataforma ciutadana que
agrupa AMPAs, altres entitats i famílies en general.
No s’han detectat altres espais de participació ciutadana tot i que hi ha la voluntat
política de crear-ne. Gran part del teixit associatiu de Montgat té un rol educatiu, que se
suma a l’acció d’empreses locals dedicades al sector educatiu, que tenen gran impacte
al municipi.
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Les principals mancances a nivell d’equipaments municipals educatius són a l’àmbit
socioeducatiu i del lleure (centre obert, casals d’estiu...), en l’àmbit cultural i artístic
(Escola municipal de música i dansa,...) i en l’àmbit esportiu (Piscina municipal,...).A
nivell associatiu i d’oferta privada d’activitats educatives els principals buits són
novament en l’àmbit cultural i artístic i en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental.
En relació a la formació continuada, permanent i ocupacional, hi ha només l’oferta de la
Regidoria de Promoció Econòmica i Consum, les acadèmies privades i l’oferta d’idiomes
a la Biblioteca i a l’Escola d’Adults. Més orientat a la gent gran, tot i que no només, hi ha
les conferències que ofereix l’entitat Aules d’Extensió Universitària i l’oferta del Casal de
Gent Gran Joan Maragall.
S’han recollit 45 accions socioeducatives al municipi, que mostren com les persones
menors de 3 anys i les majors de 65 són les que menys recursos socioeducatiu reben,
sent clarament la franja 0-3 la menys atesa, tot i ser molt nombrosa.
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3. Mapa de les visions sobre l’educació a Montgat
Aquest apartat és una síntesi del treball de camp qualitatiu portat a terme durant la fase
de diagnosi del Pla Educatiu Local. Es mostren les principals idees sorgides de les
quatre sessions de treball, que es van portar a terme entre els mesos de setembre i
novembre de 2016, on hi van participar 32 persones.
Les visions que a continuació s’exposen tenen relació amb la situació socioeducativa al
municipi, les polítiques i els serveis que actualment es porten a terme, així com el paper
dels agents socioeducatius i les xarxes de treball. També es recullen les expectatives,
temes claus i propostes que fan els diferents agents en relació al futur Pla Educatiu
Local.
Per tal de facilitar el seu anàlisi, s’han ordenat les visions en funció del perfil de l’agent
(tècnic, polític, agent socioeducatiu o comunitat escolar) i de l’etapa del cicle vital a la
que es fa referència (petita infància, infància, adolescència, joventut, adultesa, famílies i
gent gran). També hi ha un apartat sobre qüestions transversals i generals.
Al mateix temps, distingim entre els factors positius, que es valoren com a fortaleses o
oportunitats del territori, els factors negatius, que s’identifiquen com a punts febles o
amenaces en el context actual i finalment els temes claus i propostes que podria tractar
el Pla14.
A la primera part de cada sessió de treball es van explicar breument els objectius i el
procés de treball per elaborar el Pla Educatiu Municipal i posteriorment es va iniciar un
debat amb tots i totes les participants.
El següent apartat es divideix en cinc subapartats: Els quatre primers són el recull de
les visions dels diferents perfils d’agents amb qui s’ha parlat: equip de govern, personal
tècnic local, Consell Escolar Municipal i altres agents socioeducatius. El darrer
subapartat és la síntesi de les principals idees expressades al Mapa de visions.

14

A l’Annex 3 es troba el buidat de les quatre sessions de treball que aquí es resumeixen, així
com el llistat de les persones que han donat la seva visió.
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3.1.

Visions a nivell polític

El 13 d’octubre de 2016 es va portar a terme una sessió de treball amb els membres de l’equip de govern de l’Ajuntament de Montgat.
Concretament hi van participar representants dels següents partits: Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Iniciativa per Catalunya- Els Verds.
Àmbit

Punts forts

Punts febles

Propostes i temes clau

Petita Infància




Qualitat de l’EBM
Activitats 0-3 biblioteca municipal



Manquen places a p1 de l’EBM



Infància
i
Adolescència





Diversitat de projectes educatius
Bon resultats en les proves competencials
Bona oferta d’activitats extraescolars per
entitats i empreses




Excés d’alumnat a les escoles públiques.
Problemes de mobilitat de l’Escola
Hamelin
L’Escola Mireia està debilitant-se
Dificultats d’accés a peu als centres
Manca Escola Municipal de Música i
Dansa
Desconeixement de l’oferta extraescolar
privada del municipi.
Oferta
esportiva
municipal
molt
competitiva
Ajuntament no es veu com aliat educatiu
Manca batxillerat artístic i formació
professional.









Joventut






Programa de Formació Inicial i Transició
Escola-Treball (amb Tiana i Alella)
El Programa de Diversificació curricular
L’Espai Jove
Les oportunitat de fer CCFF a Montgat.










Respondre
a
les
necessitats
educatives dels infants, especialment
els no escolaritzats.
Recolzar a centres educatius i
entitats amb un rol educador de
l’ajuntament
Millora de l’accés als centres
educatius (camins escolar)
Recolzament
a
les
activitats
educatives al migdia.

Actualitzar programes PFI-PTT i
Programa d’adaptació curricular.
Treballar l’oferta de municipi de
CCFF
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Adults,
famílies i gent
gran

Altres temes/
transversals







Formació ocupacional i a emprenedors
moderada però adaptada a les necessitats
L’Escola d’Adults Timó
L’Aula d’Extensió Universitària
La gent gran activa










Es farà un Pla de Civisme
Bona integració de la població immigrada
Biblioteca, agent educador a totes les edats
La ubicació de Montgat
El transport públic
La inversió municipal en educació
El Centre recreatiu i cultural
El treball de les transicions educatives









Espais i actualització dels ordinadors a
l’Escola d’Adults
Falta formació permanent i continuada
per a gent en actiu
Manca innovació empresarial
Poca diversitat d’activitats al Casal de
Gent Gran
Manca educació en àmbits com la salut,
la sostenibilitat, la diversitat sexual







Millora d’espais i ordinadors a
l’Escola d’Adults
Complementar l’oferta formativa per a
persones adultes.

L’educació en valors
Ampliar i diversificar l’oferta formativa
a nivell artístic, cultural i TIC
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3.2.

Visions a nivell tècnic

El 28 de setembre de 2016 es va portar a terme una sessió de treball tècnica amb diferents referents de serveis i equipaments de l’Ajuntament
de Montgat, que treballen una oferta educativa al municipi. Concretament hi van participar les àrees o departaments de: promoció econòmica,
serveis socials, Educació, Joventut i Comunicació, Cultura i Festes, Esports i els equipaments: Escola d’Adults Timó, Biblioteca Municipal Tirant lo
Blanc i Escola Bressol Municipal “Els Montgatets”
Àmbit
Petita
Infància

Punts forts



Alta demanda d’activitats familiars
L’oferta de la Biblioteca

Punts febles





Infància
i
Adolescència










Joventut







Alta demanda d’activitats familiars
Programa d’Estudi Assistit
Molta activitat esportiva entre infants
L’Esplai Timó i El Cau de Tiana
Les activitats del centre cívic
Les activitats de les AMPA
L’oferta privada d’extraescolars (música, dansa,
esports, idiomes)
Ajuts a l’escolarització i a les activitats de reforç escolar
i fora escola
S’està estudiant la creació d’una oferta de CCFF a
l’institut
Bona orientació educativa
Programa de Formació Inicial i Transició Escola-Treball
(amb Tiana i Alella)
Espai Jove
Programes de Garantia juvenil, Joves per l’ocupació.












Propostes i temes clau

Manca de places a P1 de l’EBM
Ja no es fan xerrades per a famílies des
de la EBM
Manca un espai Materno-infantil
Falten activitats educatives i de lleure per
a famílies amb infants 0-3
Baixa activitat esportiva en adolescents
Percepció d’alt abandonament escolar
Alt preu de les extraescolars artístiques
No hi ha Casal per a les vacances de
Nadal i Setmana Santa
Demanda d’activitats de lleure a la
Biblioteca
L’estudi de planificació escolar admet la
necessitat d’una nova escola.



Respondre a les necessitats
educatives dels infants,
especialment
els
no
escolaritzats.



Un servei de Centre Obert
per fer treball preventiu.

No hi ha batxillerat artístic
No hi ha oferta de CCFF
Alumnat que no accedeix al CCFF desitjat
ni al PFI local perquè no hi ha suficients
places



La possibilitat d’oferir cicles
formatius al municipi
Les millores a l’Escola
d’Adults
per
garantir
alternatives
als
que
abandonen ESO.
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Adults,
famílies
gent gran

i

Altres temes/
transversals












Pla d’usos del Centre Cívic en breu
L’Aula d’Extensió Universitària Timó
Les AMPA fan formació a famílies
La platja de Montgat, com espai de lleure i esportiu
La Biblioteca fan grups de lectura en idiomes
L’Escola d’Adults Timó /centre suport IOC, proves
CCFF)
Cursos de cuina de serveis socials
Formació ocupacional (capsules formatives)
L’entitat ASPAMOTI (activitats per a persones
discapacitades i familiars de Montgat i Tiana)
Cada barri té una entitat pròpia i molta vinculació
l’escola










Falta educar en la competitivitat de l’esport
a les famílies
Manca formació a famílies
La pèrdua de la formació en oficis
La reducció de la formació ocupacional
La manca d’ordinadors actualitzats per fer
formació d’adults i ocupacional.
Manca de personal format per cobrir
casals d’estiu esportius
Alta mobilitat per raó estudi, treball.
Escola Hamelin farà canviar la fotografia
de la mobilitat per raó d’estudi.









