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PRESENTACIÓ

Objectius i metodologia del PLE d’Arbúcies



El Pla Local d’Educació (PLE) d’Arbúcies és una eina per a millorar les polítiques i el treball en xarxa en educació al municipi.

La iniciativa d’elaborar un Pla Educatiu d’Arbúcies sorgeix de la voluntat de l’Ajuntament i del

CEM de revisar l’estat educatiu del municipi i d’avançar cap a una estratègia educativa cada

cop més integral, que vagi més enllà de l’educació reglada obligatòria.

En aquest context, l’any 2017 es va fer un primer estudi diagnòstic per a detectar

necessitats, limitacions i prioritats a treballar a nivell educatiu. Aquest estudi va servir per a

generar una estratègia educativa en clau 360º que integrava l’educació formal i no formal al

llarg de la vida i es va decidir fer un Pla Local d’Educació.

Un Pla Local d’Educació té com a primer gran objectiu, generar una reflexió col·lectiva sobre

la realitat educativa en la qual ens trobem, els recursos educatius disponibles i l’acció

educativa que s’està fent. Un cop avaluada la situació present, el Pla té com a objectiu últim

consensuar prioritats de millora i planificar les accions a desenvolupar en un horitzó

temporal definit i estructurar un treball en xarxa per fer-les efectives.

Les premisses que han guiat quest pla han estat:

- Que tingui en compte al llarg de la vida i a l’ample de la vida, relacionant l’educació reglada i no reglada.

- Que es faci amb la participació ciutadana, tot i que el principal lideratge i responsabilitat recaigui a l’Administració Local.

- Que es recolzi en el CEM d’Arbúcies (ampli i divers en la seva composició) com a principal òrgan per a la presa de decisions en relació al Pla.



Per tant, els objectius del Pla Local d’Educació d’Arbúcies són:

- Obtenir un diagnòstic en profunditat de la situació educativa al municipi, especialment en relació a les situacions que generen més preocupació

entre la comunitat educativa. Aquesta diagnosi ha recollit la visió tant dels agents responsables dels serveis i recursos educatius (educadors, docents,

tècnics...) com també de la ciutadania destinatària d’aquests serveis i recursos (alumnat, famílies i persones adultes en general).

- Visualitzar tots els recursos i activitats educatives que hi ha al municipi.

- Provocar un debat i consens social, tècnic i polític entorn a la qüestió educativa.

- Traçar una estratègia d’acció, orientada: crear més recursos allà on són necessaris; donar sentit (endreçar, integrar, etc) a allò que ja està en marxa

però li manca estructura o coherència; i millorar el treball en xarxa entre els diferents agents socioeducatius del municipi.

Els objectius específics serien:

- Contribuir a incrementar l’èxit educatiu escolar de tot l’alumnat

- Contribuir a millorar les condicions d’escolarització del nou alumnat

- Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic

- Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius

- Oferir espais i oferta cultural per als adolescents entre 12 i 18 anys

- Facilitar els elements que afavoreixin una mobilitat segura dels infants i adolescents

- Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua vehicular

La metodologia seguida per a l’elaboració del Pla contempla aquestes fases:

a) Diagnosi:

La diagnosi recopila i analitza diferents indicadors educatius, procedents de les següents fonts d’informació:

- Dades existents sobre educació (dades secundàries)

- Enquestes a mida sobre pràctiques i opinions educatives dels infants, adolescents, pares i mares d’alumnes i població adulta d’Arbúcies.

- Consulta al professorat i responsable de serveis i recursos educatius.



- Debats col·lectius sobre l’educació a través del CEM i taules interdepartamentals de treball.

El resum d’aquesta diagnosi es pot veure en la infografia de conclusions.

b) Consens de l’estratègia i accions del Pla

La definició d’una estratègia educativa parteix del consens d’uns objectius compartits a nivell educatiu (situació desitjada). Un cop definits els objectius, es

defineix una estratègia d’acció coherent per aconseguir-los. És a dir, definim quins són els principals passos, canvis i millores que hem de promoure des del

treball en xarxa.



A.DIAGNOSIS



Aquest apartat recull la diagnosis de la situació educativa de partida.

La diagnosi es basa en l’anàlisi de dades secundàries (prèviament existents) i d’altres primàries (elaborades expressament per a aquesta diagnosi):

concretament, s’han realitzat enquestes semi estructurades i entrevistes amb els diferents agents de la comunitat educativa: famílies, docents, alumnes de

tots els centres educatius i professionals vinculats als equipaments i a l’Ajuntament.

La presentació dels resultats s’estructura en els següents apartat:

1. Context sociodemogràfic

2. Recursos educatius municipals

3. Educació escolar

4. Educació familiar

5. Educació extraescolar

6. Educació en l’entorn

7. Correlacions dels principals indicadors de vulnerabilitat

8. Treball en xarxa entre agents educatius



A.1. CONTEXT SOCIODEMOGRÀFIC

Iniciem la diagnosi amb una introducció general d’Arbúcies, enfocant-nos en els aspectes de més rellevància a nivell educatiu,

com són: l’evolució demogràfica i la natalitat, el nivell d’estudis de la població adulta i la situació econòmica de la població.

Introducció: dades bàsiques d’Arbúcies

Arbúcies és un municipi de la comarca de la Selva. La vila se situa al fons d’una vall entre el Montseny i les Guilleries, per on s’escola la riera d’Arbúcies, amb

6507 habitants.

Limita amb els termes d’altres comarques (Osona, Vallès Oriental, Maresme, Baix Empordà, Gironès i Garrotxa).

El municipi està situat a uns 47km de la capital de província, Girona, per la carretera C25.

L’economia d’Arbúcies mostra un relatiu equilibri entre l’agricultura (aprofitament dels recursos naturals de l’entorn, on

dominen boscos d’alzina, surera, castanyer, roure i faig), la ramaderia i la indústria. Tanmateix, l’activitat industrial,

juntament amb el comerç, són actualment les predominants. El municipi, històricament, ha estat caracteritzat per la

indústria carrossera.

Com a interès arquitectònic, destaca l’ermita romànica de Sant Marçal del Montseny i el Castell de Montsoriu, situat

entre les poblacions d’Arbúcies i St. Feliu de Buixalleu, que s’alça al cim d’un turó de 650m d’altitud.



Demografia

Les xifres d’aquest apartat provenen del padró municipal d’habitants, en la seva versió de l’INE i l’Idescat i del Programa Xifra de la Diputació de Girona.

Expliquem, en primer lloc, l’estructura d’edats actual del municipi. Seguidament, comentem l’evolució de la població total i la incidència que en aquesta

evolució han tingut els fluxos migratoris (immigració i emigració) dels darrers anys. Per últim analitzem la diversitat actual de la població d’Arbúcies, segons

lloc de naixement.

Estructura d’edats

A 1 de gener de 2021, l’estructura d’edats d’Arbúcies és la següent:

les franges d’edat situades a la meitat de la piràmide (de 35 a 64 anys) són les més abundants, mentre que la copa (a partir de 70 anys) és més estreta. La

piràmide actual pronostica un progressiu envelliment de la població, conforme les generacions més abundants avancin en edat i reemplacin les generacions

més envellides actuals.

El municipi, doncs, haurà d’estar atent a donar servei i oportunitats- també educatives- a la població que està en aquesta etapa vital.

Cal tenir en compte que el perfil socioeducatiu de la població en edats més madures es va transformant i tendeix a tenir un nivell d’estudis molt més alt que

les generacions anteriors.

Les generacions més abundants tenen un reemplaçament suficient per part de les generacions més joves (dels 5 al 24 anys) que també són majoritàries.

Les migracions nacionals i internacionals, protagonitzades generalment per persones joves o de mitjana edat contribueixen a augmentar la població infantil.

La tendència a l’envelliment, provoca que la població total d’Arbúcies hagi disminuït en els últims 10 anys (6741 l’any 2012 vs 6507 l’any 2021).

Si comparem l’estructura d’edats d’Arbúcies amb el conjunt de la comarca de la Selva, podem constatar una silueta semblant entre els dos territoris.

El creixement vegetatiu (naixements i defuncions) es manté a Arbúcies en signe negatiu (més defuncions que naixements (67 defuncions vs 44 naixements).



Natalitat

Arbúcies ha perdut natalitat durant els últims 10 anys.

El nombre de nounats al poble durant el període 2011- 2019 és d’una mitjana de 63 nounats.

Com podem observar a la taula, un 75% de les mares de nounats d’Arbúcies són estrangeres. Des

del 2010 la proporció de mares estrangeres augmenta, en una tendència clara.

Les mares joves, fins als 34 anys, són en una gran proporció estrangera.



Lloc de naixement de la població d’Arbúcies

Un 70% de la població d’Arbúcies ha nascut al municipi o en algun altre indret de

Catalunya. Podem afirmar que hi ha un “índex de població autòctona” elevat.

Un 22% de la població ha nascut fora d’Espanya i un 6,5% de la població ha nascut a

altres municipis de la geografia espanyola.

És important tenir en compte, per a l’anàlisi de les dades, que el lloc de naixement i

l’estrangeria són dos conceptes diferents: entre les persones nascudes fora del territori

espanyol (22%) n’hi ha que actualment tenen nacionalitat espanyola i no són

estrangeres.

El fet que 1 de cada 5 persones d’Arbúcies hagin nascut a l’estranger és rellevant a

l’hora de planificar i dissenyar polítiques per tal de construir un territori cohesionat

que inclogui a tothom.

Població estrangera

La nacionalitat estrangera predominant a Arbúcies és la marroquina, seguida de la romanesa. Molt

més enrere es troben nacionalitats com la senegalesa, portuguesa, gambiana...

Com es veu al gràfic, no hi ha un relatiu equilibri numèric entre les comunitats estrangeres que

habiten a Arbúcies, ja que la comunitat marroquina té un pes demogràfic especialment

predominant.

Aquest fet dificulta més una integració social, intercultural, ja que és més probable que es

desenvolupin comunitats amb dinàmiques de relació endogàmiques.



Majoritàriament, la població estrangera d’Arbúcies és d’edat petita i jove, en edat d’estudiar, de treballar i tenir família (de 0 a 49 anys).

Situació social i econòmica

Aquest apartat analitza el nivell d’estudis de la població adulta d’entre 25 i 64 anys.

El nivell d’estudis de la població adulta és important ja que:

- És demostrat que el nivell educatiu dels progenitors influeix en el rendiment escolar dels infants i adolescents.

- El nivell d’estudis guarda relació positiva amb el nivell de renda, l’estatus professional i el nivell d’activitat d’un municipi.

- El nivell d’estudis de la població dels 25 als 64 anys ens pot donar pistes de les necessitats de formació de la població adulta.

Nivell d’estudis de la població adulta

Segons el padró d’Arbúcies, un 19% dels habitants del municipi d’entre 25 i 64 anys no han completat els estudis obligatoris.



Un 47% de la població té estudis obligatoris complets i un 26,5% té

estudis terciaris o superiors.

Com podem veure a la taula de sobre, la procedència és un factor

que es correlacions de forma clara amb el nivell d’instrucció: hi ha

una clara relació entre el nivell d’instrucció i haver nascut a

Catalunya.

Situació professional de la població

El tipus d’ocupació de la població s’explica, sobretot, pels sectors econòmics predominants de la zona.

El gràfic de sota ens mostra com Arbúcies és una població amb una distribució entre sectors econòmics variada: el sector predominant és el dels serveis. .

La taxa d’atur del municipi és del 10,25%, concentrada sobretot en edats avançades (de 55 a

64 anys) i especialment en el sexe femení.



A.2. RECURSOS EDUCATIUS MUNICIPALS

Aquest apartat fa un repàs dels programes, serveis i polítiques de recolzament a l’educació que despleguen l’Ajuntament i altres

administracions públiques per tal de complementar, reforçar o dinamitzar l’educació formal, no formal i en l’entorn que es produeix al

municipi.



Serveis, projectes i programes

Arbúcies compta amb diversitat de projectes, programes, plans i accions en

l’àmbit educatiu provinents de l’administració local (amb i sense col·laboració

d’altres administracions).

El diagrama resum d’aquest apartat il·lustra la transversalitat de l’educació en el

municipi: hi ha serveis i programes dependents de diferents àrees de

l’Ajuntament, més enllà de l’àrea d’Educació.

Com mostra el diagrama, les àrees que tenen major pes, a més d’Educació, són la

Cultura, Joventut, Serveis Socials.

L’àrea de Cultura té especialment importància, donat que engloba 2 serveis

socioeducatius de gran impacte pel municipi: l’Escola de Música i la Biblioteca

municipal.

Recursos educatius d’Arbúcies. Any 2022

Esports:

Activitats i espais esportius (Centre Esportiu Municipal)

Marxa Primavera i nocturna

Programa Sacseja

Vinyabike

Entitats esportives: EFA (Escola de Futbol Arbucienca), Escola de Dansa, Aikido, Club de Judo, Club Bàsquet Arbúcies, Club Patí Arbúcies



Promoció econòmica:

Oficina de Promoció Econòmica (OPE):

- Capacitació i ocupació: cursos de formació ocupacional.

- Programes de Garantia Juvenil

- Programes de treball als barris

- Recerca de feina

Brigada jove

Educació:

Centres escolars:

- Llar Infants El Jardinet: primer cicle d’Educació Infantil

- Escola Dr. Carulla: Centre públic d’Educació Infantil i Primària

- Escola Vedruna: Centre concertat d’Educació Infantil i Primària

- INS Montsoriu: Educació Secundària Obligatòria, BTX i Cicles Formatius de Grau Mitjà

- Centre de Formació d’Adults Maria Dolors Pons Esteve

- Programa de Formació Integrada (PFI)

- Associació la Xicola

- Catàleg de recursos pedagògics.

Participació:

- Ple dels Infants



Ajuts econòmics:

- Subvencions AMPA

- Reutilització de llibres

- Beques anglès

- Premis PRAA

- Programa Sigues tu

Diversificació curricular: Projecte Agudes

Cultura:

Àrea de Cultura:

- Premis Poesia Ametista

- Premis CLER de narrativa infantil-juvenil

Centre de Normalització lingüística: català per adults (diferents nivells).

Biblioteca Rafael Vilà i Barnils

Escola de música Municipal Mestre Lluís Torres

Museu Etnològic del Montseny, la Gabella (MEMGA)

Naus Ayats



Joventut

Formació:

- Cursos pre-monitors i de monitor de lleure

Esplai Municipal d’Estiu

Activitats: cinema jove, trobada de delegats, Parc de Nadal, Carnestoltes, Camps de treball...

Serveis Socials

Taller de memòria

Reforç escolar

Centre obert

Patis oberts

Habitatge

Borsa d’habitatge jove

Salut

La Resclosa

Centre d’Atenció Primària

Igualtat

Diades: 8M, 25N



A continuació repassem els recursos educatius del municipi, classificats segons l’àrea de la qual formen part:

- ÀREA D’EDUCACIÓ: L’Ajuntament d’Arbúcies està adherit a xarxes educatives, com:

o Pacte contra la Segregació escolar a Catalunya

Aquestes adhesions són un valor afegit real per al municipi, ja que signifiquen la creació de relacions amb altres municipis, el coneixement de realitats que

poden estar innovant i oferint recursos nous o creant estratègies efectives. Donen l’oportunitat d’estar connectats i atents a noves possibilitats educatives.

Llar Infants El Jardinet: centre educatiu del primer cicle d’Educació Infantil (des de les 16

setmanes als 3 anys).

Escola Dr. Carulla: centre públic d’Educació Infantil i Primària. Escola de doble línia.

Escola Vedruna Arbúcies. Escola concertada d’Educació Infantil i Primària. Centre d’una

sola línia.

INS Montsoriu. Centre d’Educació Secundària Obligatòria, BTX (ciències i tecnologia,

humanitats i ciències socials) i CFGM de construcció i manteniment d’autocars i de gestió

administrativa.

Consell Escolar Municipal (CEM): el CEM és el principal òrgan representatiu de la comunitat educativa. Cal destacar la pluralitat de la composició actual del

CEM, que inclou representants de famílies, docents, personal tècnic de l’Ajuntament i representants polítics. També és destacable la diversitat de temàtiques

que s’hi tracten, encabint no només l’educació reglada sinó també la no reglada, i permetent un abordatge interdisciplinari de l’educació tenint en compte la

intervenció d’altres àrees com Serveis Socials, Joventut o Cultura, entre d’altres. D’aquesta manera, es fa del CEM un òrgan referent en el debat i pressa

estratègica de decisions en l’àmbit educatiu.

Diversificació curricular: el Projecte Agudes de diversificació curricular treballa amb el Departament d’Educació i l’INS Montsoriu. El projecte promou una

opció d’escolarització oberta alternativa per a alumnat amb dificultats per aconseguir la finalització amb èxit de l’ESO.