El reciclatge professional
Donar
resposta
a
la
demanada
formativa
a
l’Escola d’Adults
La millora de l’equipament
informàtic
L’educació a famílies

Millorar la mobilitat per raó
d’estudi
(i
més
amb
l’arribada
de
l’Escola
Hamelin)
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3.3.

Visions del Consell Escolar Municipal

El 28 de novembre de 2016 es va portar a terme una sessió de treball amb els membres del Consell Escolar Municipal (CEM) de Montgat,
presidit per l’Alcaldessa de Montgat i amb la presencia de la Regidora d’Acció Social, Dona i Salut i del Secretari Municipal. Concretament hi van
participar representants dels equips directius, del professorat, de les famílies i de les AMPAs dels centres públics del municipi des de l’educació
infantil fins a l’institut i la directora de la llar d’infants privada Parxis. També hi havia una Regidora municipal a l’oposició.
Àmbit
Petita
Infància

Infància

Punts forts
EBM Els Montgatets, bon projecte educatiu













Renovació de l’edifici Escola St. Joan
AMPA potents
Bon traspàs educatiu infantil primària
Les Jornades esportives intercentres
Els projectes educatius innovadors
L’interès de les escoles per la Sostenibilitat i
l’educació verda
L’Ajuntament ha cedit uns terrenys a la
Generalitat per construir una nova escola
La compactació horària a l’institut
L’àmplia graduació a 4t d’ESO
Els espais disponibles de l’Institut Thalassa
El traspàs de primària a secundària
La participació de les famílies a inici i final de
curs
Els equipaments i activitats propers al Thalassa
Programa PFI, amb Alella i Tiana
L’Escola d’Adults funciona molt bé





Adolescència

Joventut

Punts febles





















Propostes i temes clau

Manteniment de l’EBM
Les ràtios oficials són massa elevades
Manquen places a P1 a l’EBM
Les famílies busquen activitats i serveis per a la
petita infància a d’altres municipis
Les ràtios oficials són massa elevades, no es pot
tractar les NEE i perillen aspectes del projecte
educatiu per manca d’espais.
Falten docents especialistes
Manteniment de l’Escola Salvador Espriu
Llista d’espera per determinar alumnes amb NEE.
Falten vetlladors i amb formació adequada.
Percepció de llunyania entre escola i famílies.




Millorar els equipaments 0-3
Completar els serveis i
activitats per a la petita
infància



La
descongestió
dels
centres de primària
La relació entre escola i
família

Recursos econòmics i humans molt ajustats en el
dia a dia d l’institut
Les AMPA a secundària no tenen la força de la
primària, falta participació de les famílies



Participació
famílies
l’ESO, espai de trobada

El 40% de l’alumnat de 4t d’ESO ha de marxar del
municipi als 16 anys per fer CCFF



Analitzar la viabilitat dels
CCFF i l’especialitat a oferir.
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Adults,
famílies
gent gran



Oferta d’extraescolars d’idiomes



Manca l’oferta d’equipaments esportius específics



Plataforma de famílies per reivindicar una nova
escola



La mobilització de les famílies

i

Altres temes/
transversals







Parcs i espais verds del poble, tot i que en
alguns hi manquen equipaments i elements de
lleure
Bona entesa entre agents educatius
Jornades educatives anuals Tiana i Montgat
Camins escolars habilitats







Problemes de civisme per la tinença d’animals i la
mobilitat.
Camins escolars poc segurs o accessibles
Falta la participació al CEM de dos centres privats
amb molt alumnat: Mireia i Hamelin
Falta coordinació i treball conjunt entre centres
Es deixa d’editar un fulletó sobre l’oferta dels
centres









Escola de pares
Espai Familiar, d’activitats
per a infants i famílies
Més oferta en idiomes
Millorar la comunicació dels
projectes educatius
Activitats conjuntes entre
centres
Millora dels camins escolars
Treball
amb
infants
i
famílies sobre el civisme i la
mobilitat
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3.4.

Visions dels agents socioeducatius

El 23 de novembre de 2016 es va portar a terme una sessió de treball amb membres d’entitats i empreses de Montgat que desenvolupament
activitats educatives al poble. Concretament hi van participar membres de les Aules d’Extensió Universitària El Timó (Montgat i Tiana), de
l’Esplai El Timó del Gat de Montgat, de l’Associació ASPAMOTI (Montgat i Tiana) de l’Escola de Dansa DouDance i de l’Escola d’Anglès de Les
Vilares.
Àmbit
Petita
Infància
Infància
i
Adolescència

Punts forts
Oferta d’activitats fora escola de
dansa a partir 2,5 anys






Col·laboracions entre entitats per
organitzar
Casals
d’estiu
o
activitats puntuals
Inclusió d’infants amb NEE i
discapacitats a les activitats
extraescolars i de lleure
Àmplia oferta d’activitats fora
escola
Bona valoració del sistema de
beques municipal
Nou parc inclusiu a Montgat
Activitats de lleure al carrer
Alguns joves s’impliquen a les
entitats esportives i d’altres a
l’Esplai.
Hi ha joves que decideixen
dedicar-se a la dansa i se les
ajuda.
Pista de bàsquet al Turó










Joventut

Punts febles



















Manca d’oferta d’activitats per a famílies amb infants 0-3
Dificultats amb la difusió de l’oferta i en la implementació
d’activitats amb infants sols
Cal ordenar les activitats fora escola per infants, es repeteixen
Manca oferta d’educació en valors, lleure i creativitat
Falta informació a les famílies sobre les beques municipals a
les extraescolars
Hi ha adolescents que no fan cap activitat fora escola i d’altres
amb molta pressió familiar per formar-se.
AMPA prioritzen activitats extraescolars amb grans empreses,
abans que amb entitats i empreses del poble.
Competència entre equipaments, entitats i empreses perquè els
mateixos infants i adolescents facin activitats
Sobreprotecció familiar dels infants, perdem el carrer com a
espai de joc.
Percepció de poques alternatives pel jovent a Montgat (oci,
activitats...)
A l’Espai Jove hi van adolescents (12-16)
Costa molt aconseguir joves voluntaris o que s’impliquin a les
entitats

Propostes i temes clau






Ampliar l’oferta d’activitats
infantils i familiars en
aquesta franja
Ordenar l’oferta d’activitats
fora escola

Oferta
d‘oci
saludable,
cultural, educatius per al
jovent.
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Adults,
famílies
gent gran



i





Altres temes/
transversals



Les
escoles
públiques
fan
formació per a famílies
La col·laboració entre entitats per
a projectes concrets.
Les Aules d’Extensió Universitària
Les activitats del Casal de Gent
Gran
La proximitat entre Montgat i grans
pols
educatius:
Badalona,
Barcelona, Mataró...











Desresponsabilització de les famílies vers la seva tasca
educadora.
Manca un treball en valors amb les famílies
Cal potenciar la participació social i comunitària de les famílies
No hi ha relació entre el Casal de Gent Gran i les Aules
d’extensió universitària
Cal posar en valor la funció del teixit associatiu
Montgat és ciutat dormitori
Desconeixement entre entitats i empreses educatives treballant
al municipi.
Falta coordinació entre entitats i amb la programació d’activitats
municipals
La informació sobre entitats al web municipal no és prou
accessible




Escola de Famílies
Ampliar l’oferta formativa per
a gent gran



Espais inclusius de la
discapacitat
Millorar la coordinació i la
comunicació entre entitats i
amb l’ajuntament (agenda
comú, protocols,...)
Banc de recursos compartits
Guia de serveis i recursos
educatius de Montgat
Portal de les entitats
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3.5.

Síntesi de l’apartat

A continuació es recullen les principals idees expressades al Mapa de visions.
En relació als punts forts, els elements més destacats pels agents educadors de
diferents perfils són: els propis recursos i polítiques educatives locals (el Programa de
Formació Inicial i Transició Escola-Treball, el Programa de Diversificació curricular a
l’ESO, l’Escola d’Adults, l’Espai Jove, la Biblioteca...); la qualitat educativa dels centres i
els seus projectes innovadors; i el teixit associatiu i d’empreses d’àmbit educatiu de la
vila. En tots els perfils, s’observen menys punts forts a les dues puntes, és a dir, entre
els menors de 3 anys i els majors de 65 anys.
En relació als punts febles, es parla de la poca implicació de les famílies en l’educació
dels seus fills i filles, en la necessita d’ordenar l’oferta educativa fora escola per evitar
solapaments, en la congestió dels centres educatius de primària i com ja està tenint un
efecte en la matrícula de nous alumnes. També s’assenyala la necessitat de millorar
l’equipament a l’Escola d’Adults, la necessitat d’ampliar la formació permanent i
continuada per a gent en actiu i dotar-se d’una oferta de formació artística i de formació
professional.
Finalment, es recullen propostes que tenen la voluntat de capgirar les mancances
detectades, per exemple ampliar l’oferta formativa, educativa i de lleure per aquelles
franges on està més minvada, millorar els equipaments educatius, millorar la
coordinació entre els agents educadors, etc.
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4. Conclusions de la Diagnosi de la realitat socioeducativa
A continuació es presenten cinc taules organitzades per etapes del cicle vital, que
integren els continguts dels diferents apartats la Diagnosi de la realitat socioeducativa
de Montgat. Cada una de les taules està dividida en tres parts. A la primera, es mostren
les principals dades, bé indiquin problemàtiques, mancances o punts forts identificades
en aquella etapa del cicle vital extretes del mapa socioeducatiu; a la segona columna,
es reflecteixen les polítiques i els agents socioeducatius que estan actuant en aquesta
temàtica al territori, a partir de la informació del Mapa de polítiques, recursos i agents
educatius; i finalment, a la tercera columna, es recullen les aportacions i propostes,
extretes del Mapa de visions de l’educació, que s’han identificat com a oportunitats que
obre el Pla Local d’Educació al municipi, per treballar cada àmbit i millorar els elements
més destacats.
Les quatre primeres taules tracten sobre l’educació en sentit ampli a les diferents etapes
educatives de tota persona: petita infància, infància, adolescència i joventut, i persones
adultes, famílies i gent gran. Dins de cada etapa del cicle vital, segons pertany, es
troben els diferents àmbits educatius: educació reglada, oferta socioeducativa, formació
contínua i ocupacional, etc. És el que s’anomena l’educació al llarg i ample de la vida i
forma part del plantejament dels plans locals educatius i de la diagnosi socioeducativa
prèvia.
La darrera taula s’anomena “Governança educativa” i fa referència al coneixement, la
coordinació i la realització de projectes conjunts entre els agents implicats en l’educació
al territori. Aquesta és una qüestió cabdal del Pla Educatiu Local, on s’han recollit
moltes propostes i que ha de permetre poder portar a terme polítiques educatives
concretes dirigides a la ciutadania de totes les edats.
A la part superior de cada taula, hi ha una frase que intenta identificar quines són
aquelles qüestions de fons que preocupen als representants polítics, al personal tècnic
local, a la comunitat escolar i als agents socioeducatius sobre cada etapa educativa i
vital, perquè són mancances manifestes al territori o aspectes clarament amb potencial
de millora.
A partir d’aquests frases i d’altres elements recollits a la Diagnosi de la realitat
socioeducativa, es presenten al segon subapartat: l’agenda de temes clau que el Pla
Local d’Educació de Montgat haurà de tenir molt presents, com a orientacions dels seus
objectius i línies de treball.
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4.1.

Taules de síntesi de la Diagnosi

A continuació es presenten les cinc taules que sintetitzen els principals elements recollits a la Diagnosi de la realitat socioeducativa de Montgat.

L’ampliació dels serveis, activitats i recursos per a les famílies i els infants menors de 3 anys
Mapa socioeducatiu

Petita
infància
(0-2 anys)

Mapa dels agents i les polítiques

Mapa de visions

Quina realitat hi ha?

Què s’hi està fent?

Temes clau del PLE

 L’any 2015 hi ha 420
infants de 0,1 i 2 anys a
Montgat.
 Al voltant de 150 infants
menors
de
3
anys
escolaritzats a Montgat el
curs
2016-17
(taxa
d’escolarització del 35,7%
aproximadament).
 Major
percentatge
de
població de 0 a 2 anys al
municipi (3,7%) que a la
comarca (2,9%) al 2015.
 El
creixement
de
la
població de 0 a 2 anys la
darrera dècada ha estat
del 0,1% al Maresme i del
3,4% a Montgat.
 Hi ha demanda no coberta
de places a l’EBM a P1.
 No hi ha dades sobre la
mobilitat
educativa
en
aquesta franja d’edat.

 Una Escola Bressol Municipal, que és Escola Verda.
 Hi ha tres ofertes privades d’educació infantil de
primer cicle al municipi: la Llar d’infants privada
Parxis, el Petit Mireia i l’Escola Internacional LaieHamelin.
 Es fa un bon traspàs educatiu de l’EBM a les escoles
públiques.
 L’Escola de dansa Duodance té oferta d’activitats a
partir de 2 anys, tot i que és difícil convèncer a les
famílies per fer les activitats amb els infants sols.
 La Biblioteca municipal fa l’hora del conte per a
nadons i altres activitats per aquesta franja.
 Hi ha poca oferta d’activitats per a famílies amb
infants 0-3 anys (la franja menys atesa), tot i que en
proporció és molt nombrosa.
 Les famílies busquen activitats i serveis per a la petita
infància a d’altres municipis
 Abans es feien xerrades per a famílies a l’EBM, però
es varen deixar de fer perquè l’assistència era molt
baixa
 Es fan ajuts a la infància per accedir a l’EBM i per al
menjador de l’EBM.
 L’EBM fa el projecte Jardí/Pati obert al tercer
trimestre però poques famílies es queden al pati.
 L’AMPA de l’EBM impulsa el projecte “Camí
sensorial”, que en breu s’implementarà.
 L’EBM ha fet un projecte d’integració sociolaboral
d’una persona amb discapacitat mental, juntament
amb l’associació ASPAMOTI. Molt ben valorat per
tothom.

 Bona valoració del projecte educatiu de
l’EBM
 Es detecten alguns problemes de
manteniment de les instal·lacions de
l’EBM.
 Problemàtiques de civisme amb els veïns
de l’entorn de l’EBM en relació a la
tinença d’animals (excrements) i a la
mobilitat (aparcament de vehicles).
 Molta demanda d’activitats familiars en
aquesta franja.
 Caldria ampliar l’oferta d’activitats
infantils i familiars en aquesta franja
 Caldria respondre a les necessitats
educatives dels infants no escolaritzats,
per exemple amb un espai Maternoinfantil o un espai Familiar, d’activitats
per a infants i famílies
 Hi ha dificultats en la difusió de l’oferta
d’activitats familiars
 Problemes de conciliació de les famílies
(sobretot mares) amb infants menors de
3 anys que no van a la llar d’infants. Això
condiciona les seves possibilitats de
formació i de suport per a la inserció
laboral.
 Pels agents, les ràtios d’escolarització
oficials són massa elevades.
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La descongestió dels centres públics i el treball amb els agents socioeducatius per ordenar l’oferta extraescolar

Infància
(3-11 anys)

Mapa socioeducatiu
Quina realitat hi ha?

Mapa dels agents i les polítiques
Què s’hi està fent?

Mapa de visions
Temes clau del PLE

 Major percentatge de població de 3
a 11 anys al municipi (11%) que a la
comarca (10%) al 2015.
 Gran creixement de la població de 6
a 11 anys la darrera dècada (3,4%
anual al Maresme i 6,4% a Montgat).
 Fortíssim creixement de la població
escolar de 3 a 5 anys la darrera
dècada (2,2% anual al Maresme i
del 6,8% a Montgat)
 Al
voltant
de
600
infants
escolaritzats a l’educació infantil de
2n cicle (un 50% centres públics) i
1.387 a primària (un 42% a centres
públics), el curs 2016-17.
 El 80% de l’alumnat d’educació
infantil i primària és del municipi. No
es comptabilitza la nova Escola LaieHamelin,
amb
alumnes
majoritàriament d’altres municipis.
 Els destins i orígens de la mobilitat
educativa
són
Tiana,
Alella,
Badalona i Barcelona.
 No tenim dades contrastades
d’infants amb NEE, es creu que són
més elevades que les facilitades pel
Departament.
 Dificultats d’accés a peu als centres
educatius.

 Hi ha 4 centres educatius: 2 públics
(Escola Sant Joan/Salvador Espriu i
Escola Marina), 1 privat concertat (Escola
Mireia) i 1 de privat (Escola Hamelin).
 Els 2 centres públics estan al límit de la
seva capacitat o ja l’han superada, per
això el curs 2017-18 es crearà una nova
escola d’una línia.
 S’ha fet un estudi de planificació educativa
pels propers anys.
 Hi ha diversos ajuts i suports a la infància:
material escolar, excursions, casals
infantils i activitats extraescolars
 Taller estudi assistit als centres educatius
públics
 Xerrades-Tallers sobre Consum
 Programa de cultura emprenedora a
l’escola (CuEmE) i Projecte Erasmus +
sobre reciclatge a l’Escola Salvador Espriu
 Programa “Anem al teatre”
 Experimentem en família i projecte de
Filosofia a l’Escola Marina
 Àmplia oferta d’activitats fora escola per
entitats i empreses educatives: esportives,
culturals, lleure i artístiques ( tot i que amb
preus elevats).
 Inclusió d’infants amb NEE i discapacitats
a les activitats extraescolars i de lleure
 No hi ha una oferta municipal de Música i
Dansa
 Programes de socialització de llibres i
reutilització a les escoles públiques.

 Preocupa la descongestió dels centres de
primària i el Manteniment de l’Escola
Salvador Espriu
 Pels agents, les ràtios d’escolarització són
massa elevades per fer una educació
inclusiva.
 Hi ha predisposició de les escoles per
treballar projectes com patis oberts o
camins escolars
 Cal ampliar la relació entre escola i família
i falta informació a les famílies sobre les
beques municipals a les extraescolars
 Les AMPA prioritzen activitats extraescolars amb grans empreses, més que
entitats i empreses locals. Cal millorar
relacions AMPA-entitats
 Cal ordenar les activitats fora escola per
infants, doncs es repeteixen i manca oferta
d’educació en valors, lleure i creativitat
 Percepció
de
competència
entre
equipaments, entitats i empreses perquè
els infants i adolescents facin activitats
 Sobreprotecció familiar dels infants, es
perd el carrer com a espai de joc.
 Caldria un servei socioeducatiu o de
Centre Obert per fer treball preventiu.
 Fer Casal per Nadal i Setmana Santa
 Cal recolzar la programació d’activitats
educatives al migdia.
 Es creu que l’oferta esportiva municipal és
molt competitiva
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Dotar-se d’una oferta formativa post- obligatòria i potenciar la relació entre centres educatius i amb les famílies

Adolescència
i joventut
(12 a 29
anys)

Mapa socioeducatiu
Quina realitat hi ha?