Projectes de suport als centres escolars: es disposa dels següents projectes per complementar la tasca dels centres educatius:

- Projecte de Reutilització de llibres (amb una inversió de 7000€ per al curs 2021-2022).

- Subvencions anuals a les AMPES dels centres educatius del municipi.

- Subvenció de beques d’anglès per a alumnes amb vulnerabilitat social (1400€, curs 21-22).

- Premis PRAA INS Montsoriu (premis treballs de recerca, 800€, curs 21-22).

- Subvenció del Programa Sigues tu (Diputació de Girona).

- Projecte Agudes.

Serveis per a famílies: serveis d’acompanyament a la criança i la relació familiar, des dels 0  fins a la secundària.

Subvenció per al casal d’estiu a infants amb vulnerabilitat social

Catàleg de recursos pedagògics amb l’oferta formativa municipal: llibret que endreça i recopila tots els recursos educatius d’Arbúcies. El catàleg dona a

conèixer aquests recursos a la ciutadania i esdevé un element de coordinació i visibilització de la tasca educativa entre àrees.

Pràctique formatives a l’ajuntament:

- Formació Dual

- Alumnes en pràctiques (sense remunerar)

Pla Local d’Educació: actualment l’Ajuntament està elaborant el nou PLE d’Arbúcies que determinarà les línies d’acció educativa del consistori en els propers

anys.

Ple dels Infants: òrgan on tots els nens i nenes d’Arbúcies poden presentar iniciatives, projectes i propostes per
millorar el poble en tots els àmbits. També serveix per ensenyar quin és el funcionament d’un ple i quin és el sistema
de presa de decisions en un ajuntament. 

El projecte es desenvolupa amb una tria d’uns 13 alumnes de 5è i 6è de les dues escoles actuals. Aquests voluntaris

passen a ser regidors infantils i son els portaveus dels nens i nenes d’Arbúcies. 



El Ple dels Infants col·labora en diverses activitats del poble: Enramades, Tió, Reis, Cinema a la fresca...

Centre de Formació d’Adults: espai d’educació/formació permanent que pretén entre d’altres objectius treballar els coneixements i les tècniques necessàries
per a obtenir un millor coneixement de l’entorn i proporcionar a l’estudiant eines útils per la seva vida laboral, cultural i social. S’ofereixen cursos
d’alfabetització en català, tallers per a adults, curs de preparació a les proves d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà...

Programa de Formació Integrada (PFI): programa no reglat adreçat a joves de 16 a 22 anys que no disposen del Graduat en Educació Secundària ni a l’accés a

Cicles Formatius. L’objectiu del curs és donar eines i orientacions per tal que els alumnes puguin obtenir la titulació i/o integrar-se en l’àmbit laboral. És un

curs que combina la docència i l’acompanyament acurat de l’alumne.

Associació La Xicola: escola lliure/alternativa promoguda per famílies i basada en models pedagògics no directius i d’acompanyament, amb la proposta de

ser una escola diferent a l’escola tradicional.

- ÀREA CULTURA: trobem 5 grans espais d’oportunitats socioeducatives:

Biblioteca Rafael Vilà i Barnils: té com a objectius satisfer les necessitats de lectura, informació i lleure dels ciutadans, així com promocionar la lectura i ésser

un centre d’accés a les noves tecnologies de la informació. A més de les seves funcions típiques (préstec, espai d’estudi, etc.) ofereix l’hora del conte, per a la

infància. També concursos de literatura infantil i juvenil, així com activitats escolars en aliança amb els centres educatius.

Escola de Música Mestre Lluís Torres. Està associada al Conservatori de Vic. S’ofereixen cursos des de sensibilització, a partir de 4 anys, fins a grau

professional. A més hi ha servei de Cant i d’instruments com: combo, piano, violí, violoncel, flabiol, flauta travessera, clarinet, saxo, bateria, guitarra i guitarra

elèctrica.



Centre de Normalització lingüística: des del mes de setembre de l’any 1983, Arbúcies compta amb un Servei de català i el 1992 l’Ajuntament d’Arbúcies va

entrar a  formar part del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

El CPNL és una institució pública dirigida a les persones que busca la cohesió social a través del foment de l’ús de la llengua catalana. Està format per la

Generalitat de Catalunya i nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions. L’objectiu és facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació del català en

tots els àmbits.

Museu Etnològic del Montseny, la Gabella (MEMGA): centre d’exposició, conservació, difusió i investigació, del patrimoni cultural del massís del Montseny.

El museu és un punt important d’accés a la cultura local i a la formació no reglada de bona part de la població escolar del municipi. Proposen un seguit

d’itineraris, tallers, visites, activitats pedagògiques per tal de difondre els aspectes culturals del Montseny, donant una visió dels diferents usos de la

muntanya, des d’una perspectiva història, tradicional i actual. Actualment també compta amb el cicle jove al museu.

Naus Ayats: el teatre on es duen a terme diferents actuacions, obres teatrals i els bucs d’assaig, on grups locals van a assajar.

A més dels 5 espais que hem descrit, des de l’àrea de Cultura s’organitzen altres activitats i projectes com: els premis de poesia Ametista, espectacles per

St.Jordi, Festa Familiar Cassònia, el Tió...També es cedeixen espais, com les Naus Ayats, per organitzar activitats.



- ÀREA DE JOVENTUT:

S’ofereixen de forma estable cursos de formació per a premonitors. A més, a partir de l’any vinent,

s’oferirà el curs de monitor de lleure.

Cinema jove: s’organitzen tardes de diumenge de cinema per a adolescents de 12 a 16 anys.

Trobada de delegats (2n i 3r d’ESO), amb el Consell Comarcal.

Pràctiques premonitors: les poden dur a terme a l’esplai municipal.

Esplai municipal: es dur a terme cada estiu, de juliol a setembre, per a nens i nenes de 2 a 16 anys.

Parc Nadal

Carnestoltes infantil

Borsa de treball jove

Cop de mà: projecte que ofereix la possibilitat de contractar un cangur o un professor de repàs.

Camps de treball



- ÀREA HABITATGE:

Borsa d’habitatge per a joves

- ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA:

Oficina de Promoció Econòmica (OPE). Té com a finalitat impulsar el desenvolupament econòmic del municipi. Conjuntament amb altres administracions es

treballa amb diferents programes que faciliten la inserció laboral mitjançant la formació i l’experiència laboral a l’Ajuntament i en empreses. Entre múltiple

activitats, organitza plans formatius per millorar la formació i la capacitació del conjunt dels treballadors arbuciencs.

Brigada jove: a partir del 2022.

Diversos cursos: eines digitals, formació en manipulació d’aliments.

Suport en la recerca de feina i en l’elaboració del currículum.

Programes de Garantia Juvenil. Es pretén millorar la inserció laboral dels joves a través d’una formació professional amb la possibilitat de combinar aquesta

formació amb unes pràctiques i una contractació bonificada.

Programes de treball als barris. El principal objectiu és la millora de l’ocupació al municipi d’Arbúcies, en especial d’aquells col·lectius amb dificultats

importants d’inserció laboral. S’ofereixen píndoles formatives amb aspectes específics i també de motivació i de capacitats personals i professionals. Es fa

una prospecció de les empreses del municipi i de l’entorn immediat per tal de poder detectar les necessitats del teixit empresarial.



- ÀREA D’ESPORTS:

Hi ha tot un ventall d’activitats organitzades des del CEM (Centre Esportiu Municipal) per a totes les edats

i de major i menor impacte (cardio, piscina, GAP, pilates, escola d’esquena...). L’aposta de l’Ajuntament

d’Arbúcies per l’esport ve de lluny, ja que d’activitats dirigides ja fa molts anys que se’n programen (abans

de la creació del nou CEM es feien a les instal·lacions del pavelló de Can Pons). Actualment, l’oferta

esportiva de la vila és molt extensa i variada.

Així mateix, des de la regidoria s’organitzen activitats per tal de potenciar l’activitat física en els nens i

nenes del municipi: marxes, curs de bicicletes (Vinyabike), milla urbana.

També s’organitza la Setmana de l’Esport, en què es duen a terme diverses activitats esportives adreçades

a totes les etapes educatives.

A Arbúcies també hi ha més d’una desena d’entitats esportives (Club Tennis taula, Club Bàsquet Arbúcies,

Escola de Futbol Arbucienca, Escola de Dansa, Club Judo, Club Patí Arbúcies, Club Tennis i Pàdel, Aikidop, Club Voleibol, Associació Esportiva Pitch and Putt,

Club Ciclista...) que proposen activitats. L’Ajuntament dona un seguit de beques i ajuts a aquestes entitats esportives del poble.

Beques esportives, per a famílies amb vulnerabilitat social.



- ÀREA DE SALUT

La Resclosa d’Arbúcies: pàgina web sobre addiccions, salut mental on el joves poden fer les seves consultes de forma anònima.

Centre d’Atenció Primària. El CAP, juntament amb l’Ajuntament, treballen per promocionar la salut a la població. Fan atenció individualitzada i treballen

conjuntament amb escoles i entitats per tal de promoure hàbits saludables alimentaris, pràctica d’exercici físic... Així es fan xerrades a les escoles i a l’INS

Montsoriu sobre salut bucal, donació de sang... i van als centres escolars a fer les vacunacions infantils.

Des de fa uns anys, el Departament d’Educació i el Departament de Salut impulsen el projecte “Salut i Escola”, amb l’objectiu d’apropar els serveis de salut a

les centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres d’educació secundària amb les màximes garanties d’intimitat, facilitar la

promoció d’actituds i hàbits saludables amb actuacions d’educació per a la salut, reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut i

detectar precoçment els problemes de salut per a poder intervenir al més aviat possible.

- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS

Taller de memòria per a adults: Activitat que té com a objectiu principal l’estimulació cognitiva a la vellesa, i retardar el deteriorament de les funcions

cognitives, el llenguatge i la motricitat. (normalment adreçat a gent més gran de 65 anys).

Centre obert: gestionat des de l’Àrea d’Atenció a les persones, iniciat l’any 2006, dona resposta, de manera especialitzada, a les necessitats de l'educació

integral dels menors en un context inclusiu i normalitzador amb diferents activitats educatives. Els beneficiaris del projecte són menors de 8 a 16 anys i el

nombre màxim d’inscripcions és de 15.

Patis Oberts: El pati escolar de l’escola Dr. Carulla s'obre durant el mes de juliol com a espai d'ús públic per a infants i adolescents, de les 18 a les 21h. El

principal objectiu és oferir un espai de joc lliure, autònom, en un context segur i de proximitat i amb una clara intencionalitat educativa.

L’accés és obert i gratuït, per a tots els infants i joves de 6 a 16 anys i compta amb un servei de monitoratge que obre i tanca el pati escolar dins els horaris

previstos, vetlla pel bon ús de les instal·lacions i procura establir dinàmiques de relació entre els infants.



Beques i ajudes econòmiques. Un altre recurs rellevant de l’administració local són els ajuts econòmics a persones que viuen a Arbúcies. Així, l’ajuntament

atorga diferents beques i ajuts a l’escolarització.

En forma d’ajuts i beques a l’escolarització, en el curs 21-22 hi ha 12 alumnes que reben alguna tipus d’ajut. D’aquestes, les beques menjador són les que

tenen una quantitat de beneficiaris més elevada.

També hi ha les beques per a la realització d’activitats extraescolars, on l’Ajuntament ha destinat aquest curs 21-22 un total de 4000 €

Reforç escolar: L’ajuntament d’Arbúcies en col·laboració amb els centres educatius de primària, organitza des de fa uns anys un Projecte de Reforç Escolar

adreçat a infants amb dificultats d’aprenentatge o manca de competències lingüístiques.

- ÀREA D’IGUALTAT

Activitats per a les escoles en dates assenyalades, com ara el Dia Internacional de les Dones (8M) , el Dia contra la Violència de Gènere (25N).

Activitats educatives i de sensibilització destinades a infants i/o joves, en temes com la prevenció de les violències sexuals o la diversitat de gènere.



A.3. EDUCACIÓ ESCOLAR

Aquest capítol sintetitza la informació recollida sobre l’estat de l’educació als centres educatius d’infantil, primària i secundària d’Arbúcies.

L’anàlisi s’enfoca en analitzar el mapa escolar, la composició actual de l’alumnat, els resultats acadèmics, les dificultats de l’alumnat en

termes de motivació, integració escolar, condicions materials per a l’estudi o necessitats de reforç escolar.

També s’hi aborden els relacions del professorat amb les famílies i amb els recursos educatius de l’entorn.



Mapa escolar

El mapa escolar d’Arbúcies es composa de:

• Una Llar d’Infants (1) que escolaritza infants del municipi de 0 a 3 anys.

• Una escola pública (2) de segon cicle d’educació infantil i primària

• Una escola concertada (3) que ofereix segon cicle d’infantil i primària.

• Un institut públic (4) que ofereix els cursos de l’ESO, 2 cicles formatius de grau mitjà i batxillerat.

La taula inferior mostra el nombre d’alumnes de cada centre.

Com mostra la taula, l’escola amb major quantitat d’alumnat és el centre públic Dr.Carulla.

Etapa educativa Centres Titularitat Total alumnat 21-22

Llar d’Infants El Jardinet Municipal 49

Educació infantil i primària
Escola Dr. Carulla Públic 426

Escola Vedruna Concertat 187

Educació Secundària INS Montsoriu Públic 388

A més dels centres d’escolarització reglada, Arbúcies compta amb altres equipaments que concentren una gran diversitat de serveis i recursos educatius: una

Biblioteca, una Escola de Música, un Centre de Formació d’Adults, El Brot de la Xicola, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Centre Obert…



Alumnat per etapes educatives

Analitzem les principals característiques de l’alumnat per etapes educatives:

1r cicle d'educació infantil:

La taxa d’escolarització a Arbúcies al curs 2021-2022 se situa en un 40%: 1 de cada 2,5 infants van a la Llar d’Infants. La taxa és

molt similar a la del conjunt de Catalunya (38,6%). La matriculació dels infants de 0 a 3 anys es concentra en l’edat de 2 i 3 anys,

moment en què la taxa de matriculació és més alta. Tot i així, hi ha infants que no passen en cap moment per l’escola bressol.

Caldria explorar si el motiu és econòmic únicament o respon a una preferència per altres models de criança.

Perfil familiar de l’Escola Bressol:

De l’enquesta realitzada a famílies de la llar d’infants podem extreure informació sobre el perfil de famílies de la llar.

• Nº de fills de les famílies

Segons l’enquesta, aquests alumnes són majoritàriament fills únics o amb un sol germà.

Origen dels progenitors

9 (93,75%) de cada 10 alumnes de l’EB són de pares d’origen espanyol.

Només el 6,25% de l’alumnat de l’escola bressol prové de progenitors d’origen estranger.



Nivell d’instrucció i situació laboral

El 50% dels progenitors que han contestat l’enquesta tenen estudis universitaris, el 40% tenen estudis secundaris i només el 10% tenen estudis primaris. Les

dades mostren un biaix en el nivell d’instrucció de les famílies que porten els fills a l’Escola Bressol (predomini de famílies amb estudis superiors).

El perfil de famílies que porta els fills a la llar d’infants es caracteritza per estar majoritàriament ocupat a temps complet o mitja jornada (95%). Per tant, el

perfil de les famílies que porten els seus fills a l’Escola Bressol mostra diferències per eixos bàsics d’estratificació:

• Origen

• Nivell d’estudis

• Situació laboral

Els indicadors podrien estar indicant barreres socioeconòmiques i culturals d’accés a l’Escola Bressol.



Alumnat per etapes educatives

2n cicle d’educació infantil: el municipi compta amb 173 alumnes al curs 2021-2022, (-16

respecte l’anterior curs).

Primària: en el curs 2021-22 hi ha 440 alumnes a Arbúcies, distribuïts en 2 centres. Respecte el

curs anterior 20-21, l’alumnat ha disminuït (-14). La ràtio d’alumnes al centre concertat es manté

estable i molt baixa en l’actual P3. A l’escola pública la ràtio és una mica major i s’ha reduït

lleugerament en el darrer curs.

ESO: Arbúcies compta amb 1 centre de secundària, amb 388 alumnes. L'alumnat d’ESO s’ha mantingut

estable durant els últims 2 cursos.



Alumnat estranger

Al curs 21-22 l’alumnat estranger en l’escolarització obligatòria augmenta. L’augment d’alumnat estranger del darrer curs s’ha produït principalment al 2n

cicle d’infantil. La principal nacionalitat estrangera entre l’alumnat és la marroquina, essent la 2na nacionalitat més nombrosa d’Arbúcies.

Alumnat amb NEE (Necessitats Educatives Específiques):

S’entén per alumnat amb necessitats educatives específiques aquell que, per qualsevol motiu, té dificultats per seguir els aprenentatges escolars o per

adaptar-se en el seu context. Per tant, és necessari posar en funcionament recursos concrets per a abordar la situació.

En el curs 2021-22, l’alumnat amb NEE augmenta conforme augmenta l’etapa educativa. Així, l’ESO és l’etapa on hi ha més alumnat amb NEE.

El 28% de l’alumnat amb NEE té característiques de dificultats d’aprenentatge (amb o sense dictamen). Un 18% de l’alumnat amb NEE ho és en qualitat

d’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu (nouvinguts). La resta, un 54% de l’alumnat amb NEE, és alumnat amb un Informe Social, de manera que

les dificultats s’associen principalment a una situació socioeconòmica desfavorida.

L’alumnat amb NEE és majoritàriament masculí (59% dels casos).

A: Alumnes amb dictamen de l'EAP

B: Alumnes amb informe social de l'EAP

C: Alumnes de nova incorporació al sistema (menys de 24 mesos, en constant revisió)

X: Alumnes amb informe de l'EAP de dificultats d'aprenentatge però que no tenen dictamen



Risc i èxit educatiu:

Passem a repassar algunes dades sobre l’èxit i el risc educatiu de l’alumnat a Arbúcies, en termes, de:

• Rendiment acadèmic

• Condicions materials per a l’estudi

• Promoció i expectatives de futur

• Recursos de suport escolar

Rendiment acadèmic

Les proves de competències bàsiques de 6è de primària i 4t d’ESO per al curs 20-21 (últimes dades que tenim) indiquen un nivell d’assoliment als centres

d’Arbúcies una mica major que al conjunt de Catalunya en quasi totes les matèries.

Entre l’alumnat que suspèn dues o més assignatures hi ha una alta representació de l’alumnat estranger: un 40,81% de l’alumnat amb progenitors estrangers

suspèn dues o més matèries, respecte el 18,39% de l’alumnat que té els dos progenitors d’origen espanyol.

L’alumnat que suspèn 2 o més assignatures es caracteritza també per:

• Sentir un menor acompanyament familiar respecte als estudis

• Disposar a casa en menor mesura d’un espai tranquil per fer els deures o estudiar

• Disposar en menor mesura dels llibres o material escolar.

• Assistir en menor mesura a les excursions que organitza l’escola o institut.



El rendiment acadèmic, també es correlaciona, amb:

• Sentir-se menys valorat pel professorat

• Tenir un menor accés a les activitats extraescolars.

Assignatures suspeses i suport amb reforç escolar

Molts dels alumnes que van suspendre dues o més assignatures no reben cap tipus de reforç escolar. Per tant, podem afirmar que quasi la meitat de

l’alumnat que ho podria necessitar no està rebent reforç escolar.

Això pot significar que hi ha necessitats de reforç escolar no cobertes, sigui per falta de recursos, perquè fallen les vies de derivació i accés als mateixos o bé

perquè els recursos existents no s’adapten a alguns perfils de necessitat.

Condicions materials per a l’estudi

Hi ha certs elements sense els quals és difícil gaudir de l’experiència educativa en plenitud i aprofitant totes les seves oportunitats. Un d’aquests elements és

la disponibilitat dels llibres o/i material escolar. També és important disposar a casa d’algun espai tranquil per a fer deures i estudiar.

En el cas d’alumnat d’ESO, disposar d’ordinador al domicili és també un element facilitador.

A més de l’anterior, un altre factor important per a la integració escolar és poder assistir a les sortides i excursions que organitza l’escola o institut. Aquests

elements solen ser indicatius, no només de la manca d’un element concret, sinó d’una situació de vulnerabilitat socioeconòmica més extensa en l’infant o

adolescent que potser concatena altres factors de risc.

En el cas d’Arbúcies trobem que:

• Un 6,1% de l’alumnat no té un espai tranquil a casa per fer deures o estudiar.

• Un 4,5% d’alumnes acostumen a anar poc o gens a les excursions dels centres

• Un 5,6% no té tots els llibres o materials per a seguir el curs amb normalitat.



• Un 4,2% de l’alumnat (a partir de l’ESO) no té un ordinador on fer deures.

Es tracta en tots els casos de percentatges molt reduïts, que mostren una situació de protecció i cobertura elevada a Arbúcies

Aquesta situació general positiva no eximeix, tanmateix,de la importància de tenir dispositius eficaços per compensar a l'alumnat que té carències

materials per a la seva escolarització.

Promoció i expectatives de futur

La promoció i avaluació a Arbúcies, comparativament amb la comarca, és prou positiva.

Només un 3% de l’alumnat repeteix (-0,5% respecte la comarca).

Les dades denoten un major èxit educatiu del municipi respecte la resta del territori comarcal.

Les dades també evidencien diferències en les expectatives del sexe masculí i femení. En general, les noies volen fer més Batxillerat en detriment de la

formació professional, més preferida pels nois.

Programes i serveis municipals de suport escolar

A continuació s’exposa la informació disponible sobre programes i recursos municipals de suport a l’educació, orientats, especialment a aquell alumnat que

presenta dificultats socials, econòmiques o educatives. Tenint en compte:

• Alumnat atès per Comissions Socials

• Ajuts a l’escolaritat

• Usuaris de recursos de suport: PFI, Centre Obert, Centre de Formació d’Adults



Alumnat atès a la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD)

Les comissions socials dels centres educatius estan formades per personal de serveis socials, salut, l’EAP i la pròpia escola. La missió d’aquestes comissions és

consensuar i fer el seguiment d’un pla de treball interdisciplinari i coordinat per donar suport a l’alumnat i les famílies amb factors de vulnerabilitat.

Beques i ajuts a l’escolarització

Com ja s’han presentat abans (com a recurs de l’administració local (apartat 2), durant el curs 21-22 l’Ajuntament ha donat diversos tipus d’ajuts econòmics a

l’escolarització:

Per part de Serveis Socials es van donar ajuts (principalment de menjador i per a pagar llibres i material escolar, però també algunes addicionals per a casals

d’estiu, extraescolars i per a l’escola bressol).

Addicionalment, des d’Educació s’inverteixen anualment uns 7000€ per al projecte de reutilització de llibres, que permet a les famílies estalviar-se de mitjana

70€ per alumne en la compra de llibres.

En general, agafant com a referència l’alumnat amb NEE d’aquest curs i tenint en compte que més de la meitat presenten mancances socioeconòmiques,

podem considerar que hi ha coherència en la cobertura.

Projectes de suport escolar

Hi ha 2 projectes educatius d'Escolarització extensiva especialment rellevants impulsats per l’Ajuntament: Centre Obert i Reforç Escolar.

Reforç Escolar

Està gestionat per l’Ajuntament d’Arbúcies. Es tracta d’un servei de reforç escolar per a alumnat en escolarització obligatòria primària que va deixar de

funcionar durants els darrers 2 cursos degut a l’afectació del COVID19.



Centre obert

Gestionat des de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament, s’ofereix servei a uns 20 infants amb activitats socioeducatives fora de l’horari escolar, així com a

les seves famílies.

L’objectiu del centre és proporcionar les eines i les habilitats personals imprescindibles als infants i a les seves famílies per prevenir situacions de risc i

abordar les seves necessitats socioeducatives.

Visions del món escolar

El professorat

Per al conjunt del professorat d’Arbúcies, les dificultats que més detecten per tal que l’alumnat assoleixi uns bons resultats són:

- manca de motivació, atenció i/o concentració

- manca d’acompanyament familiar

- manca de recursos humans: d’especialistes de suport i docents (per poder baixar les ràtios i fer una atenció més personalitzada)

- dificultats econòmiques

- dificultats de gestió emocional: frustració, assertivitat…

Per a una part important del professorat hi ha perfils d’alumnes que estan quedant desatesos: alumnat amb NEE, alumnat amb altes dificultats

socioeconòmiques o altres com els d’alt rendiment, alumnat amb famílies poc involucrades…

Els docents, en general, se senten moderadament capaços de incidir en la compensació de les desigualtats dels seus alumnes.

Les solucions que els docents creuen més necessàries per millorar les dificultats que han mencionat i donar suport als perfils que més ho necessiten són:

- reducció de ràtios i/o incorporació de docents

- treball amb les famílies: recursos i acompanyament als pares i mares

- recursos: sobretot humans, tant generalitstes com especialistes

- metodologia: aprenentatge significatiu, autoavaluació, gamificació, etc.



- hàbits bàsics i tècniques d’estudi

Trobem diferències per l’etapa educativa dels docents: el professorat de la llar és la que de forma unànime veu la solució en abaixar les ràtios. En canvi, per a

la primària i secundària treballar per la implicació familiar i augmentar els recursos humans especialitzats són els trets més rellevants.

Famílies

S’ha preguntat a pares i mares si detecten en els seus fills i/o filles dificultats que afectin el seu rendiment escolar.

Les dificultats que detecten més les famílies són la desmotivació i avorriment, el cansament i esgotament. En general, les dificultats són més grans per als

pares i mares de secundària.

La desmotivació i l’avorriment tenen més incidència en les famílies amb menor nivell d’estudis i on cap fill fa activitats extraescolars. Moltes d’aquestes

famílies manifesten no saber com motivar els seus fills en els estudis.

El cansament segueix un patró similar a la desmotivació: ho trobem sobretot en l’etapa de l’ESO, en estudiants amb dificultats per aprovar i portar al dia els

deures i en famílies amb estudis baixos.

Alumnat

L’alumnat d’Arbúcies, com a protagonista del món escolar, també va ser preguntat per la seva valoració de l’experiència educativa dins dels centres escolars.

La valoració per part dels companys, el professorat i la importància del que s’aprèn a l’escola o institut són els ítems amb millor puntuació per a les dues

etapes educatives.

En canvi, el gust per anar a l’escola/institut és el menys valorat per l’alumnat. En un entremig de valoració trobem fer activitats interessants a l’escola i/o

institut i la valoració del pati escola.

En general, l’alumnat de primària valora millor la seva situació escolar. En canvi, el de secundària és més crític, sobretot en l’àmbit més acadèmic, no tant en

el relacional.



Es va preguntar a l’alumnat quines activitats els agradaria fer als centres educatius i les activitats més demanades van ser: activitats exteriors i que impliquin

moviment (excursions, jocs al pati i a l’aire lliure, esports…) i també activitats de temes no curriculars com ara cuina, experimentació, idiomes minoritaris…

Col·laboració amb altres recursos

Més o menys la meitat del professorat consultat afirma que manté col·laboració amb altres agents, recursos o equipaments d’Arbúcies per desenvolupar

activitats pedagògiques, mentre que l’altra meitat afirma que no ho fa.

Els principals agents, recursos o equipaments amb qui col·laboren són l’Ajuntament (Centre de Formació d’Adults, Biblioteca, Serveis Socials… També amb

les entitats esportives del municipi.

Un altre grup- àmbit- amb el qual els docents es relacionen són els culturals.

Relació amb les famílies

Els docents valoren positivament la seva relació amb les famílies.

Quan preguntem quins aspectes creiem que caldria treballar més amb les famílies per tal d'aconseguir un millor acompanyament educatiu dels infants i una

major unitat entre escola i famílies, trobem dos tipus de propostes:

- d’una banda propostes que porten a accions concretes i directes a augmentar la implicació familiar, especialment d’aquelles famílies més allunyades

- de l’altra, propostes que busquen sensibilitzar i conscienciar (les famílies) de la importància del seu paper en l’acompanyament familiar i de la unitat

amb el centre



La formació d’adults

Formació en adults

Arbúcies disposa d’un Centre de Formació d’Adults propi. Actualment s’estan fent cursos d'alfabetització, anglès, PFI, cursos de

preparació per a les proves d’accés de CFGM, català administratiu, tall i confecció, informàtica, altres tallers…

L’enquesta a les famílies permet extreure algunes primeres conclusions:

- només un 18% aprox. de la població enquestada s’està formant aquest curs

- la gran majoria ho fa o ho pretén fer a altres municipis o en versió online

- La majoria de formació que es fa té relació amb l’ocupació dels adults o amb fer estudis superiors. També hi ha interès en idiomes (anglès), eines

digitals…

Sobre l’oferta formativa d’adults a Arbúcies:

- la població rep informació sobre l’oferta formativa anual a casa, en format tríptic. També es publica l’oferta al web de l'Ajuntament i al web del

Centre de Formació d’Adults

- un 37% dels pares i mares creuen que no hi ha una bona oferta de formació i educació per adults. La gran majoria creu que hi ha una manca d’oferta

diversa, especialitzada i atractiva (més enllà de les formacions més comunes). Un altre gruix molt més important, creu que el Centre de Formació

d'Adults ha quedat petit i antic. Caldria una reforma de l’espai, amb aules més grans, lluminoses i modernes.



A.4. EDUCACIÓ FAMILIAR

Aquest capítol sintetitza la informació recollida sobre el paper i la situació de les famílies d’Arbúcies en el suport i

acompanyament educatiu dels seus fills i filles. És evident que l’educació familiar inclou moltes dimensions

trascendeixen el que seria l’educació formal i no formal. En cap cas es pretén, ni es pot, abordar en profunditat el

rol educador i de criança de les famílies.

L’educació en família és, a més, un àmbit fonamentalment íntim i privat. El capítol, simplement, aborda els

aspectes de l’educació i criança familiar que guarden relació directa amb l’educació en altres àmbits educatius com

són l’escolar i I’extraescolar.



Composició familiar

La composició majoritària dels alumnes d’Arbúcies és la de pare, mare i germà o germans, vivint a casa. És a dir, la família nuclear.

També trobem famílies monoparentals (majoritàriament amb mares) i famílies reconstituïdes (mare o pare amb una nova parella). Un petit grup d’alumnes

(2%) no viuen amb cap dels seus progenitors (viuen amb avis o altres familiars).

Tant a Arbúcies com a la resta de la societat catalana (i les occidentals, en general), hi ha una progressiva diversificació de les llars. De manera que diferents

formes de monoparentalitat, convivència amb noves parelles, custòdies compartides, etc. són cada cop més habituals.

Això, sumat a la progressiva incorporació de la dona al mercat laboral, en els darrers decennis, suposa que emergeixin noves necessitats de conciliació i

recolzament en altres figures familiars per a la cura diària dels fills.

Tot plegat, comporta que el concepte ‘família’ ha adoptat formes més diverses i variables en funció de cada infant, incloent figures i vincles més diversos. Si

bé la família nuclear continua sent majoritària, els centres educatius i els recursos orientats a infants, adolescents i llurs famílies ha d’adaptar-se a aquesta

pluralitat d’organitzacions familiars.

Cal tenir especial cura amb la monoparentalitat: el risc educatiu té major incidència en les famílies monoparentals, degut a un major risc de manca de

recursos: xarxa familiar, ingressos, etc. que afecten a la conciliació i a la cura dels fills.



Acompanyament escolar

Algunes famílies expressen dificultats per fer un bon acompanyament dels seus fills. Aquests dificultats tenen a veure en alguns casos amb la pròpia situació

familiar i en d’altres amb la relació (o falta de relació) establerta amb el centre educatiu.

La dificultat familiar més estesa a Arbúcies és la manca de temps. És a dir, les dificultats de conciliació per a la cura (el 49% de les famílies el tenen sovint o de

vegades). Aquesta dificultat percebuda es relaciona amb l’ocupació (a temps complert) i els progenitors que tenen fills en primària o infantil.

Cal tenir en compte que les dificultats de manca de temps i el cansament i sensació de sobrecàrrega que se’n deriva no només afecten a la quantitat de

temps disponible per als fills, sinó que també afecten a la qualitat del temps que s’hi pot dedicar.

Quasi un 35% dels progenitors tenen dificultats per motivar els fills (sovint o de tant en tant). Un 27% se sent desconeixedora dels continguts que els seus

fills estudien a classe. Aquest fet té molt a veure amb sentir-se desconeixedor del funcionament de l’escola i/o tenir sensació d’una manca de comunicació (o

de la seva qualitat) amb els professorat.

El conjunt de dificultats derivades de la relació – o manca de coneixement– amb el centre educatiu afecten de manera més acusada a les famílies amb fills a

l’ESO i a progenitors amb estudis primaris o inferiors.

Tant a primària com a secundària, els pares (homes) expressen més desconeixement de l’escola que les mares.

Amb una incidència rellevant, un 20% dels pares i mares d’Arbúcies tenen problemes econòmics (sovint o de vegades). El 38% d’aquests estan en atur

buscant feina i tenen nivells baixos d’instrucció. També hi ha un 19% de persones ocupades a temps complet, que tenen problemes econòmics. La manca de

poder adquisitiu pot entrebancar un bon acompanyament educatiu i un accés a activitats extraescolars.