Mapa dels agents i les
polítiques
Què s’hi està fent?

Mapa de visions
Temes clau del PLE

 Major percentatge joves al municipi però
taxa de joventut (16-24 anys) més alta a la
comarca (8,3%) que a Montgat (6.6%) al
2015.
 El creixement de la població de 12 a 19 anys
la darrera dècada ha estat molt superior que
a la comarca (0.6% Maresme 1,5% a
Montgat).
 El curs 2016-17, 760 adolescents fan ESO a
Montgat la majoria a centres privats (37% a
centres públics) i 268 fan batxillerat (48% a
centres públics),
 El 70% d’alumnat d’ESO i al 60% de
batxillerat són del municipi. No es
comptabilitza la nova Escola Laie-Hamelin,
amb alumnes majoritària d’altres municipis.
 El curs 2016-17: 77 alumnes estudien fora
CFGM i 104 CFGS, amb majors
percentatges que a Catalunya
 Els destins i orígens de la mobilitat educativa
són Tiana, Alella, Badalona i Barcelona.
 Les taxes de graduació a 4t d’ESO són més
positives a Montgat (93%) que a la comarca
(82%). El fracàs afecta per igual a nois i
noies i a centres privats com públics (curs
2014-15)
 Les taxes de graduació a 2n de batxillerat
són 10 punts superiors que a Catalunya.
 No tenim dades contrastades d’adolescents
amb NEE, es creu que són més dels que
compta el Departament.
 Hi ha alumnat que no accedeix al CCFF
desitjat ni al PFI local perquè no hi ha
suficients places

 1 institut públic i 2 centres de
secundària privats
 Programa de diversificació
curricular a 4t d’ESO
 A l’Espai Jove es fan activitats i
Aula de reforç
 Manca batxillerat artístic
 Manca d’oferta de Formació
professional, tot i que s’està
tractant amb la Generalitat
oferir-ne a les tardes a l’institut.
 PFI – PTT Baix Maresme (amb
Alella i Tiana)
 Beques de recerca per a
estudiants de 2n de batxillerat
de l’Institut Thalassa
 Programa Joves per l’ocupació
 Programa de Garantia Juvenil
 Oferta del CFA Timó: cursos
d’accés a CFGM i CFGS, IOC,
GES... Formació en idiomes,...
 Oferta de les entitats esportives
i de lleure del municipi, tot i les
dificultats perquè participin.
 Recursos econòmics i humans
molt ajustats en el dia a dia de
l’institut
 Aula Oberta d’Estudi a la
Biblioteca
 Equipaments potents al voltant
de l’institut
 Jornada
de
Mobilitat
Internacional

 Actualitzar el PFI-PTT i el Programa
d’adaptació curricular.
 Treballar per una oferta de municipi de CCFF
 Davant de la percepció de poques alternatives
pel jovent a Montgat (oci, activitats...), caldria
ampliar l’oferta d’oci saludable, cultural,
educatiu.
 Calen millores a l’Escola d’Adults per garantir
alternatives als que abandonen l’ESO.
 Les AMPA a secundària no tenen la força de
la primària, falta participació de les famílies,
per exemple a través d’un espai de trobada
 Calen recursos als centres educatius i espais
inclusius per tractar la discapacitat i les NEE
(també entre infants)
 Davant de la percepció de què hi ha
adolescents que no fan cap activitat fora
escola i d’altres amb molta pressió familiar per
formar-se, cal: completar l’oferta fora escola
amb activitats de lleure i d’educació en valors
(menys acadèmiques).
 Cal potenciar la participació social i
comunitària de les famílies
 Cal educar en la competitivitat de l’esport a
les famílies.
 Actes incívics d’adolescents al pati de l’Escola
Salvador Espriu
 Es percep falta d’informació/orientació cap a
CCFF i d’altres batxillerats a 4t d’ESO.
 Tot i que es fan programes de socialització de
llibres a l’institut, tenen un cost molt alt per a
les famílies.
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Ampliar l’oferta de formació permanent i millorar les infraestructures i equipaments per a la formació

Adultesa i
gent gran
(Més de 18
anys)

Mapa socioeducatiu
Quina realitat hi ha?

Mapa dels agents i les
polítiques
Què s’hi està fent?

Mapa de visions
Temes clau del PLE

 La renda familiar de Montgat (18.800€) és
superior a la del Maresme i Catalunya.
 Hi ha un 9% de població nascuda a l’estranger,
sobretot d’altres països europeus i Amèrica
Llatina. La majoria d’entre 30-40 anys.
 Montgat tenia al 2011 majors nivells de
persones amb estudis secundaris i universitaris
que la Comarca i Catalunya.
 A Novembre 2016, la taxa d’atur és inferior a la
comarcal i catalana i s’ha reduït els darrers
anys (11,3%).
 Montgat és un municipi més residencial que
generador de feina. La població que hi treballa
ho fa al sector serveis (80% dels autònoms i
60% dels assalariats). Tot i això, el pes de la
indústria és superior que al conjunt de la
província. Només un 3% són ocupacions d’alt
contingut tecnològic.
 El municipi està ben connectat (i a bon preu)
amb Barcelona i Badalona tant per carretera
com per transport públic.
 Hi ha 343 beneficiaris prestacions socials a
octubre de 2016 lligades al treball. El 40% de
les persones aturades ja no estan perceben cap
prestació.
 L’Escola d’Adults Timó compta el curs 2015-16
amb 249 alumnes. 111 fan estudis reglats (61%
dones, 43% persones menors de 30 anys i 28%
majors de 70). 98 persones fan conversa en
anglès i 45 cursos de català de diferent nivell.

 L’oferta d’activitats d’entitats
(Aules d’extensió universitària,
Centre Recreatiu i Cultural) i
d’empreses
(Duodance,
Gimdantae,...)
 Xerrades-Tallers
sobre
Consum
 Curs de Cuina per a Homes
impulsat per serveis socials.
 Formació Ocupacional en:
Competències
Tècniques
laborals, Recerca de Feina i
Competències Emprenedores
 Curs de pastisseria (promoció
econòmica)
 Formació en idiomes de la
Biblioteca, l’Escola d’Adults i
les acadèmies privades.
 Oferta de formació permanent
a: Casal de la Gent Gran,
Escola d’adults i Centre Cívic
 L’oferta
d’equipaments
esportius i d’espais verds.
 Els darrers anys s’ha reduït la
formació ocupacional i s’ha
perdut la formació en oficis

 Ampliar i diversificar l’oferta formativa per
a gent gran (Casal de Gent Gran, Centre
Cívic...)
 Cal millorar espais i ordinadors a l’Escola
d’Adults per donar resposta a la demanada
formativa (permanent, ocupacional...)
 Complementar l’oferta formativa per a
persones adultes.
 Ampliar i diversificar l’oferta formativa a
nivell artístic, cultural i TIC
 Potenciar el reciclatge professional
 Més oferta en idiomes
 Manca educació a la ciutadania en àmbits
com la salut, la sostenibilitat, la diversitat
sexual i els valors.
 Davant de la desresponsabilització de les
famílies vers la seva tasca educadora i de
la necessitat d’un treball en valors amb les
famílies, es proposa: Escola de Famílies
(formació per a mares i pares)
 Falta formació permanent i continuada per
a adults en actiu
 Es percep que cal potenciar la innovació
empresarial
 Manca de personal format per cobrir
casals d’estiu esportius
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Millorar la coordinació entre agents educatius i la comunicació cap a la ciutadania
Facilitar l’accés a peu als equipaments educatius i culturals, i promoure l’educació ambiental

Governança
educativa

Mapa dels agents i les polítiques
Què s’hi està fent?

Mapa de visions
Temes clau del PLE

 L’Ajuntament compta amb una referent tècnica d’educació
que també ho és de joventut i de comunicació.
 Mai abans s’havia realitzat una planificació global de les
polítiques educatives municipals, però s’està elaborant el
Pla Local de Joventut.
 Hi ha una bona relació entre els agents socioeducatius i
predisposició al treball conjunt.
 L’Escola Mireia i l’Escola Laie-Hamelin no assisteixen al
CEM ni treballen les transicions educatives o projectes amb
altres centres.
 El CEM serveix per conèixer-se i informar de les
problemàtiques de cada centre. Però caldria ampliar la
coordinació i el treball conjunt entre els centres educatius.
 Hi ha problemes de civisme per la tinença d’animals i la
mobilitat, es percep alguns camins escolars com a poc
segurs o accessibles
 Alguns problemes de mobilitat de l’Escola Hamelin (excés
de vehicles, civisme...)
 S’ha deixat d’editar un fulletó ben valorat sobre l’oferta dels
centres educatius per qüestions econòmiques
 Desconeixement de l’oferta extraescolar privada del
municipi
 No hi ha relació entre el Casal de Gent Gran i les Aules
d’extensió universitària
 El Centre Cívic Les Mallorquines està fent un Reglament
d’Usos properament per ordenar la seva activitat.
 S’ha fet un Pla de manteniment de l’Escola Salvador EspriuSant Joan i del CFA Timó per calendaritzar les accions de
millora.
 S’ha fet un portal de les entitats i millora de l’accés a la
informació sobre l’educació al web municipal.