Interès percebut pels Infants i adolescents

L’acompanyament escolar de la família és clau per a l’èxit i la integració educativa.

La gran majoria de l’alumnat (91%) percep que els seus pares i mares s’interessen pel que fan a l’escola/institut i que estan pendents dels seus estudis.

Només 3 % creu que els seus pares i mares s’interessen ‘Gens o Poc’.

L’interès pels estudis es manifesta, entre d’altres, en l’hàbit més o menys freqüent de parlar sobre l’escola o l'institut entre pares i fills. L’hàbit de parlar sobre

l’escola o institut es correlaciona amb els resultats acadèmics: parlar amb freqüència es correlaciona amb uns millors resultats i viceversa.

L’interès dels pares i mares vers l’escola o institut, així com per l’evolució acadèmica dels fills, sovint s’expressa dins de l’àmbit de la llar però no sempre es

tradueix en una implicació efectiva de les famílies en els centres educatius o en una comunicació fluïda entre progenitors i professorat. De fet, veiem en que

un percentatge significatiu de famílies senten que desconeixen els continguts del que es fa a classe o el funcionament del centre escolar dels fills,

especialment en l’etapa de secundària. La ‘falta’ d’implicació de les famílies és també una queixa recurrent del professorat que, tanmateix, no s’ajusta a

l'interès i importància que pares i fills afirmen atorgar a l’escola/institut.

En aquest àmbit de la implicació escolar de les famílies entren en joc múltiples consideracions que caldrà tenir en compte a l’hora de fer propostes per

millorar-la: des d’aspectes com la visió més o menys jeràrquica i distant que els pares i mares tenen de l’escola/institut, i que els anima en menor o major

mesura a participar-hi activament; a les limitacions i condicions amb les que els centres educatius tracten de configurar la participació i la implicació de les

famílies.



Interessos de les famílies en formació parental

El 32% dels pares i mares d’Arbúcies mostren ganes de rebre assessorament sobre l’educació dels

fills. Les seves preocupacions i interessos respecte a la criança van emergir a partir de l’enquesta

realitzada. Les demandes estan molt relacionades amb l’àmbit d’aquest capítol: cura, vincles,

dedicació de temps:

• L’educació emocional i relacional dels infants i adolescents és la primera de les demanes.

• L’assessorament sobre la prevenció de riscos també és prou demandada per les famílies (sexuals,

assetjament, pantalles etc.)

• A una mica més de distància, i en relació a els anteriors apartats (hàbits), es troben els mètodes i

estratègies per a l’acompanyament escolar: hàbits, conciliació, etc.

• Per últim, també es demanen formacions entorn: el coneixement escolar i pedagogia;

l’adolescència, la motivació etc.

Pel que fa les famílies de l’escola bressol destaquen la promoció d'hàbits i l’educació i gestió

d’emocions.



A.5 L’EDUCACIÓ EXTRAESCOLAR

Aquest capítol sintetitza la informació recollida sobre la situació de l’educació no formal a Arbúcies.

L’anàlisi s’enfoca en analitzar les pràctiques d’educació no formal de l’alumnat tals com activitats

extraescolars o reforç educatiu. De forma específica, s’analitza la motivació i valor atorgat per part de

les famílies i l’alumnat a les activitats educatives no reglades i les desigualtats en l’accés als recursos

d’educació no formal.



Realització d’activitats extraescolars

L’educació extraescolar i en el lleure es considera cada cop més un factor clau de l’èxit educatiu, pel component motivacional, relacional i de valors que

aporta, a més de facilitar aprenentatges des d’altres metodologies didàctiques i en continguts generalment escollits pel propi alumnat. És per això que

l’educació no formal és un component troncal de l’anomenada ‘educació 360’.

En aquest apartat s’aborda l’educació extraescolar, en coherència amb la voluntat d’avançar cap a aquest paradigma educatiu.

La mitjana d’extraescolars que fa l’alumnat d’Arbúcies és de 1,8 activitats. En termes generals, els alumnes fan 4 dies d’extraescolar setmanalment.

Més del 50% de l’alumnat que no fa cap extraescolar expressa que li agradaria fer-ne.

Tipologia d’activitats extraescolars

L’esport és el tipus d’extraescolar que més es practica. El 72% dels alumnes fan esport com a activitat

extraescolar.

En segon lloc, però a molta distància de l’esport, trobem els idiomes (33% de l’alumnat en fa). En

tercer lloc, reduint a la meitat, trobem la Música (14%).

La resta d’extraescolars estan conformades per la dansa (8%), el teatre i la robòtica (amb un 3 i 2%,

respectivament), entre d’altres.



Desigualtats en l’accés

L’alumnat amb menor accés als recursos d’educació no formal del municipi es caracteritza pel següent perfil sociodemogràfic:

• Predomini d’alumnat d’origen estranger: mentre que entre els fills i filles de famílies d’origen espanyol l’accés a activitats extraescolars és del 88%, en el cas

dels fills i filles de famílies estrangeres l’accés cau 24 punts percentuals, situant-se en el 64%. És a dir, quasi un de cada tres infants d’origen estranger entre

5é de primària i 4t d’ESO no fa cap activitat extraescolar.

• S’observa també que l’alumnat que no fa activitats extraescolars és també l’alumnat que en menor mesura va les excursions i sortides que organitza l’escola

o institut. És molt possible que els dos fets tinguin causes comunes: menors recursos econòmics per part de les famílies, que fan més difícil accedir a

activitats de pagament. També poden influir factors culturals que fan que no es valori o conegui la utilitat de les activitats no lectives.

• Amb una incidència menor però també significativa, cal destacar que l’alumnat que no fa extraescolars percep per part dels seus pares un menor interès en

els seus estudis.

L’accés als casals de lleure

L'assistència als Casals va prou relacionada amb l’etapa educativa: l’alumnat de primària hi va més. Tot i així, l’alumnat de secundària que hi va és

considerable, encara que es concentren a 1r i 2n d’ESO.

Pel que fa l’alumnat amb pares d’origen estranger tornem a veure una diferència rellevant: l’alumnat amb pares de procedència espanyola, van als casals

d’estiu en 20 punts percentuals més que els d’origen estranger. O el que és el mateix: només un 7,81% dels infants i adolescents que van als casals són

estrangers.

Es reitera la idea que la procedència és un condicionant a l’accés. De nou trobem una sobrerepresentació de l’alumnat d’origen estranger en els indicadors

que apunten un menor accés a l’oferta de lleure educatiu. Des de Centre Obert i el també gràcies a les beques municipals d’activitats extraescolars,

s’afavoreix la participació dels infants fills de famílies d'origen estranger.



Vinculació educació no formal i escolar

Les dades d’Arbúcies fan emergir la correlació entre l’accés i el gaudi de l’educació extraescolar i en el lleure educatiu i l’èxit escolar (rendiment i resultats) i

personal (motivació, descans, optimisme, etc.).

Les correlacions més clares entre la manca d’accés a extraescolars i altres factors de risc educatiu son: suspendre dues o més assignatures; no esmorzar

habitualment, no sentir que es fan coses interessants fora de l’escola o institut.

L’abús de pantalles és la següent variable que més es relaciona, seguida per últim pel fet de no ser gaire optimista sobre el futur. Aquestes correlacions no

són necessàriament de causa-efecte. Més aviat es detecta que l’accés a les activitats extraescolars té a veure amb la situació socioeconòmica i socioeducativa

de la família, que possibilita un context d’oportunitats per a fer un bon acompanyament educatiu i un poder adquisitiu suficient per pagar recursos educatius

complementaris.

La situació social, econòmica i educativa de les famílies afecta, alhora, a les probabilitats d’èxit en l’educació reglada i a les oportunitats d’accés a l’educació

no formal.



A.7 CORRELACIONS DELS PRINCIPALS INDICADORS DE

VULNERABILITAT



L’enquesta realitzada als infants i adolescents permet copsar de forma clara la correlació entre els diferents factors de vulnerabilitat socioeducativa.

El llistat d’indicadors de vulnerabilitat socioeducativa copsats és el següent:

Indicadors de vulnerabilitat sobre hàbits saludables i acompanyament familiar

1. No esmorza mai abans de sortir de casa

2. Menja sol/a els dies de cada dia

3. Va a dormir cap a les 12h de la nit

4. S'ha sentit molt cansat/da en els últims dies

5. Creu que els pares no s’interessen gaire pel que fa l’escola/institut ni estan pendents dels seus estudis

6. No parla mai o quasi mai de l'escola o institut amb la família

Indicadors de vulnerabilitat escolar

7. Dues o més assignatures suspeses el curs passat

8. Dues o més assignatures suspeses el curs passat i no rep cap reforç escolar

9. No li agrada l'escola o institut (poc o gens)

10. (Alumnat d'ESO) No vol continuar estudiant després de

l’ESO

11. No acostuma a anar a les excursions de l'escola o institut (regular, poc o gens)

12. No té els llibres i el material escolar necessari per al curs



13. No té a casa espai tranquil per fer els deures i estudiar

14. (Alumnat d'ESO) No té a casa ordinador per a fer els deures

Indicadors de vulnerabilitat en l’educació no formal i informal

15. No fa cap activitat extraescolar

16. No fa mai o quasi mai sortides, excursions o vacances amb la família

17. No creu que les coses li aniran bé en el futur

El següent gràfic permet veure que hi ha una correlació entre el factors de risc a nivell d’hàbits i acompanyament familiar (manca d’hàbits saludables, poc

acompanyament familiar) i els factors de risc educatiu a nivell acadèmic i de manca d’accés als recursos d’educació extraescolar.

Així mateix, l’acumulació d’aquests factors de risc tenen també una correlació amb la desmotivació escolar i el baix rendiment acadèmic (mesurat en forma

d’assignatures suspeses).

El rendiment acadèmic està bastant associat a variables que tenen a veure amb mitjans materials de les famílies (disposar del material i llibres escolars, espai

adequat a casa, tenir ordinador, anar a les excursions escolars, fer alguna activitat extraescolar, fer vacances i excursions amb la família...).

També tenen un impacte rellevant aspectes relacionats amb el hàbits de descans i l’alimentació (dormir les hores suficients, esmorzar...) i l’acompanyament i

atenció emocional que fa la família (parlar amb els fills sobre l’escola, mostrar interès pel que fan...).

Pel que fa a la motivació per anar a l’escola o institut (que agradi anar a l’escola), tornem a veure correlacions significatives amb tots els indicadors de

vulnerabilitat analitzats però prenen una especial importància els relacionats amb l’acompanyament emocional que es rep per part de la família (parlar amb

els fills sobre l’escola, mostrar interès pel que fan) i els resultats acadèmics. Els indicadors relacionats amb la capacitat econòmica de la família tenen en canvi

un menor impacte en la motivació escolars dels fills.





Indicadors de vulnerabilitat ressenyats en el conjunt d’alumnat d’Arbúcies de 5è de primària a 4t d’ESO.

Es mostren els diferents valors que prenen els indicadors comentats en funció d’algunes variables demogràfiques bàsiques com:

• Etapa educativa (primària – ESO)

• Procedència dels pares

• Sexe de l’alumne

• Tipus de llar de l’alumne.

Aquest creuament amb variables demogràfiques ens permet apuntar algunes conclusions importants:

Primària-ESO: Es produeix un agreujament de quasi tots els indicadors de vulnerabilitat en la transició de primària a ESO, especialment els que tenen a veure

amb els hàbits d’alimentació i descans. En canvi els de situació socioeconòmica es mantenen sense gaires canvis.

Origen dels pares: l’alumnat amb pares d’origen estranger presenta una clara major vulnerabilitat en tots els indicadors socioeducatius que tenen a veure

amb el poder econòmic de les famílies (disposar d’ordinador i espai a casa per a fer els deures, fer extraescolars, anar a les excursions de l’escola, tenir el

material i llibres escolars...). En canvi, en els indicadors relatius a hàbits d’alimentació i son, motivació i acompanyament familiar treuen indicadors més

semblants.

Sexe: S’observa més incidència dels indicadors de vulnerabilitat escolar (assignatures suspeses, no anar a gust a l’escola/institut, no voler continuar els

estudis, no fer reforç escolars) en els nois que en les noies.

Tipus de llar: es dona una incidència una mica més elevada de pràcticament tots els indicadors de vulnerabilitat en els infants que resideixen en llars

monoparentals.





A.8. TREBALL EN XARXA ENTRE AGENTS EDUCATIUS

És ben conegut que l’administració local és la que rep de manera més directa les necessitats de la ciutadania per la seva proximitat. Aquest àmbit local no només es refereix

a l’administració, sinó a tots aquells agents que, en definitiva, tenen capacitat d’incidir en els municipis i que tracten amb les persones de primera mà.

La governança és un concepte teòric que defineix una forma de gestionar l’àmbit local. Una possible manera de definir-la és com la “Manera de governar que es fonamenta

en la interrelació dels organismes encarregats de la direcció política d’un territori i la societat civil, per tal de donar major poder, autoritat i influència a la ciutadania a l’hora

de prendre decisions que afecten directament la vida pública.”

En el propòsit d’esdevenir un municipi educador, l’administració no pot ser l’únic actor, sinó que ha d’estimular la co-responsabilització i el treball col·laboratiu entre tota la

xarxa de recursos del municipi.

Analitzem en aquest apartat quina és la situació actual de relació i col·laboració entre agents educatius a Arbúcies.



Com a un primer pas per a avançar en un treball més col.laboratiu i eficaç, cal fer emergir aquells recursos que haurien d’estar inclosos en aquesta

governança i veure quins són els elements de relació a la xarxa.

Passem a descriure el mapa de recursos tinguts en compte per aquesta primera fase del Pla Local d’Educació, com a principals agents implicats en la

governança educativa d’Arbúcies.

Aquest llistat no és complet: com a agents ‘educadors’ en un municipi tindríem una quantitat de recursos inacabable que ens portaria a renovar i afegir

constantment informació. Per tant, s’ha fet una primera aproximació fixant-nos en aquells que s’han considerat més rellevants en el moment actual.

Posteriorment es fa una classificació dels perfils de població als quals van dirigits els recursos. A més, s’expliquen les dificultats dels recursos per a arribar a la

seva població diana.

Finalment, es fa una fotografia de l’actual interrelació que hi ha entre aquests recursos per així poder traçar mancances i oportunitats dins la xarxa.

Administració Centres Educatius

1. Àrea de Cultura
2. Àrea d'Educació
3. Àrea de Joventut
4. Àrea de Medi Ambient
5. Àrea de Promoció Econòmica
6. Àrea de Serveis Socials i Atenció a les Persones
7. Àrea d'Esports
8. CEM

9. Llar infants el Jardinet
10. Escola Dr. Carulla
11. Escola Vedruna

12. INS Montsoriu
13. Centre de Formació d’Adults Maria Dolors Pons Esteve

14. El Brot de la Xicola
15. Escola de música Mestre Lluís Torres

Serveis i equipaments Entitats



16. Àrea d'Esports (Piscina)
17. Biblioteca
18. Casal d'Estiu
19. Centre Obert
20. Consorci de Normalització lingüística
21. Policia Local
22. Museu Etnològic Montseny, la Gabella (MEMGA)

23. AMPA INS Montsoriu

24. AMPA Escola Vedruna

25. AMPA Escola Dr. Carulla

Altres

Acadèmies privades
CAP - SALUT



La xarxa de relacions d’Arbúcies

En relació a la intensitat, les relacions s’han classificat en els següents tipus:

1. Hi ha desconfiança o competència

2. No hi ha pràcticament relació i/o només compartim alguna informació puntualment

3. Ens coordinem i ajudem en determinats moments

4. Treballem conjuntament en alguns projectes

5. Tenim una aliança establerta, amb objectius, projectes i procediments compartits

6. No hi ha cap relació amb aquest recurs

Tenint en compte, el NOMBRE de relacions:

• En general, podem veure com l’Administració predomina en la xarxa (punts més grans). El segon seria el corresponent als nodes dels Centres Educatius, per

passar, finalment,  als serveis i equipament, les entitats, junt amb les acadèmies que estan a la cua.

• Els nodes centrals són les escoles, els Serveis Socials i l’Àrea d’Educació (per ordre): l’àrea de SS, és una àrea amb un paper molt transversal al municipi, això

es pot explicar per la quantitat de serveis i ajuts que presta i la quantitat de població que atén.

• Respecte les entitats, cal ressaltar una major rellevància de les AMPA’s.

Tenint en compte, el NOMBRE de relacions i la INTENSITAT:

• Una bona forma de constatar la necessitat de ponderar la xarxa i no deixar-nos guiar, només, pel tamany dels nodes, és fixar-nos en l’Àrea d'Educació

respecte Serveis Socials. L’Àrea de SS té més nº de relacions(explicat per la seva transversalitat), en canvi, Educació té més relacions de major intensitat.



• La Biblioteca d’Arbúcies que en nº de relacions no té un paper certament rellevant, es presenta com un dels nodes amb relacions més intenses (compartint

objectiu i estratègies). Això dona contundència a l’afirmació que avançàvem durant la diagnosi: la Biblioteca és un espai de referència en el món educatiu.

Les VOLUNTATS de reforçar o mantenir el treball en xarxa:

• l’administració són els preferits per a relacionar-s’hi o reforçar la relació. Els més demandats són l’àrea de Joventut, la de Cultura i la d’Educació. La

d’Educació és la més central de la xarxa.

• Desprès d’aquests, els nodes dels centres educatius són els més rellevants per tant aquells amb els que es vol reforçar la xarxa.

• La Biblioteca segueix sent un node prou rellevant.

La valoració del treball en xarxa

El treball en xarxa no és, només, relacionar-se amb altres recursos. Un treball en xarxa real és aquell que té els seus recursos treballant per uns objectius

comuns i un plantejament coordinat.

La xarxa que hem trobat a Arbúcies té una densitat considerable de relacions de coordinació i suport entre recursos però és més feble en aliances i objectius

compartits.

La valoració del treball en xarxa, per part dels professionals és prou ‘tèbia’. Es valora amb un 6,8 sobre 10. Per tant, sembla que hi ha marge i desig d’enfortir

el treball en xarxa que es fa al municipi.



B. CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSIS
El present apartat presenta la síntesis del capítol de diagnosis del Pla Educatiu d’Arbúcies. D’aquesta manera queden recollides les idees principals sobre cada

àmbit de l’educació analitzat, facilitant la presa de decisions sobre les accions que caldrà desenvolupar.



El mapa de recursos de l’administració local mostra un ampli teixit de recursos socioeducatius al

municipi i transversalitat de l’educació dins del consistori, especialment pel que fa a la infància i

adolescència.

Els suggeriments de les famílies i els docents a l’Ajuntament per a millorar l’educació al municipi són

sobretot:

• Aprofundir en la inclusió i l’accés equitatiu als recursos i oportunitats educatives: ajuts econòmics a l'escolarització, ajuts per fer extraescolars i casals,

sistemes de tarifació social i reserva de places a alumnat amb dificultats especials.

• Suport als educadors i a l'alumnat amb necessitats educatives especials: psicopedagoga, vetlladores...

• Obertura i col·laboració entre recursos: patis oberts, realització d’activitats entre escoles o amb entitats, major obertura de les escoles a les famílies…

• Difusió eficaç de la informació sobre els recursos i establiment de canals de comunicació bidireccional amb la ciutadania

Per a l’Ajuntament és una prioritat l’accés als recursos del fora escola que compensen desigualtats i milloren l’èxit educatiu i personal.

D’altra banda l’Administració local en solitari i aïllada no pot arribar sola als objectius. Necessita la col·laboració i treball en xarxa de la resta de recursos i

serveis socioeducatius del municipi.



Es preveu una davallada de la població infantil i un augment (transitori) de l’alumnat de secundària

obligatòria i post-obligatòria.

Arbúcies té una taxa d’escolarització de 0-3 dins la mitjana de Catalunya.

El perfil de famílies a l’escola bressol és predominantment autòcton, amb estudis superiors i laboralment

ocupat. Les dades apunten una important infrarepresentació de famílies estrangeres i amb nivell

socioeconòmic baix. L’accés a la llar d’infants està interferit per barreres econòmiques i culturals.

L’alumnat d’origen estranger tendeix a augmentar.

Els indicadors de condicions materials mostren uns % baixos de privacions materials entre l’alumnat: no sobrepassen el 5-6% en aspectes com disposar dels

llibres i material escolar, poder anar a les excursions del centre, disposar d’un espai tranquil a casa per estudiar, disposar d’ordinador a l’ESO. Les privacions

es concentren en l’alumnat d’origen estranger. Les privacions materials s’acompanyen sovint d’altres factors de risc educatiu: menor suport escolar de la

família, no fer activitats extraescolars i sentir-se menys valorat pel professorat i els companys de classe.

Els docents indiquen que les 3 principals barreres a l’èxit educatiu son:

• La manca de motivació, atenció i/o concentració

• La manca d’acompanyament familiar

• La manca de recursos humans: especialistes de suport i docents (per baixar les ràtios).

Cal reforçar els projectes educatius de centre en tot allò que implica aprenentatge significatiu i actiu, expressió i gestió emocional, i connexió amb recursos

de l’entorn.



L’acompanyament i la implicació familiar en l’educació és fonamental en l’èxit educatiu dels fills.

La barreja d’uns mals hàbits de descans i alimentació amb la desatenció o falta de comunicació amb els pares

són clarament perjudicials per a la motivació, integració i benestar escolar dels fills.

La implicació familiar es veu com una de les prioritats a treballar, especialment entre els perfils amb més risc

socioeducatiu. Es remarca la necessitat d’impulsar recursos que recolzin i acompanyin a les famílies. A algunes famílies, cal conscienciar-les de la importància

de l’educació extraescolar.

Les famílies que tenen fills a l’ESO manifesten més dificultats per motivar els seus fills en els estudis. En aquesta etapa educativa les famílies també

manifesten en major mesura desconèixer el funcionament de l’institut i majors dificultats de comunicació amb el professorat. Els hàbits saludables també

empitjoren a l’ESO.

Entre les famílies estrangeres es detecta una major precarietat econòmica, de la qual es deriva un menor accés dels fills a activitats extraescolars i unes

pitjors condicions per a l’estudi dins de la llar. A més, aquestes famílies tenen dificultats afegides per a fer el seguiment educatiu dels fills per raons

idiomàtiques o de comprensió de la cultura escolar.

En el cas de les famílies monoparentals, l’estadística reflecteix una major incidència de factors de risc associats a la insuficiència econòmica i a dificultats de

conciliació.

Les famílies consideren especialment important reforçar la relació entre família i escola. Per això proposen una major obertura de les escoles, xerrades,

activitats lúdiques, reforçar la inclusió i tenir en compte les dificultats de conciliació.



L’accés a activitats extraescolars es correlaciona de manera positiva amb un major èxit educatiu en

sentit ampli i uns millors hàbits de son i alimentació, a més de ser símptoma generalment d’una

major implicació familiar i d’una situació econòmica normalitzada que permet assistir a aquest

tipus d’activitats.

Tant l’alumnat com les famílies valoren molt positivament les activitats extraescolars que realitzen i

li reconeixen molt valor educatiu.

Entre l’alumnat que no accedeix a extraescolars hi ha una sobrerepresentació clara d’alumnat d’origen estranger.

L’activitat que més es realitza a Arbúcies és l’esport i amb molta diferència. Segueixen els idiomes i a distància la música, la dansa.

Els motius més mencionats per a no fer extraescolars son la dedicació als deures i l’estudi, el preu, haver d’ajudar en la cura de germans o a la família en

general, i les dificultats logístiques de la família per portar-los a una activitat.

El 64% del professorat diu conèixer les activitats extraescolars que realitzen els seus alumnes. El 65% expressa que té prou coneixement de les possibilitats

extraescolars a Arbúcies. Aquest és un bon punt de partida per a poder fer recomanacions, orientació i ajudar a una major integració entre el dins i el fora

escola. Tot i així, un 34% diu saber-ne poc o gens sobre aquesta oferta.

El professorat suggereix que l’ajuntament ha de facilitar les relacions entre el dins i el fora escola (fent difusió, trobades etc.) i assegurar l’accessibilitat

efectiva de les activitats extraescolars o de lleure.



En el propòsit d’esdevenir un municipi educador, l’administració no pot ser l’únic actor sinó que ha

d’estimular la co-responsabilització i el treball col·laboratiu entre tota la xarxa de recursos del municipi.

El treball en xarxa no és, només, relacionar-se amb altres recursos. Un treball en xarxa real és aquell que té

els seus recursos treballant per uns objectius comuns i un plantejament coordinat.

La xarxa que hem trobat a Arbúcies té una densitat considerable de relacions de coordinació i suport entre

recursos però és més feble en aliances i objectius compartits.

La valoració del treball en xarxa, per part dels professionals és prou ‘tèbia’. Es valora amb un 6,8 sobre 10. Per tant, sembla que hi ha marge i desig d’enfortir

el treball en xarxa que es fa al municipi.

Els recursos socioeducatius del municipi indiquen 4 dificultats diferents per a arribar al seu públic diana:

• la dificultat per arribar a perfils concrets de població: joves, immigrants i famílies menys arrelades al municipi.

• la dificultat d’usar un llenguatge comú als destinataris (joves i culturals); la sobreinformació d’activitats i saturació informativa.

• la dificultat de consolidar grups de participants en les activitats.

• la dificultat per la competència amb activitats similars (sobretot pel que fa activitats extraescolars menys mediàtiques).

En general, el recursos que tenen més dificultats per arribar a la població diana són les entitats i associacions.



C. ESTRATÈGIES D’ACCIÓ

Aquest apartat exposa la proposta d’actuació que sorgeix de la diagnosis elaborada i dels tallers i dinàmiques realitzades amb el CEM, el personal tècnic i

representants polítics d’Arbúcies. Consta de 3 subapartats diferenciats:

C.1 Procés d’elaboració del PLE

C.2 Proposta d’objectius i accions

C.3 Lideratge del Pla Local d’Educació



C.1. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLE

Les accions del Pla han estat discutides i consensuades en diferents espais de reflexió durant l’any 2022. Les sessions realitzades han estat:

• Presentació inicial del Pla Local Educatiu al CEM, exposant els objectius i metodologia prevista. La sessió es va celebrar el 16 de març del 2022 i va significar

la posada en marxa de la diagnosi del Pla.

• Dinàmiques participatives i reunions individuals amb perfils tècnics, grups polítics d’Arbúcies, Centres Educatius, AMPA’s, del 21 de març al 8 d’abril.

• Presentació dels resultats de la diagnosi i debat de resultats amb el CEM, el dia 1 de juny de 2022.

• Vàries reunions de treball intern al llarg del procés entre el personal polític i tècnic de la Regidoria d’Educació.

• Presentació final al CEM i al conjunt de la ciutadania, 1 de juliol de 2022, significant la cloenda del procés d’elaboració del Pla.

A continuació es presenta el resultat d’aquest procés de deliberació i consens dels objectius i accions concretes que defineixen el Pla.

L'estratègia definida ha tingut com a premissa fer un Pla que desplegui una estratègia holística i compartida que fomenti les oportunitats educatives al llarg i

a l’ample de la vida, des del treball en xarxa entre el màxim d’agents del poble.



C.2. PROPOSTA D’OBJECTIUS I ACCIONS

La definició del Pla Local d’Educació va començar per consensuar els seus objectius, ja que són els

objectius els que donen sentit a les accions que es vulgui tirar endavant.

Els objectius van ser discutits per representants de l’àmbit polític, tècnic, associatiu i dels centres

educatius. La discussió generada va tenir en compte les conclusions de la diagnosi, les quals havien estat

prèviament exposades i validades. Els objectius consensuats van ser els cinc que es mostren en el

diagrama al costat, tots ells interrelacionats entre si i emmarcats en la finalitat general del PLE.

Aquests objectius són:

Èxit educatiu: l’èxit educatiu és entès no només com a èxit acadèmic, sinó també com a èxit personal i

social. Amb aquest propòsit es vol promoure projectes que permetin a les persones de totes les edats

aconseguir un nivell elevat de competències per assolir una igualtat d’oportunitats real i un major

desenvolupament dels talents personals.

Equitat educativa: l'equitat és el tracte diferenciat que es dispensa a cada individu, en funció de les seves

necessitats, amb la finalitat de garantir la igualtat i reduir els factors de discriminació. Es tracta de donar suport acadèmic, econòmic, de cura,

acompanyament i acollida a l’alumnat, especialment aquell amb més desavantatges.

Entorn educador: fer d’Arbúcies un poble educador, que potencia la dimensió educativa de tot l’ecosistema social i urbà. Entendre l’entorn i les famílies com

els millors aliats de l’èxit i de l’equitat educativa i donar una visió d’educació 360 a les polítiques municipals.

Participació: fer partícips i implicar en l’educació a les persones, les famílies i a tota la comunitat. Involucrar per tant en la política educativa als seus

destinataris.

Inclusió: fer de l’educació un vehicle de cohesió, desenvolupament comunitari i inclusió ciutadana, contribuint des de l’educació a generar una societat

col·laborativa i amb sentiment de pertinença.



PLA LOCAL D’EDUCACIÓ (PLE) D’ARBÚCIES 2022-2026

El Pla Local d’Educació (PLE) està liderat per la regidoria d’educació i és una eina per millorar les polítiques i el treball en xarxa en educació a Arbúcies.

ACCIONS A IMPULSAR

EDUCACIÓ

1. Mantenir i dinamitzar el CEM i la Comissió de Garanties d’Admissió

2. Mantenir el PFI amb els municipis veïns

3. Consensuar alguna proposta de cicles formatius nous a l’INS Montsoriu

4. Mantenir el Centre de Formació d’Adults amb els cursos actuals d’alfabetització en llengua catalana, de preparació a les proves d’accés a CFGM...

5. Consolidar el Ple dels Infants i potenciar les seves activitats

6. Avançar en l’ideari de Poble Educador amb la implicació de totes les àrees de l’Ajuntament

7. Recuperar i actualitzar la Guia Educativa amb l’Oferta Formativa Municipal

8. Adherir-se al programa Escola 360

9. Organitzar tallers i xerrades formatives per a les famílies: educació emocional, educació afectiva-sexual, convivència, hàbits saludables, resolució de

conflictes, bo ús de les tecnologies...



CULTURA

1. Potenciar les visites escolars a la biblioteca pública i els seus recursos inherents

2. Dissenyar propostes basades en l’interès cultural i adequades als interessos dels joves

3. Organitzar i participar en activitats impartides en llengua catalana

SERVEIS SOCIALS

1. Reforçar els ajuts econòmics a infants, joves i adults per fer activitats socioeducatives

2. Replantejar el Centre Obert i adaptar-lo a les necessitats socioeducatives dels infants i joves

3. Mantenir i impulsar serveis de reforç socioeducatius: reforç escolar, patis oberts…

PROMOCIÓ ECONÒMICA

1. Consolidar un projecte per facilitar el retorn als itineraris formatius i laborals als joves en risc d’exclusió social

2. Reforçar fonts de col·laboració amb el teixit empresarial a nivell formatiu i professional, com pràctiques duals…

JOVENTUT

1. Crear un espai jove i/o un centre cívic



URBANISME

1. Avançar en la idea de promoure i dissenyar un Camí Segur a

l’Escola i dissenyar un carril bici urbà per a patinets i bicis

2. Innovar en els espais verds del municipi

IGUALTAT

1. Potenciar la igualtat de gènere

2. Treballar l’educació sexual, la coeducació i la diversitat

ESCOLES I INSTITUT

1. Revisió de protocols (assetjament, absentisme)

2. Reforçar l’acollida escolar a les famílies nouvingudes

3. Incorporar una auxiliar intercultural a P3

4. Millorar de forma creativa i col·lectiva els patis dels centres

educatius a través de la co-creació

5. Promoure projectes de participació familiar a les escoles per tal

d’enfortir vincles entre família i escola

ENTITATS

1. Contribuir a l’accés a extraescolars dels infants més vulnerables

2. Planificar de manera col·laborativa l’oferta d’activitats

extraescolars

3. Incrementar la col·laboració entre la comunitat educativa i la xarxa d’entitats (activitats conjuntes)



Taula de correspondència entre accions i objectius del PLE

Agents
impulsors

Accions
Objectius del PLE

Èxit
educatiu

Equitat
educativa

Entorn
Educador

Participació
educativa

Inclusió

Educació

Mantenir i dinamitzar el CEM i la Comissió de Garanties d’Admissió

Mantenir el PFI amb els municipis veïns

Consensuar alguna proposta de cicles formatius nous a l’INS Montsoriu

Mantenir el Centre de Formació d’Adults amb els cursos actuals d’alfabetització en llengua catalana, de
preparació a les proves d’accés a CFGM...

Consolidar el Ple dels Infants i potenciar les seves activitats

Avançar en l’ideari de Poble Educador amb la implicació de totes les àrees de l’Ajuntament

Recuperar i actualitzar la Guia Educativa amb l’Oferta Formativa Municipal

Adherir-se al programa Escola 360

Organitzar tallers i xerrades formatives per a les famílies: educació emocional, educació afectiva-sexual,
convivència, hàbits saludables, resolució de conflictes, bo ús de les tecnologies...