 Percepció des de l’Ajuntament que no se’l veu com a aliat educatiu
per part dels agents, sinó com una solució als problemes quotidians
dels centres. Caldria veure l’Ajuntament com a agent educador que
es coordina amb centres educatius i entitats
 Cal millorar la comunicació dels projectes educatius dels centres i
fer més activitats conjuntes entre centres
 Millorar la coordinació i la comunicació entre entitats i amb
l’ajuntament (agenda comú, protocols,...)
 Fer un banc de recursos compartits entre agents educatius
 Fer una Guia de serveis i recursos educatius de Montgat
 Potenciar la sostenibilitat i l’educació ambiental com a eixos de les
escoles de Montgat.
 Potenciar la participació d’infants i adolescents al municipi.
 La mobilitat a peu pels infants és difícil a Montgat perquè són barris
separats i els equipament estan distribuïts. Caldria facilitar-ho amb
descentralització d’activitats i fent més segures les comunicacions
(Espai Jove, Biblioteca...).
 Fer una borsa d’espais educatius per a activitats, tenint en compte
els patis de les escoles com a zones esportives.
 Millorar la mobilitat per raó d’estudi (i més amb l’arribada de l’Escola
Hamelin)
 Cal treballa amb infants i famílies sobre el civisme i la mobilitat, per
exemple per millorar els camins escolars
 Es perceben relacions no prou positives entre les AMPA i les
entitats de lleure i empreses que fan activitats extraescolars als
poble.
 Percepció de què l’Escola Mireia està debilitant-se davant la nova
oferta privada al municipi i d’altres factors.
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4.2.

L’agenda de temes clau del Pla Local d’Educació

A partir de l’anàlisi socioeducativa, les necessitats identificades i les expectatives i
propostes plantejades pels diferents agents es proposen 10 temes educatius clau, on
l’Ajuntament de Montgat com a ens públic de referència hauria de tenir un rol de
lideratge destacat.
1. Adequar els equipaments educatius de Montgat a les necessitats de la seva
població escolar. És a dir, d’una banda, la construcció d’una nova escola que permeti
la descongestió dels centres públics de primària, i d’altra banda, la millora de les
instal·lacions dels centres públics actuals.
2. Ampliar els serveis, activitats i recursos per a les famílies i els infants menors
de 3 anys al municipi. Especialment, a través d’activitats i espais familiars tant de
lleure com formatius. Tenir en compte recursos de conciliació per a la formació i
orientació laboral de les famílies amb menors de 3 anys i la manca d’oferta suficient
per a infants de 1 i 2 anys a l’EBM.
3. Ordenar i completar l’oferta d’activitats fora escola dirigides a infants i
adolescents i joves, a través del treball amb els agents socioeducatius. Millorar la
comunicació i coordinació entre els agents per fer una oferta amb lògica de municipi,
evitant duplicitats i oferint activitats diverses. Estudiar la creació d’un recurs
socioeducatiu municipal.
4. Ampliar i actualitzar l’oferta formativa post- obligatòria al municipi. Treballar
amb la Conselleria d’Ensenyament l’oferta de Cicles formatius al municipi, però també
actualitzar els PFI i posar les condicions per poder ampliar l’oferta formativa de
l’Escola d’Adults (on hi manquen recursos humans i tecnològics)
5. Potenciar la relació entre els centres educatius del municipi amb projectes
conjunts i respostes comuns davant dels reptes detectats. Articulació d’espais de
debat, planificació, implementació i avaluació de projectes i iniciatives on hi participin
diferents els diferents centres, públics i privats, de Montgat.
6. Potenciar les relacions entre famílies i centres educatius, fomentant la
participació i la formació de les famílies. Es tracta d’una banda, de treballar la
implicació de les famílies al dia a dia de l’educació, amb la creació d’espais de trobada,
d’intercanvi entre AMPA o d’iniciatives conjuntes. I de l’altra, de coordinar l’oferta
formativa per a famílies existent i completar-la.
7. Ampliar i completar l’oferta de formació permanent i per a persones adultes a
la vila. Analitzar les demandes no cobertes i definir estratègies per ampliar-les a preus
assequibles per a la ciutadania.
8. Potenciar la participació d’infants i adolescents en les polítiques municipals i
en especial, en la política educativa local. A través de la creació d’un Consell
Municipal d’Infants i/o Consell Municipal d’Adolescents.
9 Millorar la coordinació entre els agents educatius locals i la comunicació cap
a la ciutadania. Especialment entre Ajuntament, entitats socioeducatives, empreses
que ofereixen activitats extraescolars, centres educatius i equipaments públics, en el
marc del CEM o d’altres espais de treball en xarxa.
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10. Fer de la sostenibilitat i l’educació ambiental eix de la política educativa local.
Entre d’altres qüestions, implica treballar amb la comunitat educativa la millora de
l’accés als centres educatius a través de camins escolars nets, segurs i educadors i a
d’altres equipaments educatius, així com avançar cap a la certificació de tots els
centres educatius públics del municipi com a Escoles Verdes.
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Principis, línies d’actuació i objectius del Pla
Aquest capítol comprèn els elements bàsics en termes de planificació estratègica del
Pla Local d’Educació de Montgat, a partir de les conclusions de la Diagnosi de la
realitat socioeducativa i al mateix temps, recollint el cos teòric i pràctic dels Plans
Educatius Locals portats a terme els darrers anys a Catalunya.
Al primer apartat es troba una proposta de principis que compareixen totes les
actuacions incloses en el Pla i formen part de la filosofia dels Plans Educatius Locals
però també de l’Ajuntament de Montgat.
El segon apartat presenta una proposta de línies d’actuació i objectius del Pla Local
d’Educació, en base a les conclusions de la Diagnosi de la realitat socioeducativa,
estructurats en 6 eixos estratègics.

1.1.

Principis



Visió integral de l’educació: La perspectiva educativa no està centrada
només en l’etapa escolar ni en l’educació reglada, sinó en l’educació al llarg i
ample de la vida (l’educació no formal, informal, continuada,...). El Pla
contempla totes les accions educatives que es donen al municipi.



Acció transversal i organització flexible: El Pla implica tant a les diferents
àrees i departaments de l’ajuntament, com als centres educatius, al teixit
associatiu i empresarial lligat a l’educació i a d’altres entitats públiques i
privades que actuen al municipi. Així mateix, el Pla compta amb estructures de
treball en xarxa entre els agents, que permeten adaptabilitat i flexibilitat en la
intervenció davant dels canvis en el context social i educatiu.



Participació i Coresponsabilitat: Es parteix del compromís de tots els agents
per millorar l’educació a Montgat, a través del desplegament del Pla. Però la
coresponsabilitat no es pot donar sense la participació dels agents educatius
en diferents espais, especialment el Consell Escolar Municipals i els espais de
treball que s’hi derivin.



Sostenibilitat de les accions: El Pla planteja accions assumibles, perdurables
durant el temps acordat i que responen a una necessitat definida. Per tant,
estaran quantificats els recursos humans i materials necessaris per cada una
d’elles i s’avaluarà si s’han assolit els objectius marcats, a través de diferents
tipus d’indicadors. Es pautarà el seguiment i l’avaluació del pla especificant
què, qui, quan i com es recolliran les informacions necessàries.
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Política educativa inclusiva: Si demanem a l’escola que sàpiga incloure la
diversitat funcional, social, cultural i sexual de la nostra societat, també hem de
demanar-nos com a municipi tenir una política educativa inclusiva de les
diferències que enriqueixen la nostra realitat social i que ens facin avançar cap
a una societat amb menys desigualtats.



Sostenibilitat i educació ambiental: Tant per als centres educatius del
municipi, especialment els públics, com per a l’Ajuntament, la sostenibilitat i
l’educació ambiental són un pilar fonamental de la política educativa. N’és una
mostra els diferents projectes de les escoles i el fet de comptar amb una Escola
Verda (EBM Els Montgatets). Aquestes qüestions es volen treballar
transversalment a tots els àmbits i edats del Pla.
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1.2.

Eixos, línies d’actuació i objectius

EIX 1. PETITA
INFÀNCIA
Aquest eix tracta sobre
les polítiques
socioeducatives
adreçades a la petita
infància, és a dir, a
infants de 0 a 3 anys i a
les seves famílies, amb
l’objectiu d’ampliar
l’oferta de recursos i
serveis per a la petita
infància al municipi.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
LÍNIA 1. Ampliar els serveis, activitats i recursos socioeducatius per a les famílies i els infants menors de 3 anys
OBJECTIU 1.1. Incrementar les activitats educatives dirigides als infants 0-3 anys i les seves famílies
OBJECTIU 1.2. Crear espais familiars o recursos socioeducatius materno-infantils
OBJECTIU 1.3. Habilitar un recurs socioeducatiu per facilitar la formació de les famílies amb infants menors de 3 anys
OBJECTIU 1.4. Adequar l’Escola Bressol Municipal a les necessitats de la seva població escolar
ACCIONS DE CONTINUITAT






Xerrades i tallers per a famílies
Tardes de patí/jardí obert (EBM)
Tardes de Pa amb Xocolata (EBM)
Projecte Escola Verda (EBM)
Projecte integració sociolaboral de la
discapacitat (EBM)

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Més activitats socioeducatives
per a infants de 0-3 anys i les
seves famílies
 Ampliar les places a l’Escola
Bressol Municipal
(especialment P1)

 Espai Familiar /Espai Nadó
 Servei de conciliació (acollida/canguratge)
per a infants menors de 3 anys, lligat a la
formació ocupacional
 Crear un recurs socioeducatiu 0-3 que faciliti
la formació a les famílies

LÍNIA 2. Potenciar espais i activitats per al lleure d’infants menors de 3 anys
OBJECTIU 2.1. Adaptar els espais públics i els parcs infantils per a l’ús d’infants menors de 3 anys
OBJECTIU 2.2. Coordinar i millorar la difusió de l’oferta d’activitats per a infants de 0 a 3 anys
ACCIONS DE CONTINUITAT
 Oferta d’activitats actuals per a 0-3 anys i
famílies

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Millorar la difusió de xerrades i
tallers per a infants i famílies

 En la construcció de nous parcs, vetllar
perquè siguin inclusius per a totes les edats i
condicions.
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EIX 2. INFÀNCIA
I ADOLESCÈNCIA
Aquest eix tracta sobre
les
polítiques
socioeducatives
adreçades a la infància i
adolescents, és a dir,
persones d’entre 3 a 16
anys i a les seves
famílies, amb l’objectiu
de reforçar els centres
educatius públics, fer un
treball amb els agents
socioeducatius
per
ordenar
l’oferta
d’activitats fora escola,
millorar l’accés a peu als
centres
educatius
i
potenciar la formació de
les famílies.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
LÍNIA 3. Treballar per a una escola pública i de qualitat, amb equipaments adequats a les necessitats de la població escolar
OBJECTIU 3.1. Treballar amb la Conselleria d’Ensenyament la planificació i la provisió d’equipaments educatius adequats
per respondre a les necessitats del municipi
OBJECTIU 3.2. Millorar el manteniment dels centres educatius públics de primària que depenen de l’Ajuntament
OBJECTIU 3.3. Potenciar la innovació educativa dins dels centres educatius i en relació a l’entorn
ACCIONS DE CONTINUITAT
 L’execució del Pla de Manteniment de l’Escola Salvador
Espriu i Sant Joan.
 Fer el seguiment de la demografia del municipi per
detectar mancances i problemàtiques.
 Projectes innovadors i singulars als centres
 Les Jornades d’Innovació Educativa Montgat- Tiana

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Treballar perquè no es tripliquin
línies i es respectin les ràtios
oficials.
 La construcció de la nova escola
Montgat i la divulgació del seu
projecte educatiu.

 Projectes
d’Aprenentatge Servei

LÍNIA 4. Avançar cap a un model “d’Escola a temps complert”, ordenant i completant l’oferta d’activitats educatives locals
OBJECTIU 4.1. Crear eines de comunicació i coordinació entre els agents socioeducatius per articular una oferta amb
lògica de municipi, evitant duplicitats i oferint activitats diverses
OBJECTIU 4.2. Millorar la comunicació i la coordinació entre entitats i amb l’Ajuntament en relació a l’oferta educativa local
OBJECTIU 4.3. Promoure la creació de projectes i activitats, entre tots els agents educatius per a cobrir les demandes i
necessitats educatives no cobertes
ACCIONS DE CONTINUITAT

ACCIONS DE MILLORA

 Mantenir l’oferta d’activitats
fora
escola
d’AMPA,
entitats i empreses

 Coordinar l’oferta d’activitats d’AMPA i
altres entitats i empreses del municipi
 Potenciar les activitats educatives al
migdia

NOVES ACCIONS
 Educ@entorn (amb suport DIBA)
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EIX 2. INFÀNCIA
I ADOLESCÈNCIA
Aquest eix tracta sobre
les
polítiques
socioeducatives
adreçades a la infància i
adolescents, és a dir,
persones d’entre 3 a 16
anys i a les seves
famílies, amb l’objectiu
de reforçar els centres
educatius públics, fer un
treball amb els agents
socioeducatius
per
ordenar
l’oferta
d’activitats fora escola,
millorar l’accés a peu als
centres
educatius
i
potenciar la formació de
les famílies.

LÍNIA 5. Promoure el lleure i l’esport com a valor educatiu, saludable, accessible, inclusiu i de qualitat
OBJECTIU 5.1. Ordenar els espais públics i la platja per a la diversificació de la pràctica esportiva
OBJECTIU 5.2. Definir noves línies d’ajuts destinades a la promoció i foment de l’activitat esportiva i de lleure
OBJECTIU 5.3. Optimització dels patis dels centres educatius i regulació de la seva obertura fora de l’horari escolar
ACCIONS DE CONTINUITAT

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Oferta
d’activitats
esportives del municipi per
part d’entitats i empreses
 Els casals d’estiu
 Jornades
esportives
intercentres

 Coordinar les ofertes esportives
del municipi perquè els infants i
adolescents hi puguin participar
més
 Ampliar els ajuts a la promoció de
l’esport i el lleure d’infants i
adolescents

 Obrir els patis de les escoles públiques per al joc fora
d’horari lectiu.
 Oferir a les escoles activitats esportives del municipi per
donar-les a conèixer
 Fer un mapa dels espais destinats a l’esport i al lleure
 Casals per al Nadal i la Setmana Santa
 Treballar la competitivitat a l’esport

LÍNIA 6. Fer un acompanyament a infants i adolescents per millorar la convivència i assolir l’èxit educatiu per a tothom
OBJECTIU 6.1. Oferir recursos educatius de reforç per l’assoliment de les competències bàsiques a infants i adolescents
amb dificultats i amb Necessitats Educatives Especials (NEE)
OBJECTIU 6.2. Repensar i actualitzar els programes d’adaptació curricular a 4t d’ESO, tot ampliant i diversificant-los
OBJECTIU 6.3. Adoptar mesures per prevenir i donar suport a les persones i famílies en situació de risc de pobresa o
d'exclusió social des de les polítiques educatives
OBJECTIU 6.4. Tractar de forma integral la prevenció de l’assetjament escolar i la promoció de la convivència al municipi
ACCIONS DE CONTINUITAT
 Els Tallers d’Estudi Assistit
a les escoles
 La
socialització
i
reutilització
de
llibres
escolars

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Repensar el programa d’adaptació
curricular d’ESO
 Millorar la comunicació dels ajuts a
l’escolarització d’escoles i institut
 Recolzar més el treball de les NEE

 Aplicar la tarifació social en els ajuts d’àmbit educatiu i
a les subvencions a entitats socioeducatives
 Creació d’un recurs socioeducatiu
 Pla i Comissió de convivència als centres educatius
 Formació a famílies per a la prevenció del fracàs
escolar d’infants i adolescents
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EIX 3.
JOVENTUT
Aquest eix tracta sobre
les
polítiques
socioeducatives
adreçades a la joventut,
és a dir, a joves de 16 a
30 anys tant des d’una
vessant substantiva com
organitzativa,
amb
l’objectiu final d’ampliar
l’oferta post-obligatòria al
municipi i potenciar les
activitats
dirigides
a
joves

LÍNIES D’ACTUACIÓ
LÍNIA 7. Ampliar i millorar l’oferta formativa post- obligatòria al municipi
OBJECTIU 7.1. Treballar amb la Conselleria d’Ensenyament l’oferta de Cicles Formatius al municipi
OBJECTIU 7.2. Actualitzar i potenciar l’oferta de Programes de Formació Inicial i els programes formatius de “segones
oportunitats”
OBJECTIU 7.3. Potenciar la formació post-obligatòria on-line amb el suport municipal del CFA Timó
ACCIONS DE CONTINUITAT

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Seguir treballant per a una oferta de
CCFF a Montgat

 Revisar els PFI actuals
 Adequar el punt de suport a la
formació on-line del CFA Timó

 Crear altres programes formatius de
“segones oportunitats”

LÍNIA 8. Fer una oferta d’activitats dirigides als joves de Montgat, en base als seus interessos i necessitats
OBJECTIU 8.1. Crear mecanismes i espais de participació del jovent per posar en comú interessos, necessitats i propostes
d’activitats a Montgat
OBJECTIU 8.2. Fer una programació conjunta d’activitats juvenils
OBJECTIU 8.3. Portar a terme activitats educatives per potenciar entre el jovent l’adopció d’hàbits de vida saludables
(prevenció del consum de drogues i de conductes de risc, promoció de l’alimentació saludable i la pràctica esportiva...)
ACCIONS DE CONTINUITAT

ACCIONS DE MILLORA
 Ampliar i diversificar l’oferta actual
d’activitats per a adolescents i joves de
Montgat

NOVES ACCIONS
 Dinamitzar el Consell de Joves
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EIX 3.
JOVENTUT
Aquest eix tracta sobre
les
polítiques
socioeducatives
adreçades a la joventut,
és a dir, a joves de 16 a
30 anys tant des d’una
vessant substantiva com
organitzativa,
amb
l’objectiu final d’ampliar
l’oferta post-obligatòria al
municipi i potenciar les
activitats
dirigides
a
joves

LÍNIA 9. Millorar l’orientació educativa i la Transició Escola – Treball, a través de la coordinació entre els agents implicats
OBJECTIU 9.1. Ampliar les expectatives formatives i laborals de l’alumnat a través de la continuïtat dels estudis
OBJECTIU 9.2. Potenciar l’orientació educativa d’adolescents, joves i famílies cap a la formació post obligatòria
OBJECTIU 9.3. Desenvolupar l’orientació de joves al món del treball
ACCIONS DE CONTINUITAT
 Accions d’orientació educativa des
de l’institut, l’Espai Jove i la CFA
Timó.
 Accions d’orientació al món laboral
de Promoció econòmica
 Projecte Full de Ruta a la CFA
Adults (Diputació de Barcelona)

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Ampliar
i coordinar les accions
d’orientació educativa a adolescents,
joves i famílies que fan diferents
serveis locals.