Cultura

Potenciar les visites escolars a la biblioteca pública i els seus recursos inherents

Dissenyar propostes basades en l’interès cultural i adequades als interessos dels joves

Organitzar i participar en activitats impartides en llengua catalana

Serveis
Socials

Reforçar els ajuts econòmics a infants, joves i adults per fer activitats socioeducatives

Replantejar el Centre Obert i adaptar-lo a les necessitats socioeducatives dels infants i joves

Mantenir els projectes i recursos de reforç socioeducatiu

Promoció
Econòmica

Consolidar un projecte per facilitar el retorn als itineraris formatius i laborals als joves en risc d’exclusió
social

Reforçar fonts de col·laboració amb el teixit empresarial, a nivell formatiu i professional, com pràctiques
duals…

Joventut Crear un espai jove i/o un centre cívic

Urbanisme

Avançar en la idea de promoure i dissenyar un Camí Segur a l’Escola i dissenyar un carril bici urbà per a
patinets i bicis

Innovar en els espais verds del municipi



Igualtat

Potenciar la igualtat de gènere

Treballar l’educació sexual, la coeducació i la diversitat

Escoles i
instituts

Revisió de protocols (assetjament, absentisme)

Reforçar l’acollida escolar a les famílies nouvingudes

Incorporar una auxiliar intercultural a P3

Millorar de forma creativa i col·lectiva els patis dels centres educatius a través de la co-creació

Promoure projectes de participació familiar a les escoles per tal d’enfortir vincles entre família i escola

Entitats

Contribuir a l’accés a extraescolars dels infants més vulnerables

Planificar de manera col·laborativa l’oferta d’activitats extraescolars



DETALL DE LES ACCIONS

En aquest apartat s’expliquen amb més detall les accions a desenvolupar. S’indiquen amb una estrella aquelles accions que han estat majorment prioritzades

durant les sessions de treball realitzades.

El color de les fitxes diferencia l’agent impulsor de cada acció:

Educació

Cultura

Serveis socials

Promoció econòmica

Esports, joventut i ciutadania

Urbanisme

Igualtat

Escoles i institut

Entitats



1. Mantenir i dinamitzar el CEM i la Comissió de Garanties d’Admissió *

Per què (justificació)
La Comissió de Garanties permet gestionar les inscripcions i distribuir l’alumnat amb les màximes garanties per als drets i per al benefici col·lectiu. La seva
funció és gestionar:

- Les preinscripcions escolars

- La distribució de matrícula viva

- La informació a les famílies sobre els centres educatius i el procés de matriculació

Ha estat molt ben valorada durant la diagnosi per:
- Haver esdevingut un referent d’informació i orientació entre les famílies

- Haver creat una dinàmica de trobada entre els centres educatius

El CEM és un espai de representació àmplia i diversa però es considera que cal reforçar la seva participació interna. Sobretot, pel que fa la participació dels
membres no político- tècnics, com escoles, referents d’extraescolars, AMPA’s- que sovint acaben tenint un rol d’oients, mentre que l’administració assumeix
un rol de transmissió d’informació.

Objectius de l’acció
CGA:

- Equitat: evitar la segregació de l’alumnat per raó d’origen o classe social

- Inclusió: afavorir una major interculturalitat entre alumnat i famílies

CEM:
- Participació: fer del CEM un òrgan de participació interna més dinàmica i horitzontal

- Entorn: ampliar la representació del CEM, reforçant la presència d’entitats, representants dels alumnes, equipaments actualment no presents.

Descripció de l’acció
CGA
El PLE donarà continuïtat i reforçarà el paper de la Comissió de Garanties en les seves funcions i especialment en la seva dinàmica de deliberació i consens
entre Ajuntament i centres educatius en aspectes com:



- La distribució equitativa de les inscripcions

- La distribució de matrícula viva

- La coordinació amb Serveis Socials

- La comunicació i transparència vers la ciutadania

Cal que aquest òrgan eviti caure en una dinàmica de gestió administrativa i mantingui els eu esperit de consens comunitari.

CEM
Aquesta acció consistirà en fer que el CEM reprengui una dinàmica més multidireccional, on cada membre expliqui les seves accions, objectius i propòsits a la
resta de membres del CEM
Es reforçarà també la presència d’entitats (especialment culturals) i d’equipaments com la Biblioteca.

Indicadors d’avaluació
CGA

- Reunions anuals realitzades

- Percentatge d’alumnat nouvingut per centre educatiu

- Percentatge d’alumnat amb NESE per centre educatiu

CEM
- Nombre de trobades anuals del CEM

- Nombre mig de membres assistents a les trobades del CEM

- Nombre de comissions de treball dependents del CEM

- Satisfacció dels membres amb la dinàmica participativa del CEM

Principal agent responsable: Regidoria d’Educació

Durada: 2022-2026



2. Mantenir el PFI amb els municipis veïns

Per què (justificació)
La diagnosi ha constat la importància d’oferta professionalitzadora a Arbúcies. El PFI és una oportunitat formativa per aquells alumnes que abandonen els
estudis de forma prematura. Està pensat per a joves de 16 a 22 anys, aproximadament, que han deixat l’ESO i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni
participen en cap acció formativa. L’objectiu del nostre PFI (que no és reglat) és proporcionar, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu i, de
l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.
L’Institut d’Arbúcies valora molt positivament aquesta opció, ja que es detecta de manera intensa una manca de recursos, en general, per a l’alumnat amb
dificultats per continuar els estudis reglats.

Objectius de l’acció
Èxit: aconseguir que tot l’alumnat aconsegueixi graduar-se en l’ESO o en algun tipus d’estudi post- obligatori
Equitat: mantenir un recurs educatiu adaptat a l’alumnat amb més risc d’abandonament prematur dels estudis
Entorn: crear un treball en xarxa entre ajuntaments i empreses de l’entorn
Inclusió: afavorir la integració comunitària i social de l’alumnat amb risc de fracàs escolar

Descripció de l’acció
Durant la vigència del PLE es treballarà per aconseguir que l’alumnat d’Arbúcies segueixi disposant d’aquest recurs. La idea principal és seguir en col·laboració
amb els municipis veïns. Des de ja fa uns anys es té conveni amb l’Ajuntament de St.Hilari Sacalm i venen alumnes d’altres pobles com Hostalric, Riells,
Maçanet.

Indicadors d’avaluació
- Nombre de places PFI creades disponibles per alumnat d’Arbúcies

- Alumnat d’Arbúcies que accedeix a les places de PFI creades

- Alumnat que completa amb èxit estudis de PFI

Principal agent responsable: Regidoria d’Educació

Durada: 2022-2026



3. Consensuar alguna proposta de cicles formatius nous a l’INS Montsoriu *

Per què (justificació)
La diagnosi constata la manca d’oferta professionalitzadora d’Arbúcies. Això provoca una concentració d’alumnat en l’opció de batxillerat, sobretot social, o en
CFGM d’administració, malgrat no sempre sigui l’opció preferida. D’altra banda, l’alumnat d’Arbúcies que opta per fer cicles formatius d’altres municipis
competeix en desavantatge de places i té el problema del transport públic per poder accedir-hi. Addicionalment, es constata falta d’oferta de cicles a la
comarca, que Arbúcies podia contribuir a cobrir per tenir disponibilitat d’infraestructura a l’institut.

Objectius de l’acció
Èxit: facilitar que la població adolescent d’Arbúcies pugui accedir amb més facilitat a una formació professionalitzadora post obligatòria
Equitat: adequar l’oferta d’estudis postobligatoris a les preferències de l’alumnat
Entorn: crear una oferta professionalitzadora que impliqui el teixit empresarial de la zona, per exemple amb opcions de Cicles Formatius de l’àmbit forestal.

Descripció de l’acció
Amb l’objectiu de crear formació professionalitzadora a Arbúcies, una de les accions prioritàries del PLE és crear oferta de cicles formatius.
Aquesta acció està en fase d’inici. S’han de presentar propostes de CFGM al Departament d’Educació.
L’INS Montsoriu està disposat a encabir la nova oferta de cicles.

Indicadors d’avaluació
- Cursos de cicles formatius creats

- Places de cicles formatius creades

- Alumnat d’Arbúcies matriculat en les places de cicles formatius creades

Principal agent responsable: INS Montsoriu i Regidoria d’Educació

Durada: 2022-2026



4. Mantenir el Centre de Formació d’Adults amb els cursos actuals

Per què (justificació)
Es considera molt important tenir un espai destinat a la formació d’adults. S’ha de mantenir i potenciar el Centre de Formació d’Adults com a punt de
referència estable per a millorar l’educació de la població adulta amb menys estudiós o escassament alfabetitzada.
Aniria molt bé poder disposar d’un espai més gran, amb més aules, més modern i renovat.

Objectius de l’acció
Èxit: aconseguir que tota la població adulta assoleixi unes competències bàsiques. Afavorir que tota la població disposi al menys d’estudis primaris.
Equitat: crear un recurs per a les persones adultes que han tingut menys oportunitats educatives. Facilitar opcions per cursar estudis postobligatoris a
persones amb més dificultats de desplaçament
Inclusió: donar eines bàsiques per a la inclusió social, com l’alfabetització, l’accés a les TIC i l’aprenentatge de la llengua catalana.

Descripció de l’acció
El PLE assumeix l’impuls d’un projecte d’Aula d’Adults que esdevingui punt de referència per a una oferta formativa per adults continuada i que doni resposta
a les necessitats d’aquells adults amb menys qualificació.
Es mantindrà l’oferta actual d’alfabetització en llengua catalana, de llengües estrangeres com l’anglès, de cursos de preparació a cicles formatius de Grau Mitjà
i es crearan nous cursos i tallers per tal d’anar progressant.
S’intentarà trobar un espai on el Centre de Formació pugui créixer.

Indicadors d’avaluació
- Posada en funcionament d’un nou Centre de Formació d’Adults

- Nombre de cursos/ grups diferents en funcionament (diversitat d’oferta)

- Nombre d’alumnes de l’aula

Principal agent responsable: Regidoria d’Educació

Durada: 2022-2026



5. Consolidar el Ple dels Infants i potenciar les seves activitats

Per què (justificació)
El projecte del Ple dels Infants es valora molt positivament però cal reforçar l’impacte que té aquest espai participatiu en les decisions polítiques del poble.
Altrament, el Ple dels Infants pot arribar a tenir l’efecte no desitjant entre els infants, de devaluar el valor de la participació.

Objectius de l’acció
Participació: fer partícip a la població infantil de l’anàlisi de necessitats i de la cerca de solucions i posterior defensa política de les mateixes
Inclusió: donar un espai i un canal efectiu de participació a la població infantil, la qual generalment té més dificultats per articular les seves demandes de
manera col·lectiva

Descripció de l’acció
Durant la vigència del PLE es millorarà el Ple dels Infants en dos sentits:

- Aconseguir que l’alumnat vegi l’impacte de la seva participació: per exemple,. Presentant els resultats al ple municipal i assumint-se un compromís

polític d’executar algunes de les decisions del PLE dels Infants amb celebritat i de forma efectiva

- Millorar la implicació i contribució de les escoles en el Ple dels Infants, facilitant la tria, assistència i reconeixement dels infants que fan de regidors. Al

mateix temps, oferir més activitats on pugui participar el Ple dels Infants.

Indicadors d’avaluació
- Nombre de propostes formalment presentades del Ple dels Infants al ple municipal o a l’equip de govern

- Nombre de propostes presentades del Ple dels Infants que han estat aprovades públicament

- Nombre de propostes del Ple dels Infants que s’han executat o estan en procés d’execució al cap de 2 anys

Principal agent responsable: Regidoria d’Educació i Regidoria de Participació Ciutadana

Durada: 2022-2026



6. Avançar en l’ideari de Poble Educador amb la implicació de totes les àrees de l’Ajuntament  *

Per què (justificació)
Entre el personal tècnic dels diferents departaments hi ha demanda de disposar d’espais de trobada interdepartamental periòdics que facilitin un
coneixement més complet de les polítiques, serveis i recursos que s’estan desenvolupant a l’hora al poble i la coordinació i treball en xarxa entre
departaments per tal de:

- Evitar solapaments i la duplicació de recursos

- Coordinar casos d’atenció i afrontar-los de forma integral

- Augmentar la possibilitat de sinèrgies i treball conjunt

Objectius de l’acció

Participació: prendre decisions sobre política educativa de manera més consensuada
Inclusió: potenciar la dimensió comunitària de l’educació
Entorn: implicar les recursos i agents de l’entorn en les activitats i objectius educatius
Equitat: generar oportunitats educatives adaptades a tots els perfils de població
Èxit: aconseguir un millor assoliment de competències entre tota la població

Descripció de l’acció
Aquesta acció ha de donar continuïtat a l’espai de trobada tècnic que es va formar per l’elaboració del Llibret de formació. Aquest espai ha de contribuir a
impulsar accions del PLE que necessiten una coordinació intensiva entre departaments. Es tractaria d’espais tècnics- diferents del CEM- que contribuiran a fer
realitat l’objectiu d’esdevenir un poble educador i donar a l’educació una visió 360.
Aquests espais haurien de comprendre també accions formatives, com la realitzada recentment en el marc de la xarxa de pobles educadors.
En coherència amb el fet d’esdevenir un poble educador, es proposa pactar, en el marc d’aquests grups de treball, valors i requisits educatius que caldria
incloure en algunes de les licitacions que es fan.

Indicadors d’avaluació
- Trobades anuals interdepartementals per parlar d’accions educatives

- Formacions sobre educació interdepartamental realitzades



- Licitacions que incorporen criteris d’educació

Principal agent responsable: Regidoria d’Educació

Durada: 2022-2026

7. Recuperar i actualitzar la Guia Educativa amb l’oferta formativa municipal  *

Per què (justificació)
El llibret d’oferta formativa d’Arbúcies és un molt bon pas per a la millora de les oportunitats educatives: contribueix la seva planificació, coordinació i difusió
de manera transversal entre serveis.

Objectius de l’acció
Èxit: contribuir a l’èxit educatiu de tota la població facilitant que conegui l’oferta educativa existent al poble i motivant-la a aprofitar-la
Equitat: maximitzar la informació i accés a oportunitats educatives de cada persona, aportant-li una eina recopilatòria
Entorn: posar en un mapa les oportunitats educatives al poble des d’una perspectiva transversal, que assumeixi que tots els serveis i equipaments del poble
tenen quelcom a oferir a nivell educatiu

Descripció de l’acció
Un cop publicada la nova versió de la Guia, durant la vigència del PLE es volen fer passos addicionals per millorar la dinamització i difusió del mateix:

- Actualització periòdica de la informació

- Versió web i interactiva de la Guia Educativa.

Indicadors d’avaluació
- Nombre d’actualitzacions de la guia realitzades

- Creació d’un espai web amb la informació de la guia en el web de l’Ajuntament

Principal agent responsable: Regidoria d’Educació

Durada: 2022-2026



8. Adherir-se al programa Escola 360

Per què (justificació)
Amb la diagnosi s’ha vist la necessitat de millorar l’educació del nostre poble.
Se sap que els infants aprenen al llarg i a l’ample de la vida i a tots els espais: escola, institut, família, casa, quan fan esport, música, dansa...
Cal una mirada holística de l’educació que tingui en compte els processos d’aprenentatge des d’una perspectiva global.
L’objectiu d’adherir-se al programa Escola 360 és el de fer realitat el dret de tots els infants i adolescents a aprendre més enllà de l’escola.

Objectius de l’acció
Equitat: millorar l’equitat educativa per garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom
Èxit: aconseguir que tot l’alumnat tingui una millor educació
Entorn: aliança implicant ajuntaments i ens locals, entitats, centres educatius i professionals del món de l’educació
Participació educativa: es promouen experiències arreu del territori català
Inclusió: treballar per convertir el dret a aprendre, més enllà de l’escola, en política pública

Descripció de l’acció
Amb el projecte Escola 360, es connecten tots els aprenentatges que es donen en els diferents temps i espais lectius i no lectius. També es connecten els
diversos agents educatius que treballen al territori per tal de promoure itineraris d’aprenentatge personalitzat, connectant el dins i fora l’escola.

Indicadors d’avaluació:
- Formar part de l’aliança impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica

- Nombre d’experiències promogudes d’Educació 360

- Nombre d’itineraris d’aprenentatge personalitzat, connectant el dins i fora escola

Principal agent responsable: Regidoria d’Educació i AMPA’s

Durada: 2022-2026



9. Organitzar taller i xerrades formatives per a famílies *

Per què (justificació)
Es considera que és necessari que les famílies tinguin un espai d’acompanyament en la criança que funcioni amb professionals del CAP, d’Educació, de
Pedagogia...
Així mateix, es veu la necessitat d’oferir tallers, xerrades, píndoles... d’educació emocional, d’educació afectiva-sexual, de convivència, d’hàbits saludables, de
resolució de conflictes, de bon ús de les tecnologies...