 Crear un espai de coordinació i treball en
xarxa entre els agents que fan orientació
educativa i laboral a Montgat.
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EIX 4.
ADULTESA I
GENT GRAN
Aquest eix tracta sobre
les polítiques
socioeducatives
adreçades a l’adultesa
entesa com als majors
de 18 anys, i la gent
gran, majors de 65 anys,
amb l’objectiu d’ampliar
l’oferta de formació
permanent i potenciar les
activitats educatives de
sensibilització social.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
LÍNIA 10. Promoure la millora dels equipaments i infraestructures educatives del municipi per a persones adultes i gent
gran
OBJECTIU 10.1. Millorar les infraestructures del CFA Timó i del Centre Cívic Les Mallorquines per poder mantenir i ampliar
la seva oferta formativa
OBJECTIU 10.2. Potenciar l’espai de referència al municipi per al suport a la formació on-line que ofereix el CFA Timó
ACCIONS DE CONTINUITAT

ACCIONS DE MILLORA

 L’execució del Pla de Manteniment de
la CFA Timó

 Millorar l’equipament tecnològic i els
recursos del Punt de suport al IOC i a
estudis post-obligatoris

NOVES ACCIONS


LÍNIA 11 . Completar i ordenar l’oferta de formació continuada i ocupacional per a persones adultes a la vila
OBJECTIU 11.1. Analitzar les demandes formatives no cobertes, en relació a la formació reglada
OBJECITU 11.3. Potenciar la formació ocupacional per al “reciclatge professional”
OBJECTIU 11.2. Crear espais i eines de comunicació i coordinació entre els agents educatius per articular una oferta
formativa ocupacional i continuada, evitant duplicitats i oferint activitats diverses.
ACCIONS DE CONTINUITAT
 Mantenir l’oferta formativa actual
pública, privada i associativa
 Projecte Full de Ruta a la CFA Adults
(Diputació de Barcelona)

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Millorar la difusió i coordinació de
l’oferta de formació per a adults
 Més
formació
de
“reciclatge
professional”

 Fer una diagnosi de la demanda i de
l’oferta
específica
de
formació
continuada i ocupacional
 Definir noves ofertes, d’acord als buit i
interessos i que siguin accessibles
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EIX 4.
ADULTESA I
GENT GRAN

LÍNIA 12. Ampliar la formació permanent i de sensibilització social i cívica de les persones adultes i la gent gran

Aquest eix tracta sobre
les polítiques
socioeducatives
adreçades a l’adultesa
entesa com als majors
de 18 anys, i la gent
gran, majors de 65 anys,
amb l’objectiu d’ampliar
l’oferta de formació
permanent i potenciar les
activitats educatives de
sensibilització social.

OBJECTIU 12.3. Crear espais i eines de comunicació i coordinació entre els agents educatius per articular una oferta de
formació permanent, evitant duplicitats i oferint activitats diverses.

OBJECTIU 12.1. Analitzar les demandes formatives no cobertes, en relació a la formació no reglada
OBJECTIU 12.2. Ampliar l’oferta de formació permanent a preus assequibles (art, TIC, idiomes, ...)

ACCIONS DE CONTINUITAT
 Mantenir l’oferta per a adults i
famílies
 Formació a famílies projecte
Home

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Ampliar l’oferta formativa en temes com els rols
parentals, el civisme, l’educació en valors, la
sostenibilitat ambientat, la mobilitat, la salut,
com afrontar la competitivitat en l’esport, etc.

 Crear una oferta de tallers i xerrades
“d’educar per conviure”

LÍNIA 13. Promocionar l’envelliment actiu a partir de diferents estratègies i activitats educatives
OBJECTIU 13.2. Impulsar projectes Inter generacionals de base comunitària amb objectius educatius
OBJECTIU 13.3. Potenciar espais i activitats diversificades que responguin als diferents models d’envelliment del municipi
ACCIONS DE CONTINUITAT
 El voluntariat de docents jubilats o prejubilats que participen en projectes de
les escoles públiques i del CFA Timó
 Oferta d’activitats d’envelliment actiu
del municipi
 Les Aules d’extensió universitàries

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Potenciar el voluntariat, a través d’una
borsa de voluntariat de persones
jubilades o pre-jubilades que vulguin
implicar-se en projectes educatius,
socials, culturals... de Montgat, tant
relacionats amb les necessitats
formatives o interessos dels adults
com amb la resta d’etapes formatives.
 Crear més itineraris de salut

 Fer una Xarxa intergeneracional que
ajudi a donar resposta i combatre les
desigualtats educatives entre infants i
joves
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EIX 5.
PARTICIPACIÓ
I TREBALL EN
XARXA
(Transversal)
Aquest eix tracta
sobre les estratègies i
els espais participació
i treball en xarxa entre
els diferents agents
educatius, amb
l’objectiu de portar a
terme les accions
plantejades a les línies
d’actuació anteriors.
Així mateix, el treball
en xarxa permet donar
una resposta més àgil
a les necessitats
socioeducatives
emergents del
municipi i als canvis
en el context
socioeconòmic actual.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
LÍNIA 14. Potenciar el Consell Escolar Municipal (CEM) com a espai de relació, debat i treball conjunt entre els agents
educatius de Montgat pel desplegament del Pla
OBJECTIU 14.1. Fer del Plenari del CEM l’espai de debat i de participació de referència dels agents educatius de Montgat per
al desplegament del Pla Local d’Educació (PLE).
OBJECTIU 14.2. Articular grups de treball del CEM, que siguin d’espais de planificació, implementació i avaluació de projectes
i iniciatives on hi participin centres educatius públics i privats de Montgat, entre d’altres agents educatius.
OBJECTIU 14.3. Treballar la comunicació dels centres educatius i altres recursos educatius de la vila, fent visibles els
projectes innovadors i singulars actuals.
ACCIONS DE CONTINUITAT
 Convocatòries regulars del CEM
 Seguir insistint en la participació dels
centres educatius privats i concertats

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Dinamitzar les sessions plenàries del CEM
de manera que hi hagi més debat i siguin
menys informatives
 Ampliar i diversificar el perfil dels agents
educatius que participen al CEM, com a
convidats.

 Creació de grups de treball o
comissions del CEM per desplegar
les accions del PLE
 Crear protocols i altres eines per
compartir informació entre els
agents educatius.
 Revisar el Reglament del CEM.

LÍNIA 15. Potenciar la participació d’infants i adolescents en el poble i en les polítiques municipals
OBJECTIU 15.1. Impulsar la creació d’un Consell Municipal d’Infants i un Consell Municipal d’Adolescents.
OBJECTIU 15.2. Impulsar processos participatius i espais de debat amb la participació d’infants
ACCIONS DE CONTINUITAT

ACCIONS DE MILLORA
 Incorporar la visió d’infants i adolescents als
processos participatius de la ciutat

NOVES ACCIONS
 Crear un Consell Municipal d’Infants
 Crear
un
Consell
Municipal
d’Adolescents
 Dinamitzar el Consell de Joves
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EIX 5.
PARTICIPACIÓ
I TREBALL EN
XARXA
(Transversal)
Aquest eix tracta
sobre les estratègies i
els espais participació
i treball en xarxa entre
els diferents agents
educatius, amb
l’objectiu de portar a
terme les accions
plantejades a les línies
d’actuació anteriors.
Així mateix, el treball
en xarxa permet donar
una resposta més àgil
a les necessitats
socioeducatives
emergents del
municipi i als canvis
en el context
socioeconòmic actual

LÍNIA 16. Potenciar la formació i la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles
OBJECTIU 16.1. Donar suport a les AMPA i impulsar activitats de formació de pares i mares.
OBJECTIU 16.2. Potenciar les relacions entre famílies i centres educatius, ampliant la participació de les famílies a l’educació
ACCIONS DE CONTINUITAT
 Activitats regulars de les
AMPA

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Fer a nivell de municipi el Fòrum
Família- Escola, que organitza
actualment l’Escola Marina i l’AMPA,
implicant a totes les AMPA i centres
educatius (comunitat educativa).

 Crear una xarxa d’AMPA i entitats socioeducatius per
coordinar accions formatives, conjuntament amb les
que fan centres educatius i Ajuntament.
 Aula oberta d’estudi per a infants i famílies amb un
reforç parental.