Objectius de l’acció
Participació: potenciar la implicació familiar en l’educació, fent-la participar de manera regular en espais destinats a apoderar-les
Inclusió: afavorir una millor integració social de les mares d’origen immigrant
Èxit: aconseguir un millor acompanyament educatiu per part de les famílies a tots els infants, contribuint així d’una manera estratègica al seu èxit educatiu

Descripció de l’acció
Durant la vigència del PLE es proposa oferir tallers, xerrades per a famílies a càrrec d’experts en el món de l’educació i/o de la criança

Indicadors d’avaluació
- Nombre de trobades anuals realitzades

- Mitjana de participants en aquestes trobades

- Satisfacció dels participants amb les trobades realitzades

- Proporció de famílies autòctones i estrangeres participants en aquests espais

Principal agent responsable: Regidoria d’Educació, AMPA’s i Atenció a les Persones

Durada: 2022-2026



10. Potenciar visites escolars a la biblioteca pública

Per què (justificació)
Amb aquestes activitats es pretén formar els usuaris perquè es moguin de manera autònoma dins d’una biblioteca. D’aquesta manera, remenant,
inspeccionant i trobant nous llibres, els nens i nenes s’interessen per la lectura.

Objectius de l’acció
Èxit: facilitar que la població infantil i juvenil d’Arbúcies pugui accedir amb més facilitat a la lectura
Entorn: aliança implicant l’Ajuntament, la biblioteca municipal i els centres educatius
Participació: potenciar la implicació dels centres escolars
Inclusió: afavorir el gust per la lectura i recursos a famílies més desafavorides

Descripció de l’acció
Amb aquestes visites els alumnes aprenen la normativa bàsica d’una biblioteca, poden consultar el catàleg, veure quines fonts d’informació hi ha, com
s’ordenen els llibres...

Indicadors d’avaluació:
- Nombre de sessions de presentació de l’espai

- Nombre d’alumnes que han gaudit de les sessions

Principal agent responsable: Biblioteca i centres educatius

Durada: 2022-202



11. Dissenyar propostes basades en l’interès cultural i adequades als interessos dels joves

Per què (justificació)
El percentatge de joves de 12 a 18 anys respecte el total de la població d’Arbúcies és el 7,54%. A Arbúcies es programen moltes activitats al llarg de l’any: cicle
de música Arbsons, Notes d’Aigua, TeatreFest, activitats al MEMGA, ... Però en totes elles els adolescents no hi juguen un paper protagonista.
En les consultes realitzades es percep que és evident fer activitats per a joves. També es coincideix que és complicat identificar quina és l’oferta de lleure i oci
per als i les adolescents en la població.

Objectius de l’acció
Èxit: oferir igualtats d’oportunitats entre els joves i adolescents per augmentar el seu èxit personal i social i un major desenvolupament de talents
Inclusió: que els joves sentin que pertanyen al poble

Descripció de l’acció
Els joves i adolescents d’Arbúcies troben a faltar una oferta de cultura dirigida a ells: fan poc teatre i música per públic d’aquesta edat.
També proposen actes per a ells a la Festa Major, ja que moltes actuacions són per mainada o bé per públic adult.
Els cal també major oferta nocturna, ja que actualment no hi ha enlloc on puguin anar.

Indicadors d’avaluació:
- Nombre d’actuacions culturals destinades a joves

- Valoració dels usu

Principal agent responsable: joventut i cultura

Durada: 2022-2026



12. Organitzar i participar en activitats impartides en llengua catalana

Per què (justificació)
L’objectiu d’aquesta activitat és aconseguir millorar la presència de la llengua catalana per ajudar, així, a potenciar l’èxit acadèmic

Objectius de l’acció
Èxit: amb l’aprenentatge de la llengua catalana les famílies i els nens es poden integrar millor al sistema educatiu i el seu rendiment acadèmic serà millor
Participació: famílies, alumnes, Centre Formació Adults, CPNL, Regidoria Cultura i Educació
Inclusió: que les famílies nouvingudes tinguin coneixements bàsics per al seu dia a dia i per a poder ajudar als seus infants en la seva integració al sistema
educatiu
Entorn: treballar conjuntament per definir tasques de millora en els projectes ja existents i crear-ne de nous

Descripció de l’acció
Facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació del català en tots els àmbits. Des del CPNL es fan cursos de català per adults i voluntariat per la llengua, des del
Centre de Formació d’Adults es du a terme el projecte de l’Alfabetització, però cal engegar noves activitats, sobretot tallers o concursos destinats a joves i
adolescents.

Indicadors d’avaluació
- Quantitat de tallers de llengua per a nens i joves

- Nombre de noves propostes executades

- Participació de nens i famílies

- Usuaris al CPNL

- Usuaris als cursos d’alfabetització del Centre de Formació d’Adults

Principal agent responsable: CPNL, Regidoria cultura

Durada: 2022-2026



13. Reforçar els ajuts econòmics a infants, joves i adults per activitats socioeducatives

Per què (justificació)
Durant la diagnosi s’ha posat de rellevància la importància de facilitar l’accés a activitats socioeducatives, com a forma d’inclusió i promoció social dels perfils
més vulnerables de població, tant infantils com adolescents i adults.
Tanmateix, sovint les prestacions econòmiques de Serveis Socials s’acaben destinant a cobrir necessitats principalment materials i de subsistència, que se
solen prioritzar- per la seva urgència- per sobre de les necessitats socioeducatives, les quan queden ateses i finançades en menor mesura.

Objectius de l’acció
Inclusió: aconseguir una millor integració social dels col·lectius vulnerables a través de la seva participació en activitats educatives
Èxit: aconseguir un millor assoliment de competències entre la població vulnerable
Equitat: fer més accessibles les oportunitats educatives als col·lectius que actualment en queden més exclosos
Entorn: implicar els recursos educatius de l’entorn en l’acolliment i atenció de persones amb risc socioeducatiu

Descripció de l’acció
Aquesta acció proposa potenciar la partida econòmica de Serveis Socials per a activitats socioeducatives, mantenint la coordinació i derivació d’alumnes per
part dels centres educatius.
Aquesta partida implicaria un augment total del pressupost destinat a ajuts de Serveis Socials.

Indicadors d’avaluació
- Import anual dels ajuts destinats a activitats socioeducatives dels col·lectius vulnerables

- Ajuts atorgats que han complert satisfactòriament la seva missió d’integració socioeducativa

- Nombre d’alumnes que gaudeixen d’un ajut per aquest concepte

Principal agent responsable: Serveis Socials

Durada: 2022-2026



14. Replantejar el Centre Obert i adaptar-lo a les necessitats educatives dels infants i joves *

Per què (justificació)
El Centre Obert és un recurs creat des de l’Àrea d’atenció a les persones de l’Ajuntament l’any 2006. Recurs de caràcter lúdic, formatiu i preventiu on es
treballen diferents aspectes dels nens i nenes a partir d’una metodologia dinàmica i participativa i on les activitats de lleure són l’eina principal per la
intervenció educativa.
Actualment, més de 15 anys després, s’ha vist la necessitat de replantejar-lo i adaptar-lo a les necessitats educatives dels infants i joves.

Objectius de l’acció
Èxit: reduir el nombre d’infants que viuen situacions de risc i exclusió social
Equitat: fer més accessibles les oportunitats educatives, de socialització a col·lectius més vulnerables
Entorn: implicar els recursos educatius de l’entorn per acollir infants i joves que provenen de famílies desafavorides i desestructurades
Participació: xarxa de relacions amb altres serveis i entitats implicades en l’atenció als joves (escoles, serveis socials, famílies...)
Inclusió: aconseguir una millor integració social dels col·lectius vulnerables (educació integral)

Descripció de l’acció
Potenciar el Centre Obert com a un àmbit de socialització que vol prevenir i pal·liar les situacions de risc i exclusió social en infants i joves que provenen de les
famílies més desfavorides i desestructurades i, de manera concreta, tenen dificultats d’accés, per accedir a recursos extraescolars.

Indicadors d’avaluació:
- Nombre d’infants i joves que es beneficien del servei

- Nombre de noves propostes incorporades al projecte

Principal agent responsable: Serveis Socials  i Atenció a les persones

Durada: 2022-2026



15. Mantenir i impulsar serveis de reforç socioeducatius: reforç escolar, patis oberts…

Per què (justificació): els serveis de reforç socioeducatius són l’eina principal per evitar situacions de risc i exclusió social dels més vulnerables.

Objectius de l’acció
Èxit: reduir el nombre d’infants que viuen situacions de risc i exclusió social
Equitat: fer més accessibles les oportunitats educatives, de socialització a col·lectius més vulnerables
Entorn: implicar els recursos educatius de l’entorn per acollir infants i joves que provenen de famílies desafavorides i desestructurades
Inclusió: aconseguir una millor integració social dels col·lectius vulnerables (educació integral)

Descripció de l’acció: mantenir el reforç escolar gratuït per a aquelles famílies desfavorides, per tal que els seus fills puguin avançar en els estudis; així com
altres recursos de què disposa el municipi per a facilitar la integració d’aquells col·lectius més vulnerables.

Indicadors d’avaluació:
- nombre d’alumnes que assisteixen a aquests serveis socioeducatius.

Principal agent responsable: Serveis Socials  i Atenció a les persones

Durada: 2022-2026



16. Consolidar un projecte per facilitar el retorn als itineraris formatius i laborals als joves en risc d’exclusió social

Per què (justificació)
Durant la diagnosi es constata un elevat consens entorn a la necessitat de disposar d’un recurs específic d’orientació i acompanyament a nivell educatiu i
professional destinat a adolescents i joves que han abandonat els estudis.

Objectius de l’acció
Èxit: reduir el nombre de persones que no accedeixen a formació postobligatòria ni a cap formació professionalitzadora
Equitat: crear un recurs educatius adaptat a adolescents i joves amb trajectòries d’abandonament o fracàs escolar
Inclusió: prevenir l’exclusió social que pot derivar-se a la llarga d’un nivell d’estudis baix

Descripció de l’acció
Dissenyar i posar en marxa un projecte estable de suport al retorn als itineraris formatius reglats, no reglats i laborals als joves en situació de fracàs escolar i
risc d’exclusió social.
El recurs hauria de tenir finançament propi, però compartit entre Educació, Promoció Econòmica i Joventut.

Indicadors d’avaluació
- Posada en marxa del projecte i continuïtat després de la seva posada en marxa

- Nombre d’adolescents i joves atesos

- Nombre d’adolescents i joves atesos que realitzen alguna acció formativa després de passar pels servei

Principal agent responsable: Promoció econòmica (lideratge inicial)

Durada: 2024-2026



17. Reforçar fonts de col·laboració amb el teixit empresarial, a nivell formatiu i professional, com ara pràctiques duals

Per què (justificació)
La relació actual entre els recursos educatius d’Arbúcies i el teixit empresarial de la zona ja és força important. Considerem que la implicació d’aquest teixit
pot enriquir moltes de les accions formatives que es fan, especialment aquelles amb un objectiu professionalitzador. Al seu temps, les empreses també
poden beneficiar-se d’establir un major lligam amb la població i l’administració local.

Objectius de l’acció
Entorn: incloure el teixit empresarial com un dels agents educatius estratègics
Èxit: donar una major qualitat a les accions formatives. Reforçar especialment el seu component pràctic, professionalitzador i emprenedor.

Descripció de l’acció
Aquesta acció proposa potenciar la relació bidireccional entre educació i teixit empresarial privat, de manera que els recursos educatius es beneficiïn de la
implicació empresarial; i al mateix temps els recursos educatius donin millor resposta a les demandes formatives del teixit empresarials.
Alguns primers passos a fer en aquest sentit serien:

- Organitzar trobades anuals periòdiques amb les empreses

- Indagar les necessitats de formació professional de les empreses i tenir-les en compte en la programació formativa

- Fer a les empreses coneixedores de l’oferta formativa d’Arbúcies (Guia Educativa)

- Implicar en major mesura les empreses en la formació de les persones d’arbúcies (amb programes de pràctiques vinculats a formacions de Promoció

Econòmica, PFI o Cicles Formatius)

- Implicar en major mesura les empreses en l’educació reglada, oferint opcions de visites escolars, xerrades, vinculació amb projectes d’emprenedoria,

etc.

Indicadors d’avaluació
- Nombre d’empreses d’Arbúcies vinculades a alguna acció educativa del poble

Principal agent responsable: Promoció econòmica

Durada: 2022-2026



18. Crear un espai jove i/o centre cívic

Per què (justificació)
Durant la diagnosi s’ha vist la necessitat de crear un espai pels joves, on es pugui trobar, i on es pugui treballar, parlar, amb ells. A Arbúcies no hi ha cap
espai jove, i això seria essencial per poder aproximar-nos a ells, conèixer les seves inquietuds , gustos, etc.

Objectius de l’acció
Entorn: crear un espai de trobada per als joves on es duguin a terme activitats
Participació: fomentar la participació del col·lectiu jove i l’autogestió

Descripció de l’acció
Planificar un espai en condicions i planificar les activitats que es faran des d’aquest. Caldria que aquest espai estigués gestionat per un dinamitzador juvenil,
ja que el centre hauria de respondre a les necessitats pròpies del col·lectiu i, per tant, s’ha de pensar seguint les seves demandes durant els grups de
discussió

Indicadors d’avaluació:
- Inauguració d’un espai jove

- Projecte de desenvolupament d’activitats

Principal agent responsable: joventut

Durada: 2022-2026



19. Avançar en la idea de promoure i dissenyar un Camí Segur a l’escola i dissenyar un carril bici urbà per a patinets i bicicletes *

Per què (justificació)
Anar caminant cada dia a l’escola o institut té múltiples beneficis individuals i col·lectius: afavoreix la salut, la cuida del medi ambient, la relació social,
l’activitat física prèvia necessària per estimular l’aprenentatge dins de l’aula, etc.
A Arbúcies la majoria d’alumnes ja van a peu a l’escola, però aquest percentatge té marge de millora, atenent l’estructura urbana del poble.
Per promoure els camins escolars cal potenciar la seguretat i accessibilitat dels trajectes. En els darrers cursos s’han fet algunes millores en les entrades i
sortides de les dues escoles, però cal dissenyar un camí segur pels alumnes, tan si van a peu, com amb patinet o bicicleta.

Objectius de l’acció
Entorn: adaptar l’estructura urbana per tal de facilitar el desplaçament segur i autònom dels infants i les famílies cap als centres educatius i les activitats
educatives extraescolars.

Descripció de l’acció
Durant la vigència del PLE caldrà continuar avançant en el realització d’altres millores per fomentar l’autonomia dels infants i adolescents per anar a peu, en
patinet o en bicicleta a l’escola. Cada centre educatiu haurà de prioritzar les millores que vol realitzar, contemplant en aquesta priorització la participació dels
infants i les famílies.
Posteriorment, es podrà estendre l’acció als equipaments d’extraescolars, creant també camins segurs cap a equipaments d’educació artística, esportiva, etc.

Indicadors d’avaluació
- Millores urbanes aplicables per fomentar el desplaçament a peu i en bicicleta o patinet de la població infantil i adolescent

- Nombre d’infants i adolescents que van a peu al seu centre educatiu

- Nombre d’infants i adolescents que van a peu a les extraescolars

Principal agent responsable: Urbanisme

Durada: 2022-2026



20. Innovar en els espais verds del municipi *

Per què (justificació)
La diagnosi ha fet emergir la demanda per part dels infants i les famílies de tenir millors espais verds fins del nucli urbà (més diversos, més innovadors, més
segurs, més accessibles per a infants amb alguna discapacitat...).

Objectius de l’acció
Entorn: accentuar la dimensió educativa de l’entorn urbà, amb propostes d’esbarjo a l’espai lliure que contemplin criteris de descoberta, aprenentatge i
experimentació
Inclusió: crear espais verds més afavoridors de la relació social, la col·laboració i l’ús en igualtat de condicions de població de diferent edat i condició física

Descripció de l’acció
L’acció consisteix a què des d’Urbanisme s’apliquin en major mesura criteris educatius, innovadors i participatius en la millora progressiva dels espais verds i
parc del poble. Per això, caldrà:

- Prioritzar els espais verds que més cal millorar i que podrien tenir un major impacte a nivell educatiu

- Fer una recerca específica de criteris educatius, inclusius i d’innovació que es podrien aplicar a Arbúcies

- Dissenyar la millora dels espais verds i parcs contemplant la participació interdepartamental, incloent de manera especial a personal de la regidoria

d’Educació

- Introduir metodologies d’urbanisme participatiu en el disseny i manteniment dels espais verds cretes, orientades a aconseguir un resultat més

inclusiu de la diversitat poblacional

Indicadors d’avaluació
- Nombre d’espais verds millorats contemplant criteris educatius

- Nombre d’espais verds millorats contemplats la participació de la població i especialment dels infants

- Augment de l’ús i satisfacció amb els espais verds millorats

Principal agent responsable: Urbanisme

Durada: 2022-2026



21. Potenciar la igualtat de gènere *

Per què (justificació)
L’existència de desigualtats de gènere en la nostra societat i de les seves conseqüències més dramàtiques, la violència contra les dones, és un problema social
evident.
Les actituds sexistes a les aules han patit un llarg procés de canvi i han donat lloc a noves formes de sexisme molt més complexes i menys evidents, i per això
són necessàries metodologies que ajudin a comprendre aquests nous mecanismes.

Objectius de l’acció
Entorn: és necessària la sensibilització i participació de tota la comunitat educativa
Participació: consens i implicació del CEM, centres educatius, AMPA’s, Ajuntament...
Inclusió: oferir igualtat d’oportunitats a les generacions futures entre nens i nenes

Descripció de l’acció
Des de l’Ajuntament s’aposta perquè els centres educatius des de l’escola bressol, infantil i primària esdevinguin transmissores dels valors de l’equitat de
gènere i ofereixin igualtat d’oportunitats a les generacions futures.
Així mateix es pretén educar en el coneixement i el respecte a la diversitat sexual i de gènere.

Indicadors d’avaluació:
- Creació d’una comissió pedagògica a les AMPA’s

- Actes i activitats realitzades

Principal agent responsable: Igualtat, Educació, Atenció a les persones i joventut

Durada: 2022-2026



22. Treballar l’educació sexual, la coeducació i la diversitat

Per què (justificació)
Hem de treballar amb perspectiva de gènere, considerant les diferències per sexe i gènere en tota activitat, amb l’objectiu de reflexionar-hi per trobar línies
d’acció que permetin prevenir i resoldre desigualtats. Alhora, la perspectiva de gènere s’ha d’implementar amb una mirada interseccional valorant com el
gènere interactua amb altres condicionants que també travessen les persones, com poden ser la situació de discapacitats, origen, classe.
La coeducació és l’eina que permet prevenir i abordar les violències masclistes.

Objectius de l’acció
Entorn: es considera necessària la sensibilització i participació de tota la comunitat educativa
Equitat: aconseguir que tots els infants d’Arbúcies tinguin una perspectiva de gènere amb una mirada interseccional
Inclusió: oferir igualtat d’oportunitats a les generacions futures entre nens i nenes

Descripció de l’acció
La coeducació és l’acció educadora que potencia la igualtat real d’oportunitats i valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de
dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe,
orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
Cal incorporar la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema educatiu, en la programació educativa i el currículum, a l’efecte d’afavorir el
desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, garantint una orientació personal, acadèmica i professional lliure de
biaixos sexistes i androcèntrics, evitant tota discriminació associada al sexe o gènere.

Principal agent responsable: Igualtat, Educació

Durada: 2022-2026



23. Revisió de protocols (assetjament, absentisme)

Per què (justificació)
Els casos d’absentisme puntual es donen a secundària, i és més present entre els 12 i el 16 anys. A l’INS Montsoriu ja hi ha un protocol a seguir (Normativa
sobre Absentisme del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya), així com projectes per a reduir-lo (Projecte Agudes, Projecte d’Estudi
Assistit, Projecte NIA...), tot i així estaria bé revisar-lo; així com els protocols dels centres educatius d’assetjament.

Objectius de l’acció
Èxit: promoure l’èxit educatiu d’aquest alumnat
Equitat: assolir un compromís des de l’Ajuntament, escoles i empreses amb la igualtat d’oportunitats de tots els joves i infants, contribuint a reduir el fracàs
escolar i l’assetjament
Inclusió: crear nous projectes per tal de reduir el nombre d’alumnes amb assetjament o absentisme

Descripció de l’acció
Cada vegada hi ha més alumnes amb absentisme i/o amb assetjament escolar. Cal vetllar perquè se segueixin aplicant els protocols establerts, cal oferir noves
alternatives que es puguin adequar a les seves situacions i, en definitiva, cal reduir el nombre d’alumnes que ho pateixen.

Es poden oferir formacions, coneixements al personal docent per prevenir i gestionar situacions d’assetjament escolar

Indicadors d’avaluació
- Valorar la incidència d’absentisme en infants i adolescents, dades quantitatives

- Valoració de les empreses dels alumnes del Projecte Agudes

- Nombre d’assistents als tallers

- Realització de cursos de prevenció de bullying adreçat tant a l’alumnat com als docents.

Principal agent responsable: Centres educatius i Serveis Socials

Durada: 2022-2026



24. Reforçar l’acollida escolar a les famílies nouvingudes *

Per què (justificació)
La matrícula viva és freqüent a Arbúcies i durant els darrers cursos sembla haver-se intensificat. Arbúcies rep alumnes de moltes parts diferents del món,
essent màximes en alguns casos les diferències lingüístiques i culturals. Aquest fet coincideix en canvi, amb una retirada d’alguns recursos creats, com les
aules d’acollida, per part del Departament d’Educació.

Objectius de l’acció
Inclusió: potenciar una cultura d’acollida dins dels centres educatius, que no només apliqui al personal del centre sinó també a les famílies i a l’alumnat.
Aconseguir, mitjançant l’acollida, una major implicació de les famílies d’origen estranger en el centre, afavorint així l’èxit educatiu dels seus infants
Participació: posar en marxa i consolidar accions d’acollida que siguin al mateix temps per a les famílies i els infants oportunitats de participar de manera més
activa en la comunitat educativa del centre
Descripció de l’acció
Es proposa que, en el marc del PLE, els centres educatius reforcin l’acollida a les famílies nouvingudes, mitjançant un acompanyament més individualitzat, la
implicació dels companys i les famílies en l’acollida. Des del CEM i des de la Regidoria d’Educació es pot donar suport als centres educatius per consensuar
conjuntament i desenvolupar les seves estratègies d’acollida.

Indicadors d’avaluació
- Nombre de centres educatius amb un protocol d’acollida que contemplin accions per part de les famílies, els infants i el personal del centre

- Famílies i alumnes nouvinguts al centre que han estat acollits amb una o vàries de les accions previstes en el protocol

Principal agent responsable: centres educatius i CEM (Consell Escolar Municipal)

Durada: 2022-2026



25. Incorporar una auxiliar intercultural a P3

Per què (justificació)
Des de fa uns anys, s’ha vist la necessitat d’incorporar una auxiliar intercultural a P3, pel gran nombre de nens d’origen immigrant en aquesta etapa educativa.
Es pensa en un reforç, d’uns 15 dies, ja que per a moltes famílies és la primera vegada que deixen els seus fills i filles a l’escola i que dipositen la responsabilitat
i la confiança de la cura dels seus infants en una institució i en una altra persona, tot plegat desconeguts per a ells.
El fet que una persona pugui consolar els seus fills en la seva llengua materna, que els pugui entendre quan demanen qualsevol cosa i que s’hi pugui
comunicar afavoreix tant l’acollida, com l’adaptació dels infants, no només dels d’origen estranger, sinó de tot el grup de l’aula, i de les seves famílies en
aquesta nova etapa.

Objectius de l’acció
Èxit: Aconseguir, mitjançant l’acollida, una major implicació de les famílies d’origen estranger en el centre, afavorint així l’èxit educatiu dels seus infants
Participació: crear un major treball en xarxa i col·laboratiu entre els centres educatius i l’Ajuntament
Inclusió: potenciar una cultura d’acollida dins dels centres educatius cap a les famílies i a l’alumnat

Descripció de l’acció
Incorporar una persona a l’aula de P3, en el procés d’adaptació que conegui perfectament el català, l’àrab o l’idioma dels nens que comencen i que pugui
participar en l’etapa d’acolliment i adaptació tants dels alumnes com de  les seves famílies.

Indicadors d’avaluació
- Grau de satisfacció de la proposta

- Sessions de treball de la comissió durant el curs

Principal agent responsable: Regidoria d’Educació i d’Atenció a les persones. Centres educatius

Durada: 2022-2026



26. Millorar de forma creativa i col·lectiva els patis dels centres educatius a través de la cocreació

Per què (justificació)
Maximitzar el potencial dels patis com a espais educatius, d’aprenentatge i de desenvolupament saludable dels infants, a més de contribuir a lluitar contra
l’emergència climàtica des de les escoles. Els patis també han de ser espais que promoguin dinàmiques i relacions positives i igualitàries i que afavoreixin usos
comunitaris de lleure i de trobada, així com activitats físiques i esportives fora de l’horari lectiu.

Objectius de l’acció
Èxit educatiu:
Participació: Afavorir l’obertura dels patis a la comunitat per crear vincles amb la societat i l’entorn
Equitat: fomentar la coeducació en els patis per establir dinàmiques i relacions equitatives entre els infants i la comunicat educativa
Descripció de l’acció
Transformar els patis, tant des del punt de vista físic – mitjançant una renovació infraestructural- com des de la perspectiva del projecte educatiu.

Indicadors d’avaluació:
- Crear patis com a espais de joc per excel·lència

- Fomentar la coeducació

- Grau de rendiment acadèmic dels infants i joves

Principal agent responsable: centres educatius

Durada: 2022-2026



27. Promoure projectes de participació familiar a les escoles per tal d’enfortir vincles entre família i escola

Per què (justificació)
Creiem que és molt important seguir treballant per establir vincles entre la família i l’escola.

Objectius de l’acció
Participació: treballar conjuntament escoles i famílies a través de cursos, tallers, xerrades,  activitats culturals...

Descripció de l’acció
S’escolliran aquells temes que es considerin prioritaris a treballar per part de la comunitat educativa i a continuació des de l’àrea tècnica de l’ajuntament i les
AMPA’s s’elaborarà una planificació anual de propostes de xerrades o projectes sol·licitats i es presentarà al CEM.

Indicadors d’avaluació:
- Nombre d’activitats realitzades que potenciïn el vincle família i entorn

- Nombre d’assistents de les activitats

- Enquesta de valoració dels assistents

Principal agent responsable: AMPA’s, centres escolars i Regidoria d’Educació

Durada: 2022-2026



28. Contribuir a l’accés a extraescolars del infants més vulnerables

Per què (justificació)
Volem implicar a les diferents entitats, en relació estreta amb l’administració local, per tal d’ampliar i afavorir la participació en les diferents activitats
extraescolars dels infants en situació socioeconòmica més vulnerable.

Objectius de l’acció
Entorn: implicar les entitats que fan extraescolars educatives en els objectius d’Educació 360, perseguint l’interès comú, i l’inclusió educativa.
Equitat: assolir un compromís de les entitats del municipi amb la igualtat d’oportunitats de tots els infants, contribuint a reduir les barreres econòmiques i
informatives que fan que actualment alguns infants no pugui accedir a algunes activitats

Descripció de l’acció
L’acció consisteix en crear sistemes de subvenció més transparents i sota uns criteris més estratègics, que contemplin l’objectiu de fer d’Arbúcies un poble
educador.
Dins d’un marc de subvenció més transparent i estratègic, l’objectiu d’aquesta acció és que un dels criteris a requerir a les entitats que fan extraescolars i que
reben subvenció pública sigui facilitar l’accés d’aquelles famílies més vulnerables, que siguin derivades per Serveis Socials.
Per portar endavant aquesta acció, cal el lideratge i convicció d’alcaldia per entomar un canvi de relació entre entitats i administració

Indicadors d’avaluació
- Nombre anual de subvencions atorgades a entitats que fan extraescolars, condicionades a complir un compromís educatiu que facilitin l’accés dels

infants més vulnerables a aquestes activitats

- Nombre d’infants en situació de risc socioeducatiu i derivats per Serveis Socials que han accedit a extraescolars en virtut del conveni de subvencions

Principal agent responsable: Alcaldia i Entitats

Durada: 2022-2026



29. Planificar de manera col·laborativa l’oferta d’activitats extraescolars

Per què (justificació)
Arbúcies té una oferta molt heterogènia i nombrosa d’activitats extraescolars, fins el punt que sovint hi ha oferta redundant. Algunes entitats i equipaments
tenen dificultats per atraure usuaris degut a la saturació d’oferta i d’informació que arriba a la ciutadania.
Per altra banda, es detecta que l’oferta extraescolar està descompensada: hi ha multitud d’activitats esportives i en certa manera d’idiomes i artístiques,
mentre que les activitats científiques, socials i cultural romanen minoritàries. Al mateix temps, l’oferta es concentra en els cursos de primària, mentre que a la
l’etapa d’infantil i secundària decau en varietat. Addicionalment, les famílies dels infants amb necessitats educatives especials tenen moltes dificultats per
trobar activitats adients per als seus fills.
Per últim, els horaris de les extraescolars no sempre són els més adequats per als infants i adolescents, tenint en compte sobretot els seus horaris escolars,
que són diferents a cada un dels centres educatius del poble.
Objectius de l’acció
Participació: crear un major treball en xarxa i col·laboratiu entre les entitats i equipaments del poble, pel que fa a la creació d’una oferta més optimitzada
d’activitats extraescolars.
Entorn: implicar en major mesura a les entitats de l’entorn en la consecució dels objectius d’Educació 360 i de poble educador

Descripció de l’acció
Es proposa crear espais de coordinació entre entitats per planificar i dissenyar de manera més conjunta i complementària l’oferta extraescolar al municipi. Tot i
atenent els objectius propis i particulars de cada entitat, mitjançant aquests espais de coordinació es poden pensar maneres conjuntes d’optimitzar l’oferta i
els recursos- com espais, horaris- creant una oferta municipal més complementària i sistemes d’informació cap a la ciutadania més integrats i no tan dispersos
com els actuals.

Indicadors d’avaluació
- Nombre de reunions/trobades entre entitats realitzades per a planificar i millorar l’oferta d’extraescolars al poble

- Nombre de decisions de millora sorgides de les reunions celebrades

- Nombre de decisions preses en el marc de les reunions realitzades que han estat efectivament aplicades

Principal agent responsable: Entitats (convocatòries liderades per Educació)

Durada: 2022-2026



C.3. LIDERATGE DEL PLA LOCAL D’EDUCACIÓ

Un bon diagnòstic i planificació són essencials per a poder desenvolupar un Pla, però serveixen de poc si no hi ha una bona previsió de l’organització que les

impulsarà i les adaptarà a possibles canvis contextuals.

Els plans no són una eina rígida, sinó flexible: un pla és una hipòtesis de treball i com ha tal ha de preveure la revisió i avaluació continuada per anar

adequant les accions a un context sempre canviant, mantenint fixes els objectius consensuats.

Per tant: solidesa pel que fa als objectius i línies estratègiques (eixos), però flexibilitat i adaptabilitat pel que fa les actuacions per a assolir-los (accions).

El lideratge del Pla Educatiu Local d’Arbúcies recau en la Regidoria d’Educació. Tanmateix, el primer requisit per a la posada en marxa del PLE és el

d’aconseguir un compromís i pacte polític per aprovar-lo amb la màxima unanimitat possible. El consens polític és un aval imprescindible per a l’impuls del

PLE per part de la Regidoria d’Educació.

El lideratge del PLE per part de la Regidoria d’Educació es recolza en el CEM, com a principal estructura representativa de la comunitat educativa, i amb qui

s’ha pactat el PLE al llarg de la seva elaboració.

A banda del CEM, el PLE preveu mantenir espais de coordinació tècnica periòdics per a l’impuls de les accions que requereixen d’una major cooperació entre

àrees, en tant que el PLE té una dimensió bastant transversal.

Aquest espai tècnic tindrà com a funcions:

1. Ser un òrgan plural que decideix sobre la concreció de les accions.

2. Aportar reflexió sobre la realitat educativa al municipi, traslladant les inquietuds i demandes que es detectin al llarg de la vigència del PLE.

3. Ser corretja transmissora de les accions i objectius del PLE cap als professionals i ciutadania amb qui estan en contacte.

4. Facilitar aliances de col·laboració i recursos per a l’execució de les accions del PLE.

5. Implicar-se en el seguiment i avaluació de les accions executades.



El lideratge polític-tècnic del PLE per part d’Educació ha de preveure la dinamització d’aquest grup motor tècnic, així com del CEM, assumir-la com una funció

intrínseca.

A banda d’aquest lideratge, en la Regidoria d’Educació recau també la funció de prioritzar, any a any, les accions a desenvolupar i la seva planificació a nivell

de recursos temporals, econòmics i humans que caldrà esmerçar.

Juntament amb el desplegament de les accions, la Regidoria haurà de preveure mecanismes de seguiment i avaluació continuada del PLE. Aquesta funció pot

fer-la amb la contribució del CEM, el qual pot ajudar a fer una avaluació més reflexiva i a prendre les decisions pertinents sobre les millores a introduir

progressivament, a mida que es va executant el PLE.