LÍNIA 17. Desplegar el Pla Local Educatiu amb una visió integral, garantint la comunicació i el treball en xarxa entre tots els
agents educatius.
OBJECTIU 17.1. Integrar al Pla les línies i accions educatives que incorporin els futurs plans estratègics sectorials (joventut,
participació, gènere, gent gran, civisme,....), tot garantint la coordinació i el treball conjunt.
OBJECTIU 17.2. Mantenir el Grup Motor com a espai de treball tècnic, encarregat de coordinar el desplegament i avaluació del
Pla i dinamitzar els grups de treball i de vetllar pel treball en xarxa i la comunicació amb la comunitat educativa.
OBJECTIU 17.3 Treballar la comunicació dels centres educatius i altres recursos educatius de la vila, fent visibles els
projectes innovadors i singulars actuals.
OBJECTIU 17.4. Millorar la comunicació i la coordinació entre entitats educatives, socials o culturals i amb l’Ajuntament en
relació a l’educació
ACCIONS DE CONTINUITAT





Mantenir el Grup Motor del PLE
La difusió actual d’activitats
Ser a la Xarxa Escoles d’Adults
Ús de la web municipal per
comunicar el PLE

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Ampliar
l’ús
del
Portal
d’entitats de Montgat per part
d’AMPA
i
entitats
socioeducatives

 Mecanismes i espais per treballar conjuntament
l’elaboració de nous plans transversals
 Guia de serveis i recursos educatius de Montgat
 Fer un banc de recursos i espais compartits
 Aplicació Twitter o APP per difondre activitats puntuals
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EIX 6.
SOSTENIBILITAT
I EDUCACIÓ
AMBIENTAL
(Transversal)
Aquest eix fa referència a
una qüestions clau pel
municipi i transversals a
totes les etapes
educatives. la implantació
de sistemes de gestió
mediambiental per fer de
la sostenibilitat, un eix
educatiu singular del
municipi.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
LÍNIA 18.Treballar per ampliar el nombre de centres escolars amb el distintiu d’Escola Verda
OBJECTIU 18.1. Fomentar l’educació ambiental del personal docent, de l’alumnat i de les seves famílies
OBJECTIU 18.2. Desplegar el programa de gestió i educació mediambiental als centres educatius de titularitat pública
OBJECTIU 18.3. Elaborar projectes de municipi amb la sostenibilitat com a eix educatiu
ACCIONS DE CONTINUITAT
 Mantenir
l’EBM

la

certificació

a

ACCIONS DE MILLORA

NOVES ACCIONS

 Millorar el treball conjunt entre centres i
amb l’Ajuntament, amb projectes
d’educació ambiental
 Ampliar la formació ambiental de
l’alumnat

 Suport als centres educatius en la certificació
com a Escola Verda
 Accions formatives d’educació ambiental a
docents i famílies.

LÍNIA 19. Facilitar l’accés a peu als centres educatius i a d’altres equipaments públics, a través de camins escolars nets,
segurs i educadors
OBJECTIU 19.1. Definir conjuntament camins escolars als centres educatius públics de la vila i a d’altres equipaments
municipals (culturals, juvenils...)
OBJECTIU 19.2. Millorar la mobilitat i fomentar el transport públic en l’accés als centres educatius i d’altres equipaments
municipals
ACCIONS DE CONTINUITAT

ACCIONS DE MILLORA

 Executar les accions del Pla
de Mobilitat

 Millorar els camins escolars existents
 Itineraris inclusius (amb el suport de la
DIBA)

NOVES ACCIONS
 Descentralitzar les accions socioeducatives
per fomentar que siguin accessibles per a
infants i adolescents de tots els barris.
 Fer camins segurs des de les escoles cap a
equipaments de referència d’infants i
adolescents.
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Proposta organitzativa
Un dels tres objectius generals del Pla Local d’Educació de Montgat té relació no amb
la vessant substantiva de les polítiques educatives, sinó amb la vessant operativa i
estratègica del Pla, ens referim a l’organització dels agents educatius per assolir els
objectius marcats:


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

És per això, que aquest capítol incorpora una proposta d’espais de treball a nivell
polític, tècnic i d’agents socioeducatius per tal de facilitar el desplegament i avaluació
del Pla.

Nom
Funcions

Membres
Periodicitat

Nom
Funcions

Membres

Periodicitat

1. Comissió Política d’Educació
Impulsar a nivell polític el Pla Local d’Educació
La reflexió, debat i decisió política sobre les accions del Pla
La priorització anual de les accions del Pla
El seguiment de les accions iniciades
Retre comptes al Consell Escolar Municipal sobre
desplegament del Pla
Ple Municipal
Semestral







el

2. Grup Motor Educatiu
 Garantir tècnicament l’execució i el desenvolupament de les
accions del Pla, especialment les prioritzades políticament
 La dinamització dels grups de treball, la coordinació entre els
agents socioeducatius implicats, així com del seguiment tècnic
de les accions
 La comunicació regular amb d’altres ens públics amb
competències en educació al territori.
 Comunicar les accions i el desplegament del Pla, a nivell polític
i al Consell Escolar Municipal.
La responsable tècnica del Pla, personal tècnic local implicat en
polítiques de l’àmbit socioeducatiu (Escola bressol municipal,
cultura, promoció econòmica, el/la regidor/a d’educació, la direcció
de l’Institut i d’una escola pública).
Mensual/Bimensual
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Nom
Funcions

3. Consell Escolar Municipal
 Ser l’espai de trobada i de participació dels agents
socioeducatius del territori
 Visualitzar tots els agents que estan treballant al territori, així
com la seva interrelació i coneixement mutu.
 Afavorir la creació de vincles per al treball en xarxa entre els
agents socioeducatius al territori
 Fer un seguiment anual del Pla
 Debatre i validar la priorització política de les accions per a cada
curs

Membres

Agents socioeducatius del municipi (els que estipula el Reglament
del Consell Escolar Municipal i d’altres )

Periodicitat

Trimestral

Nom
Funcions

Membres
Periodicitat

4. Grups de treball del Consell Escolar Municipal
 Espais adhoc i temporals de participació d’agents socioeducatius
per al disseny i coordinació de projectes i accions concretes.
 Espais de treball temàtics, en funció de les accions que es volen
desenvolupar cada curs
 Cada grup tindrà un encàrrec propi: aprofundir en una
problemàtica concreta, definir i/o posar en marxa un projecte o
acció, etc.
 Cada grup comptarà amb un coordinador/a, que en serà el/la
portaveu.
Els agents socioeducatius implicats en les accions del Pla
La temporalitat dels Grups de Treball dependran de les accions,
però seran finits i es revisaran cada curs.
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Impactes del projecte
L’elaboració del Pla Local d’Educació de Montgat ha comportat diversos impactes
positius que cal remarcar, tant en relació a l’ajuntament com en relació a la comunitat
educativa:

 Ha comportat una reflexió estratègica sobre les problemàtiques
educatives i les polítiques locals: El procés d’elaboració del Pla ha permès
generar un espai de reflexió tècnica i política en relació a l’educació al municipi,
el Grup motor, que s’ha trobat en diferents ocasions i ha estat l’espai de treball
principal del Pla. Així, mateix, les diferents sessions de treball per recollir les
visions de l’educació al municipi han provocat espais de reflexió tècnica,
política i de la comunitat educativa.

 Ha millorat el coneixement de la realitat socioeducativa local, a través de
la Diagnosi: La diagnosi socioeducativa ha permès millorar el coneixement
sobre les necessitats i potencialitats del territori, així com sobre les polítiques i
els agents que hi intervenen. Un segon element a tenir en compte és que
aquesta diagnosi s’ha construït de manera compartida, connectant les mirades
del diferents agents (tècnics, polítics, entitats, equipaments educatius i
culturals, etc.). I en tercer lloc, per tal de disposar d’informació actualitzada de
la realitat socioeducativa del municipi, s’ha creat una eina de recollida
d’informació amb enllaços on es podrà actualitzar anualment. A més incorpora
informació sobre totes aquelles accions socioeducatives que s’estan impulsant
des de l’ajuntament
 S’ha elaborat un document de consens interessant per a l’Ajuntament i la
comunitat educativa: El Pla Local d’Educació ja és en si mateix un producte
interessant per a l’Ajuntament i per al municipi no només com a fotografia de
les necessitats socioeducatives actuals, sinó també perquè incorpora un
conjunt d’objectius i actuacions consensuades a nivell local. A través del Pla
s’han pogut planificar en base a les prioritats educatives no només de
l’Ajuntament (polítiques i tècniques), sinó també de la comunitat educativa
participant al Consell Escolar Municipal.
 Ha permès treballar amb un espai de treball transversal tècnic-polític: és
la primera experiència local de planificació de una política a través d’un grup
motor. Es tracta d’una metodologia que pot ser transferible a d’altres nivells. El
Grup Motor i les sessions de treball tècniques han provocat compartir mirades,
dificultats i estratègies per superar-les i ha estat enriquidor per totes les parts.
 Ha potenciat i apoderat la comunitat educativa: Tot i que el Grup Motor ha
estat el nucli de treball, la comunitat educativa integrada al CEM ha estat
implicada en l’elaboració del Pla en dos moments: en la identificació de les
qüestions clau de la diagnosi socioeducativa, i en la validació d’objectius i
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definició d’accions (a través de dos taller participatius). El Pla s’aprovarà també
al CEM i aquest serà l’espai principal
En conclusió, s’han recollit aportacions del projecte a diferents nivells, de totes
maneres és en l’elaboració i desenvolupament del Pla d’Acció 2018 i 2019, quan es
podran extreure la major part dels impactes positius del Pla Local d’Educació de
Montgat.

88
Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació

