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1. Presentació
Entenent l’educació com un dels pilars fonamentals per al desenvolupament de
l’individu i que per tant té una repercussió directa sobre la societat, cal recordar
que les institucions i les polítiques educatives són mecanismes principals per
afavorir un desenvolupament òptim a nivell individual i col·lectiu.
Basant-se en aquestes premisses, el departament d’Ensenyament d’Olesa de
Montserrat té com a prioritat atendre les necessitats educatives del municipi,
especialment dels seus infants i adolescents,
tot afavorint la igualtat
d’oportunitats entre aquests. És per aquest motiu que és clau sensibilitzar la
mirada vers aquelles necessitats socials que puguin delimitar els drets d’accés a
l’aprenentatge.
Com a marc de referència de les actuacions municipals, es segueixen els
objectius estratègics que planteja la Generalitat de Catalunya dins l’àmbit de les
polítiques formatives i d’educació:
•
•
•
•
•

Enfortir el model d'escola catalana.
Posicionar el professorat com a peça clau del sistema educatiu de
Catalunya.
Potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació inclusiva.
Impulsar i consolidar el model de formació professional al llarg de la
vida.
Promocionar la pràctica esportiva en l'àmbit escolar i la formació
esportiva.

Aquests objectius es materialitzen en l’àmbit local a partir de dos nivells
d’intervenció que es desenvolupen en l’apartat 2.1 d’aquesta memòria:
Competències i funcions, on es podrà observar un nivell enfocat a la gestió de
centres educatius i l’altre vinculat a projectes d’intervenció socioeducativa on
pren rellevància la implementació del projecte comunitari Xarxa SocioeducativaPla educatiu d’entorn. D’altra banda, l’apartat 4 d’aquesta memòria està
estructurat en tres tipologies d’accions:
- Activitats relacionades amb la gestió de l’escolarització
- Activitats i projectes de suport al sistema educatiu
- Suport econòmic per a activitats educatives
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1Competències i funcions
Les competències municipals del Departament d’Ensenyament són:
A) Funcions competencials vinculades a la gestió
•
•
•
•
•
•

Gestió dels centres escolars propis: Llars d’infants i l’Escola de Música.
Vigilància de l’escolaritat obligatòria.
Participació i coordinació en la planificació de les necessitats educatives.
Gestió de les places escolars: preinscripció i matrícula i matrícula viva.
Gestió dels òrgans de participació educativa: consells escolars.
Gestió de l’ús social dels centres escolars públics de primària i de l’edifici
dels Safaretjos (ubicació actual del departament).
Gestió de la documentació i tràmits relacionats amb l’educació al
municipi i del pressupost municipal dedicat a educació.
Vigilància i el manteniment dels centres públics de primària, n’assumeix
els subministres (competències assumides entre els departaments
d’Obres i Serveis i Ensenyament i requereixen coordinació per a
l’autorització d’activitats populars i a la via pública).
Llars d’infants: gestió (coordinada amb Tresoreria) de l’aprovació dels
padrons mensuals de les llars, gestió dels beneficis fiscals i gestió dels
“Xecs Guarderia” per al pagament de les quotes de les llars per part de
les famílies. A més a més gestió d’incidències vinculades als dos centres
municipals.

•
•

•

B) Projectes socioeducatius
•

Participació i impuls de la Xarxa Socioeducativa d’Infància i
Adolescència-Pla Educatiu d’Entorn, especialment en l’eix d’Èxit
Educatiu (vinculat al projecte comunitari del departament
d’ensenyament de la Generalitat: Pla educatiu d’entorn):
o elaboració de pla anual i la memòria requerits per al Pla educatiu
d’entorn.
o Planificació, gestió i justificació del pressupost
Ensenyament. Memòria 2018
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o Gestió del pressupost, coordinació i avaluació del Projecte
Taller d’Estudi Assistit: monitoratge i centres educatius
públics de primària i secundària.
•

Promoció d’accions que afavoreixin l’equitat educativa dels infants i
adolescents del municipi.

•

Suport als centres escolars ordinaris a través de programes,
projectes i activitats educatives diversos molts d’ells de forma
transversal amb altres departaments i/o entitats relacionades.

•

Elaboració del Catàleg educatiu del municipi: proposta d’activitats,
coordinació amb els proveïdors i els centres educatius i avaluació amb
les dues parts de les activitats que s’han ofert.

•

Gestió, coordinació i avaluació del Projecte TEU (projecte de
diversificació curricular dels centres d’educació secundària, amb
conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat).

•

Gestió dels recursos de serveis per a les famílies i els centres
educatius que proveeix la Diputació de Barcelona.

2.2 Normativa
Normativa sobre les competències en educació dels ens locals.
•
•
•
•
•

Llei orgànica 6/2006, reforma de l’estatut d’autonomia de Catalunya. (Art.
84).
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació
(LODE).
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE).
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC). (Art. 159)
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa (LOMCE).

Lleis competències municipals:
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•

•

Llei municipal i de règim local de Catalunya. Decret legislatiu
2/2003, de 28/4, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal
de règim local de Catalunya (LCAT) (Art. 66,67,68,69,70,71).
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local (LERSAL). (Art. 25).

2.3Seus, adreces i telèfons
Departament d’Ensenyament
Edifici dels Safaretjos, 1era. planta
Carrer Salvador Casas, 3
Telèfon: 93 778 0050 ext. 3510, 3511, 3512, 3513
A/e: ensenyament@olesademontserrat.cat
Escola Municipal de Música
Casa de Cultura, 1r pis
C/ Salvador Casas, 26
Telèfon: 90 778 0050 ext. 2119, 2117, 2012, 2222
A/e: escolamusica@olesademontserrat.cat
Llar d’Infants Pública Taitom
Av. Francesc Macià, 191
Telèfon: 93 778 4762
A/e: a8067417@xtec.cat, olesa@cavallcartro.cat
Llar d’Infants Pública La Baldufa
C/ Conflent, s/n
Telèfon: 93 744 8411
A/e: a8071524@xtec.cat, olesa2@cavallcartro.cat
Els conserges estan ubicats a les 4 escoles públiques d’EI i EP
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3.

Activitats realitzades
Activitats relacionades amb la gestió de l’escolarització.

3.1Gestió de l’escolarització d’alumnes desplaçat/nouvinguts
Descripció
Les actuacions que es descriuen en aquest en aquest apartat són referides al
curs escolar 2017-2018 (període de setembre de 2017 a agost de 2018).
En relació als nivells d’EI, EP i ESO, durant el curs es gestiona des
d’Ensenyament l’escolarització dels alumnes desplaçats o nouvinguts a la
població i que sol·liciten plaça escolar (matrícula viva) una vegada el curs ja
ha començat. Segons acord amb inspecció educativa, una vegada iniciat el
curs escolars totes les demandes de places escolars per part de les famílies
es centralitzen a l’Ajuntament. Aquestes sol·licituds es traslladen a la
inspecció i és aquesta qui atorga la plaça escolar i fa la coordinació amb el
centre escolar. Ensenyament fa l’atenció a l’usuari i la gestió de la
documentació i la fa arribar al centre escolar. En els casos d’infants en
situació de risc i necessitats educatives especials (NEE) també es fa la
coordinació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament i els Serveis Educatius
del Departament d’Ensenyament (EAP).

Resultats
La matricula viva del curs 2017-2018 a partir de setembre de 2017 i fins a
final de curs, va ser de 46 alumnes (28 alumnes el curs 2016-17), segons
la distribució que es pot veure a les graelles següents:
Graella matrícula viva curs 2017-2018 per data arribada i plaça escolar
atorgada.
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MATRÍCULA VIVA 2017-2018

TOTAL

Graella matrícula viva curs 2017-18 per plaça escolar i per nivells educatius
MATRÍCULA VIVA 2017-2018
ESCOLA

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t
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1
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0
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0

0
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0

0

0

0

0

0

0
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6

1

1

1

9
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0
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6

4

3

1
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4

4

2

5

4

3

3

4

3
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Cal destacar que el nombre d’alumnat de matrícula viva escolaritzat durant
aquest curs escolar és molt superior al del curs anterior (ara 46, el curs
passat 28). En relació als aspectes qualitatius se segueix en la tendència
de l’augment de les situacions de problemàtiques personals i familiars que
requereixen una acció coordinada de tots els agents que intervenen en el
territori (Ensenyament, Serveis Socials, inspecció, EAP i centres educatius),
així com una tendència a l’alça de famílies benvingudes d’altres països.

Costos
Aquesta activitat no té un cost específic, s’assumeix de forma ordinària amb el
personal administratiu i tècnic del departament.

3.2 Prevenció i control de l’absentisme escolar i vigilància de
l’escolaritat obligatòria
Descripció
Les actuacions destacades en aquest àmbit han estat les següents:
-

a) Seguiment de l’escolarització a P3 en el procés de preinscripció i
matrícula de cada curs es fa un seguiment de que tots els alumnes
censats al municipi de p3, efectivament fan la preinscripció i matrícula
(prevenció de la no escolarització). És una actuació que es fa dins les
tasques de la preinscripció.

-

b) Seguiment mensual nous empadronaments dels infants dels 3 als 16
anys. Mensualment es demana a l’OAC la relació d’infants empadronats i
es fa seguiment de la seva escolarització, per telèfon o si no contesten
per carta.

-

c) Seguiment de l’escolarització d’aquelles famílies que els centres
escolars ens deriven en períodes de matriculació i/o inici de curs, perquè
ells no han aconseguit que es matriculin (alumnes de 6è a 1r ESO) o bé
que a l’inici de curs no hi assisteixen des del primer dia. Aquesta gestió
està coordinada amb els serveis Socials en aquells casos que ells
intervenen.

-

d) Protocol d’absentisme. El protocol d’absentisme és un document
aprovat per tota la comunitat educativa i el Ple de l’ajuntament que s’aplica
en aquells alumnes escolaritzats en edat d’educació infantil i obligatòria i
que fan absències a l’escola. És un protocol que coordina totes les accions
dels diferents departaments de l’ajuntament que hi intervenen i els centres
escolars.
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Resultats
-

a) Seguiment de l’escolarització a p3 en la preinscripció al curs actual
2018-19. Del total dels infants nascuts el 2015, censats 284(273 el curs
anterior), 29 (25 el curs anterior) no van formalitzar la preinscripció en el
seu moment.
S’ha fet seguiment d’aquests alumnes i famílies amb la col·laboració de
Serveis Socials en aquelles famílies que en són usuàries.Del seguiment
fet es desprèn que 8 alumnes han fet preinscripció i matrícula a una altra
població, alguns d’ells han marxat a viure fora, d’altres viuen a Olesa però
treballen fora. 1 alumne s’ha pogut recuperar i ha fet la preinscripció FT a
Olesa. Hi ha 20 alumnes que no s’han pogut localitzar; no es localitzen
per telèfon ni tampoc han donat resposta a la carta que se’ls ha adreçat.

-

b) Seguiment mensual empadronats. Aquesta gestió és una tasca
administrativa i donades les circumstàncies del departament i les
càrregues de feina, aquest any 2018 no s’ha pogut fer aquest seguiment.

-

c) Protocol d’absentisme. Està pendent de revisió per incorporar algunes
millores acordades amb els centres educatius i amb els serveis jurídics de
l’Ajuntament. La Comissió d’Absentisme és l’encarregada de fer la
valoració del protocol i proposar els canvis i actuacions.
Existeix un registre dels casos en que s’ha activat el protocol. Durant el
curs 2017-2018 ha estat en 7 alumnes, amb els resultats següents:

Derivats
0%

ABSENTISME curs 2017-18
Canvi de
domicili
14%
Compleix 16 anys
29%

Pendent

Retorna a l'escola

Pendent
28%

Retorna a l'escola
29%

Compleix 16 anys

Canvi de domicili

Derivats

En relació a les dades del gràfic anterior, el detall de les categories és la
següent:
Derivat: 0
Ensenyament. Memòria 2018
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Pendents de resolució: 2.
Retorn a l’escola: 2
Compleix 16 anys: 2
Canvi de domicili 1
Aquest curs passat també ha seguit la tendència de disminució del nombre
de alumnes que els centres educatius han traspasat al protocol
d’absentisme. Creiem que l’absentisme es segueix donat però no es
comunica. S’ha parlat en les reunionsde Xarxa amb els centres i es veu la
necessitat d’acabar amb la revisió del protocol que està engegada i una
vegada fet, dinamitzar i fer difusió del protocol i dels circuits a dins dels
centres escolars.
Les dades acumulades des del curs 2001-2002 fins a l’actualitat són les
següents:

Evolució absentisme escolar
2001/2002 -2017/2018
50
0

159

35
9

30

41

33

25 18

19 10

11

15

6

9

10

7

Costos
Aquestes activitats no tenen un cost específic, s’assumeix de forma ordinària
amb el personal dels departaments implicats.

3.3Preinscripció i matricula curs 2018-2019
Descripció
Es descriuen totes les actuacions que s’han fet en relació a la preinscripció i
matrícula escolar del curs actual 2018-2019, dels diferents ensenyaments.
En funció del tipus d’ensenyament les actuacions són diferents. Els
ensenyaments són els següents:
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Ensenyaments ordinaris, que es refereix al sistema educatiu dels nivells d’EI
segon cicle, EP i ESO (3-16 anys) i nivells post-obligatoris. En aquests
ensenyament hi ha una col·laboració i participació de l’Ajuntament amb els
centres educatius i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Ensenyaments etapa Llar d’Infants. L’Ajuntament té la competència
delegada de la Generalitat de Catalunya per la preinscripció i matrícula en
aquesta etapa (0-3) en el municipi, des del 27 de setembre de 2013. Això
implica fer la preinscripció i matricula de forma conjunta per les llars
públiques (2) i les subvencionades (3) de la població. Aquesta forma de
gestió facilita a les famílies un mecanisme comú per a totes les llars per fer
els tràmits de preinscripció i matrícula. La preinscripció del curs 2014-15 va
ser la primera preinscripció en que es va implementar la delegació de
competència i es va gestionar la preinscripció de les llars del municipi de
forma conjunta. La preinscripció per aquest curs 2018-2019 també s’ha
gestionat de la mateixa forma.
Escola Municipal de Música. Coordinació per al procés de preinscripció i
matrícula amb la direcció de l’Escola, tramitació de la documentació i
col·laboració en la difusió.
Formació Permanent. S’entén la formació al llarg de la vida. Actuacions de
col·laboració i participació en la planificació de l’oferta de l’Escola d’Adults
NtraSra de Montserrat, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat. Difusió de l’Oferta de formació permanent que s’ofereix al
municipi (Escola d’Adults, Escola d’Arts i Oficis, tallers de Joventut, cursos
de Promoció Econòmica, Cursos de català del Servei Local de Català).

Resultats
-

Participació en la Taula de Planificació conjunta amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament per dissenyar i acordar
l’oferta educativa del curs dels centres educatius ordinaris i de l’Escola
d’Adults.
Per al curs 2018-2019 i en relació a la preinscripció de p3, hi hagut un
petit increment de la natalitat en relació al curs anterior i l’oferta inicial de
grups ja ha sortit amb els 12 grups, igual que el curs anterior, això ha
suposat 1 grup de p3 a l’Escola M. déu de Montserrat, en línia amb el curs
anterior. També s’ha continuat amb la ràtio de 22a l’Escola M. Déu de
Montserrat per ser centre d’alta complexitat.

-

Coordinació amb els directors dels centres escolars de la vila i la
Inspecció educativa per planificar les actuacions del procés de
preinscripció escolar dels centres ordinaris del curs.
Ensenyament. Memòria 2018
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Coordinació realitzades: 1a- Abans de l’inici de la preinscripció amb
Inspecció i els directors dels centres educatius. Acords sobre la difusió del
procés, les jornades de portes obertes, xerrades adreçades als pares i
mares de p3, i acords concrets de coordinació i funcionament (mantenir
zona única, no augmentar ràtios a p3 i no es veu necessari augmentar la
reserva de places de NEE/NSCD). 2- Una vegada s’ha publicat la
normativa de la preinscripció, abril, per indicació de la Inspectora per
explicar la normativa i coordinar les actuacions, amb els centres
educatius, EAP i ajuntament.
-

Difusió del procés de preinscripció en general i per tots els
ensenyaments:
Edició 1.800 tríptics i 150 cartells informatius “Preinscripció escolar per al
curs 2018-2019” amb tota l’oferta de centres escolars, jornades de portes
obertes, calendari preinscripció de tots els ensenyaments, criteris i
documentació. 75 cartells oferta post-obligatòria.
Edició 1.000 tríptics “Formació Permanent 2018-2019” que recull tota
l’oferta educativa de L’Escola d’Adults, de la Fundació Escola Municipal
d’Arts i Oficis, Formació Ocupacional (Promoció Econòmica), classes de
Català (Servei Local de Català) i tallers Departament de Joventut.
Edició 3.000 tríptics difusió preinscripció i matrícula Escola Municipal de
Música
Difusió de la informació bàsica (calendaris, documentació...) de tots els
ensenyaments, al tauler anuncis de l’Ajuntament, Olesa ràdio, Web
municipal i OAC.
Oficina d’informació Escolar. Per acord amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat, l’OAC de l’Ajuntament actua com a
Oficina d’Informació Escolar durant la preinscripció (bàsicament la d’EI,
EP i ESO). Això significa que les famílies poden trobar informació general
i també recollir les sol·licituds de preinscripció i si s’escau, poden també
lliurar-la a l’Ajuntament. Des d’ensenyament es facilita tota la informació i
documentació a l’OAC i aquest departament informa als usuaris de totes
aquelles qüestions generals, quan hi ha qüestions especifiques l’OAC
deriva l’usuari a Ensenyament.
L’OAC també pot recollir les sol·licituds de preinscripció d’aquests
ensenyaments si els usuaris la volen lliurar a l’Ajuntament, la revisen i la
deriven a Ensenyament, el qual la lliura al centre escolar en el termini
després de comprovar la seva correcció.Des de tots els sectors, sempre
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s’aconsella a les famílies que portin la sol·licitud directament al centre
escolar. En la preinscripció d’enguany no es va presentar cap sol·licitud a
l’OAC.
-

Atenció directa a totes les consultes específiques i reclamacions
realitzades per les famílies (per telèfon, per correu, per escrit i
presencialment) en relació a tots els ensenyaments. No disposem de
dades concretes recollides sobre el nombre d’actuacions realitzades
durant l’any sota aquest concepte, ja que no disposem d’un aplicatiu.

-

Seguiment dels processos i resolució d’incidències diverses.
Aquestes situacions s’han donat sobre tot en la preinscripció de les llars;
errors i confusions en l’aplicació barem per part dels responsables de les
llars, informacions concretes a famílies, incidències amb les aplicacions
informàtiques... S’ha fet el seguiment de totes les situacions i s’han resolt
totes satisfactòriament.

-

Observatori de dades. Recollida de dades i elaboració de graelles
informatives sobre resultats preinscripció i matrícula dels diferents
ensenyaments.

-

Actuacions específiques per EI 2n cicle, EP i ESO.
Planificació conjunta de les jornades de portes obertes dels centres
educatius per tal que no coincideixin i coordinat amb les xerrades a les
famílies de p3. Aquesta coordinació enguany va funcionar molt bé i tots
els centres van col·laborar i també la Inspecció educativa ho va facilitar.
Les jornades de portes obertes van funcionar molt bé i totes les escoles
van rebre a moltes famílies. Les famílies ja compten amb aquesta activitat
i la valoren molt positivament.
Carta informativa sobre la preinscripció a totes les famílies empadronades
al municipi amb fills de 3 anys que han d’iniciar l’escolaritat el curs 201819, 284 infants nascuts l’any 2015 segons el cens.
Xerrades informatives a les famílies amb fills que s’escolaritzaran a p3 el
proper curs: 15 de febrer de 2018.
Vigilància escolarització obligatòria i a l’educació infantil (p3), (prevenció
de la no escolarització). Es fa el seguiment dels alumnes de p3 censats i
no preinscrits. En el casos que ho requereix es fa la coordinació amb
Ensenyament. Memòria 2018
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Serveis Socials i Diversitat. Aquests últims anys de crisis el nombre
d’infants censat però que ja no estan a la població és alt, aquest curs ha
estat de 29 alumnes als quals s’ha fet seguiment (les dades estan a
l’apartat escolarització).
Sol·licituds fora de termini (FT). Des del Departament es recullen totes les
sol·licituds FT que es presenten a la població a partir de l’1 de juliol i fins
a la Comissió de Garanties d’admissió (CGA) de setembre (abans de l’inici
de curs), abans d’acabar el curs les recullen directament els centres
escolars. El nombre de sol·licituds FT presentades a l’Ajuntament ha estat
de 35 (25 el curs anterior) per EI, EP i ESO.
Participació en la Comissió de Garanties d’Admissió (CGA) d’Infantil,
Primària i Secundaria Obligatòria. Per indicació de la Inspectora, per
aquest curs 2018-19 es manté la Permanent de la CGA, que es reunirà
una vegada al trimestre per estar informada de les altes i baixes dels
alumnes.
Alumnes curs 2018-19. En la taula i gràfic següent hi ha les dades
comparatives del curs de p3, oferta inicial, preinscripció inicial i matrícula
del curs 2018-2019 de totes les escoles a data de 7/9/2018 (última CGA).

centres escolars
ESCOLA J.FERRÀ
ESCOLA M.D.
MONTSERRAT
ESCOLA S. BERNAT
ESCOLA
PUIGVENTÓS
ESCOLÀPIES
OLESA
COOP. DAINAISARD
ESCOLA POVILL
TOTAL

oferta
inicial de
grups
2

prev.
places

sol·licituds
%
matricula
preinscripció sol·licituds

50

49

18

50

1
2

22
50

28
38

10
14

22
40

2

50

51

18

50

1

25

23

8

23

2
2

50
50

57
30

21
11

50
31

12

298

276

100

266

S’ha pogut mantenir el mateix nombre de grups de p3 que el curs anterior,
mantenint 1 grup de p3 a l’Escola M. Déu de Montserrat.
En relació a l’ESO, s’ha mantingut el número de grups a 1r d’ESO del
curs anterior. Total de grups 12 (7 grups públics, 5 concertats).
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-

Actuacions específiques per la preinscripció i matrícula llars
d’infants.
En data 27 de setembre de 2013 es va signar el conveni entre
l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament per l’assumpció de les
competències delegades relacionades amb el procés de preinscripció i
admissió d’alumnes a les llars d’infants sufragades amb fons públics. A
Olesa de Montserrat, actualment hi ha 3 llars privades sense ànim de lucre
que estan en part subvencionades per la Generalitat de Catalunya i 2 llars
públiques. El curs 2014-15 va ser la primera preinscripció que es va fer
amb les competències assumides per l’Ajuntament en relació a les 5 llars
de la població.
Procés i actuacions per la implementació de les competències delegades
curs 2018-19. Coordinació direccions llars d’infants e el mes d’abril. Es
van regular els diferents aspectes que afectaven al procés de
preinscripció i matricula de les llars amb el Decret de l’Alcaldia aprovant
el calendari, els criteris d’admissió, la constitució, funcions i composició
de la Comissió de Garanties d’Admissió juntament amb la resta de criteris
de funcionament de la preinscripció i matrícula llars.
Comissió de Garanties d’Admissió llars (CGA). Es va fer sorteig públic. La
valoració que s’ha fet del funcionament de tot el procés és molt bona i no
hi hagut incidències destacables.
En relació als resultats de la preinscripció s’ha de dir que en general el
menor nombre de sol·licituds ha seguit la tònica d’ aquests últims cursos
i ha continuat baixant, afectant a totes les llars.
Les dades de la preinscripció estan representades en el següent gràfic, a
on es pot veure la comparació entre l’oferta de places, el nombre de
sol·licituds de preinscripció i la matricula per cada una de les llars, curs
2018-2019.

Ensenyament. Memòria 2018
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En la següent graella es pot veure el resum de la preinscripció i matrícula
de les llars del curs 2018-19 al final del període preinscripció i matrícula.

centres escolars

preinscripció i matrícula Llars d'Infants curs 2018-1019
oferta
OFERTA sol·licituds
%
inicial de
matrícula
places preinscripció sol·licituds
grups
juny

LLAR PÚBLICA TAITOM

5

53

29

25%

30

LLAR PÚBLICA LA BALDUFA

5

45

30

26%

30

LLAR STA. MARIA

3

28

5

4%

5

ESCOLA B. RODA RODA

5

39

40

34%

37

LLAR ESCOLÀPIES OLESA

3

27

13

11%

13

21

192

117

100%

115

TOTAL

En relació a les llars públiques l’oferta inicial era de 10 grups, però al final
del procés de preinscripció es va haver de tancar un grup de Po a la Llar
Taitom i un grup de p1 es va convertir en mixt de p1-p2. En el mes de
setembre es va fer una modificació de contracte, disminuint un grup a la
Llar Taitom
-

Preinscripció i matrícula Escola de Música
Les dades de preinscripció i matrícula es detallen a la memòria especifica
de l’Escola de Música, així com els resultats.
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Costos
La major part del cost és de temps de dedicació de personal administratiu i
tècnic que ja està inclòs en el funcionament normal. El cost directe de les
activitats realitzades en aquests apartats han estat les despeses dels materials
de difusió que han estat les següents:
Concepte
Tríptic i cartells preinscripció ordinària
Tríptic Formació Permanent
Tríptic ensenyaments Escola de Música

Despeses
435,60 €
350,90 €
298,87 €
TOTAL

1.085,37€

Activitats i projectes de suport al sistema educatiu

3.4Catàleg d’Activitats Educatives i altres activitats puntuals
Descripció
Les activitats d’aquest apartat són referides al curs 2017-2018 ja que són
activitats que s’organitzen per cursos escolars i no per anys. En general són
activitats que es poden realitzar dins i fora de l’horari escolar i per centres
educatius i també per famílies i AMPA.
El Catàleg d’Activitats Educatives és un projecte educatiu que té la voluntat de
recollir en un sol document tota l’oferta educativa dirigida a tots els centres
escolars de la població i també a les Ampa i pares i mares, que s’ofereix
cada curs escolar i que recull l’oferta educativa de diferents departaments
de l’Ajuntament i també d’altres entitats/organismes de la població o d’altres
indrets. S’ha continuat la tendència d’incloure el major nombre possible
d’activitats com són les de jornades puntuals que impliquen a molts alumnes
dels centres escolars (concursos de pintura i dibuix sobre l’asfalt, jornades
esportives...). S’ofereix als centres l’enllaç al programa complert que es pot
trobar a la web de l’Ajuntament, a l’apartat d’Ensenyament.
Ensenyament. Memòria 2018
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A través del Catàleg d’Activitats es pretén acostar l’escola a l’entorn més
proper, facilitant el coneixement i la intersecció amb l’entorn i entre els
centres. Per entorn s’entén tant l’entorn físic, com social i cultural.
Els centres han d’utilitzar les fitxes del catàleg per inscriure’s a les activitats a
l’inici del curs via on-line. Ensenyament recull totes les inscripcions i fa la
gestió de l’admissió a les activitats, calendaris, material complementari, si
és el cas, dels programes que gestiona directament i es fa la coordinació de
les que gestionen directament els altres departaments o entitats.
Posteriorment s’envia a cada centre escolar els seu calendari i es resolen
tots els canvis d’horaris i incidències que es donen durant el curs. Algunes
activitats que es fan en varies sessions i les porta a terme un departament
diferent d’Ensenyament o entitat/empresa, les acorden directament amb el
centre escolar per poder ajustar millor els horaris. Una vegada feta l’activitat
els centres escolars han de trametre, per la mateixa via que les inscripcions,
les valoracions. Abans de final de curs es fa una reunió amb tots els centres
escolars per fer la valoració final i participar en la programació del nou curs.
Des d’Ensenyament es fa la gestió de les activitats: gestió de la despesa,
calendaris, materials, petició de subvencions a altres ens, justificació de les
subvencions, convenis, seguiment d’activitats, incidències i valoració final.
Es descriuen a continuació, tres activitats no incloses en el catàleg municipal
però que s’han ofert als centres educatius i a les seves famílies. Per una
banda trobem les activitats que proposades per part de Diputació (1 i 2), i el
projecte impulsat per la Comissió Europea (3).
1- Activitats de suport a les competències bàsiques. Recursos materials de la
Diputació de Barcelona any 2018. Aquests tallers queden explicats en la
memòria especifica de la Xarxa d’Infància- PEE.
2- Activitats de suport a la funció educativa de les famílies. Recursos materials
de la diputació de Barcelona any 2018.Aquests tallers queden explicats en
la memòria especifica de la Xarxa d’Infància- PEE.
3- Projecte Diàlegs ciutadans 2018. Organitzada per la Comissió Europea.
Representació de la Comissió a Barcelona. L’activitat es va organitzar des
de l’Alcaldia i constava de diferents activitats dirigides a sectors diferents
de la població amb els objectius de explicar que és la UE i sobretot escoltar
quina Europa volen en el futur. A nivell escolar l’activitat es va dirigir als
alumnes de 2n de Batxillerat.
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Resultats
El nombre total d’inscripcions va ser 16.323 alumnes (en comparació als
14.523 alumnes del curs anterior), a banda els projectes globals en que
participen totes les escoles.
Les activitats del catàleg es gestionen des de diferents departaments/entitats
en funció del seu contingut. Aquí es descriuen les gestionades directament
des del Departament d’Ensenyament.
-

Campanya de Teatre Escolar per 2n cicle d’EI, EP i ESO. Es gestiona
amb l’entitat Xarxa Olesa mitjançant conveni de col·laboració. L’Àrea de
Cultura (ODA) de la Diputació també hi col·labora atorgant subvenció de
concurrència pública a la sol·licitud i projecte que es presenta cada curs
des de l’Ajuntament.
Hi ha una quota d’entrada per alumne de 5 € que els centres escolars
paguen directament a Xarxa Olesa. L’Ajuntament es fa càrrec del dèficit
del programa. Inscrits 2.148alumnes (2.261 alumnes el curs anterior)

-

Visita a la Biblioteca (anem a la Biblioteca) per p5 i 3r EP. Visita,
explicació i activitats d’animació a la lectura en col·laboració amb la
Biblioteca Sta. Oliva. Enguany les activitats d’animació per al alumnes de
p5 ha estat a càrrec del rondallaire Pau Tarruell i les de 3r a càrrec de la
dibuixant Olesana Montse Cascante. 773 alumnes inscrits (659 alumnes
el curs anterior).

-

Itineraris de natura per l’entorn d’Olesa (El Cultiu de l’Olivera, El
Bosc del Gavatx i Anem al Riu). 3 itineraris diferents pels nivells de 2n
EP, 4t EP i 1r i 2n d’ESO. L’activitat es fa a través d’una empresa
especialitzada: Fem Natura, que és qui ha aportat els monitors que
acompanyen als alumnes durant l’itinerari i els quaderns de camp per als
alumnes elaborats especialment amb la descripció dels itineraris. 507
alumnes inscrits (686 alumnes el curs anterior).

-

Visites al Parc Natural de St. Llorenç. Aquesta és una activitat que
promou l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació. Les despeses de l’activitat
van a càrrec de la Diputació excepte les del transport. Aquestes són
assumides al 50 % per l’Ajuntament i la Diputació a través d’una
subvenció.190 alumnes inscrits (189 alumnes el curs anterior).

Ensenyament. Memòria 2018
23

-

Premi St. Jordi. XXVI Concurs Infantil i Juvenil de conte i narració
breu en català. Concurs escolar alumnes de 6 a 16 anys. A banda del
concurs i el lliurament del premi, per la diada de St. Jordi s’organitzen al
voltant del Premi diverses activitats al Parc Municipal (tallers infantils,
concert Escola Música, tastets restaurants,...) coordinat des
d’Ensenyament i amb la col·laboració de diferents departament de
l’Ajuntament i entitats externes. El concurs del Premi St. Jordi compta amb
la col·laboració de tots els centres escolars que fan una selecció prèvia
de les obres ja que només es pot presentar una obra per classe i d’un jurat
expert que és qui atorga els premis.
Per aquest curs, any 2018 s’ha pogut comptar amb el mecenatge de
l’empresa Petronieves, que a través d’un conveni ha contribuït a finançar
el Premi St. Jordi.
Els alumnes participants en el Premi St. Jordi ha estat de 105(111 l’any
anterior). La fira, i el lliurament de premis es va fer al Parc Municipal.
Durant tot el dia es van fer fires al voltant del parc.. Al parc municipal hi
van assistir multitud de persones de totes les edats. Al caure en diumenge
es van fer menys tallers.

-

Visites a l’Ajuntament (Visquem l’Ajuntament).Activitat educativa
dirigida als alumnes d’4t d’EP que consisteix en la visita guiada a
l’Ajuntament durant un matí. Als alumnes se’ls explica la història de
l’edifici, les funcions i l’estructura administrativa i política de l’Ajuntament,
tenen una reunió amb l’Alcaldessa i li poden fer preguntes, també visiten
l’edifici principal i alguns dels serveis propers (Casa de Cultura i Policia).
Hi ha un vídeo en DVD que explica que és i perquè serveix l’Ajuntament
(l’Oliveta).
L’activitat s’organitza des d’Ensenyament amb la col·laboració dels
diferents departaments implicats.No té un cost directe perquè el
monitoratge l’assumeix el propi departament amb els seus recursos
humans. La participació ha estat de 337 alumnes (258 alumnes l’any
anterior).

-

Concert Cobla Vila d’Olesa. A través del conveni entre l’Ajuntament
(Cultura) i la Cobla Vila d’Olesa, es fa un concert al 50 % del cost per als
alumnes de la població. L’activitat aquest curs ha consistit en 2 audicions
pedagògiques de la Cobla Casal. És per alumnes de CM d’EP i 1r d’ESO.
171 alumnes inscrits (168 alumnes el curs anterior).

-

Passejades per Olesa. Es tracta d’un material didàctic per alumnes de
CM d’EP que consisteix en uns itineraris per l’entorn urbà d’Olesa, en
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concret s’han dissenyat 2 itineraris: l’Itinerari del Nucli Antic i el de
l’Eixample. És un material a disposició dels centres escolars i són els
propis mestres qui han de fer l’activitat amb els alumnes. Es poden
descarregar l’itinerari, els plànols i la descripció dels diferents centres
d’interès. Aquest programa s’ha elaborat per aquest departament amb la
col·laboració del tècnic de l’Arxiu municipal. No té cap cost econòmic
directe.
-

Educació viària. Sessions d’educació vial impartides per la Policia Local
per alumnes de 3r, 5è i 1r i 3ESO. Aquest curs no s’ha pogut fer el parc
de bicicletes perquè el servei català de trànsit no disposava de
pressupost. L’activitat s’ha realitzat durant el mes de novembre. El Parc
de bicicletes està cedit a través de conveni pel Servei Català de Trànsit
(SCT). Enguany s’ha instal·lat a l’Escola Puigventós. La participació ha
estat de 802 alumnes (805 alumnes el curs anterior).

-

Aliments solidaris. Projecte de recollida d’aliments amb la col·laboració
del Voluntariat Vicencià adreçada a tots els alumnes, Ampa i famílies dels
centres escolars de la Vila. Es fan 2 campanyes: campanya de Nadal en
el mes de novembre i la de recollida d’aliments bàsics en el mes de maig.
La Brigada municipal col·labora recollint els aliments dels centres escolars
i portant-los als locals del Voluntariat Vicencià. Han participat 8 escoles
(de les 6 escoles el curs anterior).

-

Projecte palestra i Premi Batec jove. El projecte Palestra és una
exposició de treballs de recerca de batxillerat i exposició oral d’alguns
d’ells. Els premiats en aquest projecte són els anomenats “Premi Batec
Jove”. Els objectius d’aquestes activitats són potenciar la recerca entre
els/les alumnes de batxillerat. L’organització del premi s’ha fet des del
departament de Cultura- i l’arxiu municipal, amb la col·laboració de l’entitat
Olesa Ateneu i els centres educatius. La funció del departament
d’ensenyament és fer d’enllaç amb els centres educatius, facilitar la
comunicació amb la resta d’agents implicats.

Els centres escolars, realitzen una valoració (de 0 a 6, sent 6 la màxima
puntuació) de cada activitat tenint en compte els següents ítems:
•
•
•
•

Les dates han estat les apropiades?
L’activitat s’ha desenvolupat en l’horari previst?
Els professionals han desenvolupat l’activitat correctament?
Els alumnes s’han mostrar satisfets amb l’activitat?

Ensenyament. Memòria 2018
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•

Recomanaries aquesta activitat?

En alguna activitat hi consta nv que vol dir no valorada ja que els centres no
han fet arribar les corresponents fitxes de valoració per la causa que sigui, a
vegades al professorat els costa tenir la constància d’enviar la valoració una
vegada acabada l’activitat.
A banda de la valoració a través de qüestionari també es fa una reunió amb
els responsables dels centres educatius per compartir les valoracions i fer
propostes per al curs següent. El conjunt de les activitats estan molt ben
valorades. Totes les qüestions a millorar que van sorgir en les valoracions
dels centres educatius, es van tractar amb els interessats i s’han proposat
solucions per al següent curs.

Costos
Les despeses i ingressos de les activitats educatives del Catàleg d’Activitats
Educatives del curs 2017-2018, la part que es gestiona des d’ensenyament,
està resumit en la taula següent:
DESPESES ACTIVITATS EDUCATIVES CATÀLEG - Activitats ensenyament curs 2017-2018
DESPESES
ACTIVITAT

INGRESSOS
ACTIVITAT

SUBVENCIONS

COST FINAL
AJUNTAMENT

Anem a la Biblioteca

1.994,78

0

0

1.994,78 €

Campanya teatre

4.660,22

0

804,55

3.855,67 €

Coneguem els nostres parcs

1.654,00

0

827,00

827,00 €

Itineraris de natura

3.300,00

0

0

3.300,00 €

Visquem l'Ajuntament

0

0

0

0

Educació vial

0

0

0

0

Audicions Cobla

675,00

220,00

0

455,00 €

Premi Sant Jordi

4.263,46

0

1.000,00

3.263,46 €

220,00

2.631,55

13.695,91

CONCEPTE

TOTAL 16.547,46

Xerrada d’orientació. És un recurs material de la Diputació i aquesta
n’assumeix el cost, la resta del cost és del personal tècnic de l’ajuntament
(TET/Ensenyament).
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3.5 Projecte TEU
Descripció
Projecte d’escolarització singular, de diversificació curricular per la 2na etapa
de l’ESO, es descriu el projecte del curs 2017-2018. És un projecte que es
gestiona a través d’uns convenis amb el Departament d’Ensenyament i amb
5 centres educatius de la població: Institut Daniel Blanxart, Institut Creu de
Saba, Daina-Isard Coop. d’Ensenyament, Povill i Escolàpies Olesa.
Els alumnes de les aules obertes o amb risc de fracàs escolar dels 5 centres
poden participar d’aquest projecte, a criteri dels centres, que pretén
potenciar els aprenentatges significatius fora de l’escola, modificant així el
currículum escolar d’aquests alumnes. Col·laboren en el projecte,
departaments i serveis municipals així com altres entitats/empreses
externes que faciliten unes practiques no laborals en una petita part de
l’horari escolar dels alumnes.

Resultats
El curs 2017-18 han participat en el projecte 22 alumnes (17 el curs anterior),7
de l’INS Creu de Saba, 7 de l’INS Daniel Blanxart, 6 Daina-Isard i 2 Povill.
Els alumnes s’han distribuït de la forma següent:
Servei d’esport. Escola esportiva Municipal Llar d’Infants Taitom
Llar d’Infants La Baldufa
Escola M. Déu de Montserrat
Escola Puigventós
Escola Ferrà
Escola Povill
Perruqueria Lali
Escola bressol Roda Roda
Centre Veterinari Parc Olesa
Perruqueria M. T
Perruqueria A. O.
-

2 alum
1 alum
2 alum
2 alum
1 alum
2 alum
1 alum
2 alum
2 alum
1 alum
1 alum
1 alum
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Taller mecànic Auto Shemar
Taller Domènech
Neumàtics Olesa

-

1 alum
1 alum
1 alum

Tots els alumnes han realitzat un mínim de 4 hores a la setmana.
Aquests curs es van fer dos nous convenis amb centres col·laboradors
externs: Neumàtics Olesa i Tallers Domènech.
La valoració és molt positiva ja que permet a alguns alumnes obtenir
l’acreditació de l’ESO i s’observa una millora molt significativa en els aspectes
personals de motivació, confiança en si mateixos i autoestima entre d’altres
aspectes. La valoració global dels centres, departaments i serveis participants
és de continuar amb el projecte donat l’èxit del mateix.
Es va realitzar un acte d’inici de projecte a l’auditori amb la signatura dels
acords amb els alumnes, les famílies i els centres educatius i amb la presencia
dels responsables dels centres col·laboradors, 2 reunions de coordinació i
seguiment amb els centres educatius i l’acte de cloenda a l’auditori amb el
lliurament dels diplomes.
Costos
La major part del cost és la dedicació del personal tècnic i administratiu del
Departament que està assumit en el funcionament ordinari. Hi ha un cost
directe que són les dues plaques que s’han comprat per als dos centres
col·laboradors nous, amb un cost de 90,69 €.

3.6 Inauguració del curs escolar
Descripció
Aquesta activitat es refereix a la inauguració del curs actual, 2018-2019.
A l’inici del curs escolar és ja tradició fer un acte d’inauguració del curs escolar
amb la presencia de l’Alcaldessa i Regidora d’Ensenyament, responsables
del departament d’Ensenyament de la Generalitat (Inspecció educativa) i
directors, mestres i professors de tots els centres educatius de la vila per tal
de fer una jornada de trobada, de compartir i de reflexió sobre l’inici de curs
entre els docents i les administracions educatives. En el mateix acte es fa
un reconeixement públic als docents que es jubilen durant l’any o curs.
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Resultats
El dimarts dia 4 de setembre de 2018 a les 13,000 h a l’Auditori de la Casa de
Cultura es va fer la inauguració del curs escolar amb la presència de
l’Alcaldessa i Regidora d’Ensenyament, la Inspectora d’Ensenyament. La
ponent va ser la Sra. Marta Casas, antropòloga i docent de secundària. Va
pronunciar la conferència sobre “Una mirada innovadora per a una escola
més inclusiva”
En el decurs del mateix acte es va fer un homenatge als docents que s’han
jubilat aquest any: de l’Escola St. Bernat, l’Escola M. Déu de Montserrat,
Escola J. Ferrà i Esteva, l’INS Daniel Blanxart il’Escola Daina Isard.Hi van
assistir aproximadament 90 persones.
Costos
Els costos han estat els següents:
Conferència
Refrigeri i despeses diverses
TOTAL

250,00 €
183,63 €
433,63 €

3.7Xarxa Socioeducativa d’Infància i Adolescència- Pla
educatiu d’entorn (PEE)
Descripció
La Xarxa Socioeducativa- Pla educatiu d’entorn és una estructura de treball
d’abast comunitari centrada en la intervenció amb la infància, l’adolescència
i les seves famílies. Durant l’any 2018 s’ha consolidat el projecte creant una
figura tècnica que depèn estratègicament de dos departaments concrets:
Serveis Socials i Ensenyament (donant resposta a la visió socioeducativa
de la mateixa Xarxa). És per aquest motiu que es presenta una memòria
extensa de totes aquelles accions que s’emmarquen sota el paraigües de la
Xarxa Socioeducativa-PEE. Com a projecte transversal, el repte de futur és
seguir treballant amb totes les àrees municipals per assolir una mirada de
municipi en claus d’infància, adolescència i família.
Ensenyament. Memòria 2018
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3.8 Projecte Patis Oberts
Descripció
El Projecte Patis Oberts té l’objectiu que l’espai escolar pugui ser un espai
obert per al lleure i la convivència per a infants, joves i famílies, fora de
l’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars.
Aquest projecte es va iniciar a l’Escola M. Déu de Montserrat i durant aquest
any 2018 s’ha ampliat el projecte a l’Escola J.Ferrà i Esteva. Iniciant una
prova pilot el 3r trimestre del curs escolar 2017-18 i consolidant-se el 20182019.
Resultats
Escola M. Déu de Montserrat
El pati està obert en els següents horaris:

Període lectiu: dimarts i
dijous tardes
Dissabtes, diumenges i
festius
Períodes de vacances
escolars: cada dia

Horari hivern
De 17 a 19 h

Horari estiu
De 17 a 20 h

De 10 a 17 h

De 10 a 20 h

De 10 a 17 h

De 10 a 20 h

El pati, sense vigilància present, s’obre i tanca els dies acordats. Es disposa
de telèfon per a incidències.
A partir de la reunió de coordinació del projecte amb la direcció del centre,
l’Ampa i consergeria, es valora:
-

Valoració positiva per les tres parts. És un espai que s’utilitza per part
de les famílies del centre per les tardes com a espai lúdic amb els fills i
també en festius i vacances i han disminuït els actes vandàlics. l’Ampa
està satisfeta amb els acords d’ús dels espais.

-

L’escola fa la petició de vigilància per a la supervisió del pati ja que hi
ha previstes obres de millora dels patis i poden preveure possibles actes
vandàlics durant aquestes.

Escola J. Ferrà i Esteva.
El pati està obert en els següents horaris:

Període lectiu: divendres
tardes

Horari hivern
De 17 a 19 h

Horari estiu
De 17 a 20 h
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Dissabtes, diumenges i
festius
Períodes de vacances
escolars: cada dia

De 10 a 17 h

De 10 a 20 h

De 10 a 17 h

De 10 a 20 h

Valoració de la prova pilot:
-

Escola i AMPA fan valoració positiva de l’ús realitzat per infants i
famílies i es valora positivament seguir amb el projecte durant el curs
2018-2019.

-

A l’inici de curs escolar 2018-2019 es detecten alguns actes vandàlics i
es proposen millores d’actuació.

Costos
El resum de les despeses assumides des del departament d’Ensenyament
durant aquest any 2018, han estat les següents:
Cartells Patis Oberts
Escola Ferrà
Cartellera exterior Escola
Ferrà
TOTAL

335,17 €
774,40 €
1.109,57 €

3.9 Projecte de transició escola- treball (TET).
Descripció
Aquest és un projecte transversal en el qual hi participen les àrees de Joventut,
Serveis Socials, Promoció Econòmica i Ensenyament. La tècnica referent
del projecte depèn organitzativament de Promoció Econòmica i està ubicada
a Cal Rapissa.
Els objectius d’aquest projecte són per una banda atendre i orientar als joves,
sobretot els que no acrediten l’ESO i per l’altra banda la intervenció a dins
els centres educatius a nivell d’ESO, sobretot de 2n cicle per incidir en
l’orientació i la prevenció del fracàs al sortir del centre educatiu,
conjuntament amb els tutors.
També existeix el grup de treball TET en el qual hi participen els centres de
secundària del municipi, l’Escola d’Adults, la Tècnica TET i la Tècnica
d’Ensenyament. És un grup de treball de coordinació del projecte transversal
TET en la part que fa referència als centres escolars. Es valora els resultats
Ensenyament. Memòria 2018
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escolars al finalitzar l’ESO, les derivacions d’alumnes al projecte TET i les
actuacions conjuntes per millorar l’orientació, les dades de fracàs escolar...
Resultats
S’han fet les reunions de coordinació amb els centres educatius i altres
coordinacions puntuals. Els temes tractats han estat els següents:
Planificació activitats TET als centres educatius
Recursos formatius Post obligatoris
Xerrades orientació. Recursos materials Diputació
Pla Educatiu d’Entorn i dades èxit escolar.
Valoració de les activitats TET que s’han fet als centres educatius
(incloses dins el Catàleg d’Activitats).
Protocol de derivació joves al TET
Dades d’èxit escolar i elaboració de graelles
Costos
Des del Departament d’Ensenyament s’hi ha posat recursos humans tècnics.
No hi ha altres costos específics

3.10

Educaentorn

Descripció
L’eina Educaentorn és una aplicació que la Diputació ofereix als municipis amb
l’objectiu principal de facilitar la recollida i visualització del conjunt de tota
l’oferta educativa del municipi i donar-la a conèixer a la ciutadania. La
recollida de dades es fa a través d’un procés participatiu. A l’Ajuntament
aquest procés es va fer a través de la Xarxa Socioeducativa d’Infància i
Adolescència.
Els seus objectius és que sigui un recurs educatiu que serveixi com a
estratègia per a la millora de l’èxit educatiu des de l’àmbit local des de l’òptica
de les accions d’acompanyament a l’escolaritat, a la comunitat i a les
famílies. L’entorn és un agent educatiu, font de recursos que influeixen en
els rols i relacions educatives. Posar en valor els recursos de l’entorn; el
patrimoni social, cultural, natural i econòmic com a recurs d’aprenentatge.
Posar els recursos educatius a l’abast de tothom és una qüestió d’equitat.
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Resultats
En data 16/6/2016 es va fer una acte públic de presentació de l’eina a la
Comunitat Educativa. L’accés a l’eina es pot trobar en l’apartat de la Web de
l’Ajuntament. Es fa fer una difusió de l’eina a la comunitat educativa, entitats
i ciutadania en general. L’eina s’ha d’anar actualitzant contínuament,
incorporant les activitats per poder mantenir la informació al dia.
Costos
Els costos de personal s’ han d’assumir a través dels funcionament ordinari
dels departaments d’Ensenyament i Cultura.

3.11

Camins Escolars

Descripció
Projecte Interdepartamental liderat pel Departament de Medi Ambient. Estudi
tècnic fet per la Diputació sobre la mobilitat al voltant dels centres escolars
per fer camins escolars segurs. Importància de millorar la mobilitat i
seguretat dels infants en els seus desplaçaments a l’escola. L’objectiu final
és potenciar un canvi d’hàbits vers una mobilitat més sostenible i segura,
així com una millora de l’autonomia dels infants del municipi.
L’any 2015 la Diputació ja es va encarregar de l’estudi del camí escolar del
centre J. Ferrà i Esteva. El 2017 es va demanar l’estudi de la zona al voltant
de l’Escola Puigventós i Povill, que va quedar fet a final de l 2017. Durant el
2018 s’ha fet la difusió del projecte i les actuacions prioritàries.
En aquest projecte intervenen els Departaments de Medi Ambient, Policia
Local, Obres i Serveis, Serveis Tècnics i Ensenyament.
Resultats
S’ha treballat de forma coordinada i cada Departament s’ha encarregat de la
seva àrea de gestió.
Segons la valoració dels agents implicats s’extreuen les següents conclusions:
-

Zona de petó i adeu. Zona Puigventós. Les famílies l’utilitzen amb una
dinàmica diferent per al que està pensat. Cal més intervencions per
conscienciar a les famílies.

-

Es revisa totes les actuacions que s’han fet i les que queden per fer en
tema d’obres d’accessibilitat i seguretat. Es programaran posteriorment
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en funció dels pressupostos i també amb l’obra de remodelació del
carrer Francesc Macià.
-

Des de l’Ampa de l’Escola Puigventós demanen més informació per
estudiar el tema del bus a peu. Valoren positivament les actuacions de
sensibilització fetes a l’inici de curs.

-

També es fa pales la necessitat de incidir des dels centres en la
sensibilització de pares i mares.

Una vegada fetes les actuacions pendents es farà nova reunió de valoració
en el 2019.
Costos
Des d’Ensenyament el cost que s’ha assumit és el de recursos humans tècnics
que està assumit de forma ordinària.

3.12 Cessió d’espais escolars públics per a la realització de
Casals d’Estiu
Descripció
Algunes AMPA dels centres públics organitzen casal d’estiu a les escoles i
l’ajuntament cedeix l’ús d’aquests espais i es fa càrrec dels
subministraments.
A través del Departament de Serveis Socials també s’hi col·labora amb
l’atorgament de beques a les famílies dels infants que participen als Casals
d’estiu amb necessitats econòmiques .
Resultats
Aquest estiu 2018 s’han cedit les següents escoles per a la realització de
Casals d’estiu organitzats per les Ampa d’aquests centres escolars:
Escola Ferrà
Escola Puigventós
Escola M. Déu de Montserrat
Costos
Des de l’Ajuntament s’assumeixen únicament les despeses de
subministrament per als Casals d’Estiu dels centres escolars públics, aigua
i llum. No la neteja ni el conserge. Les despeses de subministres estan
comptabilitzades dins els costos de subministraments generals de les
escoles.
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3.13

Consell Escolar Municipal i Consells Escolars de Centre

Descripció
El Consell Escolar Municipal (CEM) és l’òrgan col·legiat de consulta i
participació dels sectors interessats en la programació i desenvolupament
de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit del municipi d’Olesa de
Montserrat. El Ple de 22/10/2009 va aprovar l’última actualització del
Reglament del Consell Escolar Municipal.
Consells Escolars de Centre. Tots els centres escolars tenen el seu propi
Consell Escolar que és l’òrgan col·legiat de participació dels centres, amb
un representant de l’Ajuntament a tots els centres públics, el qual assisteix
a les reunions amb veu i vot. Els representants estan nomenats a través de
Decret de l’Alcaldia.

Resultats
Consell Escolar Municipal.
S’han realitzat 4 sessions del Plenari del CEM ordinàries durant el 2018:
(1/2/2018, 10/5/2018, 2/7/2018, 12/11/2018).
El resum dels temes tractats en les sessions del CEM són els següents:
-

-

Obres i reparacions escoles.
Previsions preinscripció 2018-2019 ensenyaments ordinaris
Subvencions 2018.
Consulta sobre Escola Municipal de Música: beques/bonificacions al
preu públic
Fòrum treballs de recerca de batxillerat d’Olesa de Montserrat
Celebració any Pompeu Fabra 2018.
Situació actual de la preinscripció i matrícula diferents ensenyaments
curs 2018-19
Catàleg d’Activitats Educatives. Planificació valoració activitats del
Catàleg curs 2017-2018. Elaboració Catàleg del curs 2018-19.
Xarxa Socioeducativa- Pla Educatiu d’entorn. Properes activitats i
tancament del curs.
Calendari escolar curs 2018-2019. Previsió propostes dies de lliure
disposició dels centres educatius d’Olesa de Montserrat per al curs
2018-2019
Preus públics escoles municipals curs 2018-19
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-

Inauguració curs escolar 2018-2019. Homenatge a mestres/professors
que es jubilen.
Ratificació acord dies de lliure disposició per al curs 2018-2019
Valoració general del curs tant des de l’Ajuntament com des dels
centres educatius. Aspectes a destacar de la valoració del Catàleg
d’Activitats Educatives del curs 2017-18
Projecte LECXIT ( PEE). Valoració funcionament projecte i proposta
proper curs
Catàleg d’Activitats Educatives curs 2018-19 i altres
activitats/projectes
Inauguració del curs 2018-2019
Projecte Camins Escolars Escola Puigventós i Povill
Altres informacions
Renovació vocals CEM
Previsió calendari reunions CEM proper curs
Renovació vocals CEM.
Actualització matrícula diversos ensenyaments curs 2018-19 (Comissió
Garanties de setembre). Dades cens per la previsió p3 del curs 201920.
Catàleg d’activitats educatives curs. Inscripcions totals. Properes
activitats i concreció aspectes diversos.
Altres projectes i activitats curs 2018-19
Projecte camins escolars segurs. Valoració
Propostes esportives per a persones en edat escolar (departament
d’Esports)
Pressupost 2019 Ensenyament

Representants municipals als Consells Escolars de Centre. Hi ha 10 Consells
Escolars de Centres públics. A més hi ha 3 centres concertats que amb el
canvi de normativa no està previst que hi hagi un representant de
l’Ajuntament si bé hi pot ser-hi a títol de convidat, com és el cas de l’Escola
Daina Isard.
Costos
La Secretaria del CEM té una compensació econòmica que ve marcada de
forma general pel departament de RRHH per tots/es els/las secretaris/es de
Comissions de l’Ajuntament d’un import 72,06 € per consell.
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Suport econòmic per a activitats educatives
3.14

Subvencions centres educatius i AMPA

Descripció
Suport econòmic per concurrència competida als centres educatius i
AMPA/entitats educatives per projectes educatius en règim de concurrència
competitiva any 2018. Hi ha dues línies diferents de subvencions que es
gestionen des d’Ensenyament:
Subvenció projectes educatius centres escolars (centres EI 2n
cicle, EP i ESO).
Subvenció AMPA/entitats educatives
També hi ha una Subvenció per l’Equitat educativa (material escolar i
activitats), adreçada també als centres educatius que es gestiona des de S.
Socials. L’expedient és de serveis Socials i per tant aquí no s’anoten els
resultats.
Resultats
S’ha fet tota la tramitació de les subvencions i el resum de l’atorgament de les
2 subvencions que es gestionen des d’Ensenyament es pot veure en els
quadres de l’apartat de costos. Cal tenir en compte que el termini de
justificació d’aquestes subvencions és el 31/1/2019, per la qual cosa en
aquests moments les subvencions no estan acabades ja que estan en
procés de justificació. Una vegada presentades i revisades s’aprovarà la
justificació i el pagament del 25% restant.
Costos
Subvenció concurrència centres educatius any 2018
Import disponible partida: 19.500,00 € (18.000,00 € any 2017)
L’atorgament de les subvencions va ser la següent:

núm

1

escola

ESCOLA J.
FERRÀ I
ESTEVA

projecte

A Infantil treballem
per ambient

pressupost
total proj.

5.6710,00

Import
sol·licitat

2.835,00

import
total
atorgat

2.835,00

justificat
correctament

Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)
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2

ESCOLA M.
Déu
MONTSERRAT

Ràdio-estudi de
producció i gravació
audiovisual

3.702,19

1.851,00

1.851,00

3

ESCOLA SANT
BERNAT

Projecte TAC Aule EI

4.657,94

2.328,97

2.328,97

4

ESCOLA
PUIGVENTÓS

Arriben els Ipads a
l’Escola Puigventós

4.537,00

2.268,50

2.268,50

5

ESCOLÀPIES
OLESA

Musiquem

417,00

417,00

6

DAINA ISARD

Carro portàtil
d’ordinadors a
l’alumnat

7.132,95

3.566,47

3.566,47

7

INS CREU DE
SABA

Millora dels espais
exteriors de l’Institut
Creu de Saba

8.000,00

3.000,00

3.000,00

34.534,08

12266,94

12266,94

TOTAL

834,00

Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)
Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)
Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)
Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)
Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)
Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)

Subvenció concurrència projectes AMPA/entitats.
Import disponible partida: 7.000,00 (7.000,00 any 2017)
L’atorgament de les subvencions va ser la següent:

AMPA

projecte

pressupost
total proj.

Import
sol·licitat

import total
atorgat

Ampa Escola
Ferrà

Projecte
integració
famílies Ampa
Josep Ferrà i
Esteva 2018

5.109,17

952,17

952,17

ACF Olesa
Sardanista

El país a l’escola
(la sardana i el
ball de bastons a
l’aula)

1.800,00

900,00

804,23

justificat
correctament

Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)
Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)
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Ampa M.D.
Montserrat

Participa del
Montserrat
inclusiu

Ampa
Puigventós

Projecte
transversal:
Apropem l’escola
a les famílies!!!

2867,00

1433,50

868,57

Ampa
Contrapunt

Banc social
d’instruments

6000,00

3000,00

804,23

AmpaIns. Creu
de Saba

Projecte de
socialització de
llibres de text a
l’Institut Creu de
Saba

5000,00

2500,00

868,57

Ampa
Escolàpies
Olesa

Temps lliure amb
noves
tecnologies

4050,00

2025,00

868,57

Ampa Sant
Bernat

Millora patis
escola Sant
Bernat

7216,60

2866,60

868,57

15.244,98

6.999,99

TOTAL

3.15

3193,43

35.236,20

1567,71

965,08

Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)
Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)
Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)
Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)
Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)
Pendent
presentar
justificació
(termini
31/01/2019)

Beques i ajuts a alumnes de l’EMM i de Llar d’infants

Descripció
Beques alumnes Escola Municipal de Música per al curs 2017-18 a través
d’una convocatòria oberta a tots els alumnes que compleixin els requisits de
les bases. Coordinat amb Serveis Socials pel que fa als temes econòmics i
de risc social
Ajuts de menjador Llars d’Infants Públiques Taitom i La Baldufa per al curs
2017-18. Convocatòria oberta d’ajuts de menjador per als alumnes de les
llars d’infants públiques. Coordinat amb Serveis Socials pel que fa als temes
econòmics i de risc social
Resultats
Beques alumnes Escola de Música
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Import partida pressupostaria 2018: 5.000,00 € igual que el curs anterior:
Import màxim
sol·licitat
admesos

Sol·licituds
10 sol·licituds
presentades, 9
admeses

Import
concedit

2.286,12€

2.286,12€

De les 10 sol·licituds presentades, 1 es va desestimar per no complir les bases.
Beques menjador llars d’infants públiques.

Sol·licituds

tiquets concedits

2 sol·licituds presentades, 2
admeses

369
(import equivalent
2.472,30 €)

S’han presentat 2 sol·licituds, que s’han admès i s’han atorgat el màxim de
tiquets que es podien atorgar.

Costos
objecte
Beques EMM
curs 2017-18
Ajuts menjador llars
curs 2017-18

Cost total
ajuntament

Despeses

ingressos

2.286,12 €

-

2.286,12 €

2.472,30 €
(369 tiquets)

-

2.472,30 €
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3.16

Altres subvencions

Descripció
Aportació nominativa Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis per contribuir al
sosteniment del funcionament ordinari de l’Escola d’Arts i Oficis curs 20172018.
Aportació i liquidació any 2018 al Consorci de Normalització Lingüística
(CPNL) segons els acords del conveni de col·laboració, per contribuir a les
despeses de funcionament del Servei Local de Català.

Resultats
Tramitació aportació nominativa a la Fundació Escola Municipal d’Arts i oficis
i signatura de conveni de col·laboració amb termini de justificació 31/1/2019.
Aquest 2018 el CPNL ha aprovat uns nous estatuts i un nou model de
finançament per la qual cosa l’aportació anual serà fix i no es farà liquidació
anual.
Costos
Aportació
nominativa
Fundació Escola
Municipal d’Arts i
Oficis
Aportació CPNL
(Servei Local de
Català)

Aportació 2018
(pendent justificació)

19.200,00

Aportació 2018 (90 %)
(pendent liquidació)

39.787,44
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4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1Instancies, trucades, visites
Des del Departament d’Ensenyament es fan les gestions, tràmits i atenció de
totes les peticions derivades per les escoles i les entitats relacionades amb
Ensenyament. Aquestes sol·licituds, instàncies, trucades i visites són molt
diverses.
Les dades del 2018 són les següents:
-

Total entrades Registre general ajuntament any 2018: 332 (366 any
2017)

-

Total entrades AOC (administració oberta Catalunya): 30 (18 any
2017)

-

TOTAL ENTRADES:362(388 any 2017)

30
Entrades registre gnal
AOC

332

El total de les entrades de registre es reparteixen de la forma següent, segons
els camps del Genesys:
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Total
Subvencions
Sol·licituds altres administracions
Sol·licituds
Recursos i reclamacions
Pressupost
Notificació altres administracions
Informes tècnics
Comunicacions
Certificat
AOC
0

50

100

150

200

250

300

350

400

S’han recollit 42, (94 l’any 2017), avisos de la policia local, per incidències
escolars o entre menors i avisos d’alarmes del centres escolars.
També s’atenen sol·licituds, reclamacions i queixes de les famílies de molt
diferents tipologies i tant pot ser via telefònica com presencialment.
No hi ha una recollida sistemàtica del número d’usuaris, si bé s’intenta fer-ho
però no és suficientment exhaustiu per donar dades.
Les dades que es poden donar són les dels usuaris presencials que aquest any
2018 ha estat aproximadament de 113, 82 l’any 2017, repartits de la forma
següent:
-

Sol·licituds d’escolarització matrícula viva durant tot el curs
(desplaçats i nouvinguts):46 famílies/usuaris(28 l’any 2017).
Sol·licituds d’escolarització fora termini (juliol -agost):35
famílies/usuaris (25 l’any 2017).
Altres usuaris (informació, assessorament, queixes i
reclamacions): 32 usuaris (29 l’any 2017)

S’ha demanat al Departament TIC el registre de les trucades del departament.
Des del departament Tic ens informen que degut a un problema amb l’aplicació
de les extensions telefòniques aquest any 2018 no es disposa d’aquests
registres. Donat que tampoc es van poder obtenir els registres de l’any 2017,
Es deixa anotat les registres que es va produir l’any 2016 com a referència.
-

Total trucades entrants:

1.133
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- Total trucades sortints:
1.982
- Total altres trucades (internes entrants i sortints): 2.564
Total trucades de tot tipus: 5.679

4.2Expedients i tràmits realitzats
Convenis de Col·laboració
S’han gestionat els següents convenis durant l’any 2018
Organisme o
persona amb el
que se subscriu

Objecte conveni

Petronieves, SL

Premi infantil i juvenil Sant Jordi. Mecenatge 2018

Fundació Escola
Municipal d'Arts i
Oficis, fundació
privada
Escola de Música
Xarxa Olesa
Generalitat de
Catalunya
(Dep.Ensenyament)
Generalitat de
Catalunya
(Dep.Ensenyament)
Generalitat de
Catalunya
(Dep.Ensenyament)
Generalitat de
Catalunya
(Dep.Ensenyament)
Generalitat de
Catalunya
(Dep.Ensenyament)
Generalitat de
Catalunya
(Dep.Ensenyament)

Conveni amb la Fundació Escola Municipal d'Arts i Oficis.
Subvenció directa 2018
Contracte llicència d'ús sistema gestió Escola de Música
Gwido. Pròrroga
Conveni amb la Xarxa Olesa per la gestió Campanya de
teatre escolar curs 2017-18
4a addenda econòmica al Conveni de col·laboració entre
l'adm. de la Generalitat de Catalunya, Dep.
Ensenyament i Ajuntament per al Pla Educatiu d'Entorn.
Curs 2017-18
5a addenda econòmica al Conveni de col·laboració entre
l'adm. de la Generalitat de Catalunya, Dep.
Ensenyament i Ajuntament per al Pla Educatiu d'Entorn.
Curs 2018-19
1a addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre el
Dep. Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
Ajuntament per al Projecte TEU, instituts públics, curs 20182019 i 2019-2020
1a addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre el
Dep. Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
Ajuntament per al Projecte TEU, i l'Escolàpies Olesa, curs
2018-2019 i 2019-2020
1a addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre el
Dep. Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
Ajuntament per al Projecte TEU, i l'Escola Povill, curs 20182019 i 2019-2020
1a addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre el
Dep. Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
Ajuntament per al Projecte TEU, i l'Escola Daina-Isard SCCL,
curs 2018-2019 i 2019-2020
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Reparación de
Automóviles
Martorell, SL
Fusteria i Decoració
Costa, SL
Perruqueria Daniel
Alcaraz Picas
Escola Josep Ferrà i
Esteva i AMPA
Josep Ferrà
Consultoria i Serveis
Informàtics Enginy
digital, SL

Conveni de col·laboració amb Reparación de Automóviles
Martorell, SL per al Projecte TEU
Conveni de col·laboració ambFusteria i Decoració Costa,
SL per al Projecte TEU
Conveni de col·laboració amb Perruqueria Daniel Alcaraz
Picas el per al Projecte TEU
Conveni d'actuació amb l'Escola Josep Ferrà i Esteva i
amb l'AMPA Josep Ferrà i Esteva per al Projecte Patis
Oberts
Conveni de cessió d'ús del programari per a la
preinscripció de les llars d'infants

Expedients i tràmits realitzats
Durant l’any 2018 consten que s’han obert els següents expedients al
Genesys.
º

Títol

2018/4781

SOL·LICITA XEC GUARDERIA DEL SEU FILL; M. A. A. CURS 2018-2019

2018/4782

SOL·LICITUD XEC GUARDERIA J. LL. CURS 2018-2019
APROVACIÓ D'AUTORITZACIONS I DISPOSICIONS A CÀRREC DE RETENCIONS DE CRÈDIT DE
L'EXERCICI 2018

2018/4770
2018/4691
2018/4632

PLA EDUCATIU D'ENTORN - SERVEI COMUNITARI
DOCUMENTACIÓ I FACTURES DEL PERSONAL DEL DEP. D’ENSENYAMENT QUE SOL·LICITA ELS
AJUTS SOCIALS 2018

2018/4604

SOL·LICITUD BECA MENJADOR LLAR D'INFANTS CURS 2017-2018 – C. D.

2018/4610

SOL·LICITUD VESTIT DE PATGE I TRON

2018/4603

SOL·LICITUD BECA ESCOLA DE MÚSICA CURS 2017-2018 – C. V.-E. R.

2018/4567

SOL·LICITUD CESSIÓ DE VESTIT DE PATGE REIAL PEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018.

2018/4576

SOL·LICITUD BECA ESCOLA DE MÚSICA curs 2017-2018 M. DEL R. V. P.

2018/4575

SOL.LICITUD BECA ESCOLA MÚSICA CURS 2017-2018 M.G. P. G.

2018/4574

SOL·LICITU BECA ESCOLA DE MÚSICA CURS 2017-2018 E.M.E.

2018/4573

SOL·LICITUD BEQUA MENJADOR LLAR D'INFANTS CURS 2017-2018 S.S.G.

2018/4579

SOL·LICITUD BECA ESCOLA DE MUSICA CURS 2017-2018 – S.L.- J.L.

2018/4577

SOL·LICITUD BECA ESCOLA DE MUSICA S.Y.L.- A.L.

2018/4554

SOL·LICITUD BECA ESCOLA DE MÚSICA-M.M.C.

2018/4557

SOL·LICITUD BECA ESCOLA DE MÚSICA CURS 2017-2018 – S.M.C.-N.M.

2018/4558

SOL·LICITUD BECA ESCOLA DE MÚSICA CURS2017-2018 – S.M. -R.M.

2018/4556

SOL·LICITUD BECA ESCOLA DE MUSICA CURS 2017-2018-C.V.C.

2018/4538

INCIDÈNCIES NÒMINA DESEMBRE 2018 ENSENYAMENT
DEMANDA DE CESIÓ DE L'ESPAPI DEL MENJADOR DE LA ESCOLA JOSEP FERRA EL DIA 14/12/2018
PER LA REALITZACIÓ D'UN TALLER DE NADAL.

2018/4514
2018/4516
2018/4438

SOL.LICITUD VESTIT DE PATGE
SOL·LICITO PERMÍS PER A PODER FER LA CURSA POPULAR DE L'INS DANIEL BLANXART EL DIA
21/12/18.
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2018/4391

SOL.LICITUD VESTIBUL DELS SAFARETJOS

2018/4392

SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ ACTES POPULARS PEL DIA 5 DE GENER 2019

2018/4327
2018/4328

SOL.LICITUD TRAJE DE PATGE PER L'ESCOLAPIES OLESA
SOL·LICITUD DE MATERIAL I AUTORITZACIÓ ACTES POPULARS PER FESTIVAL DE NADAL AL
PAVELLÓ SANT BERNAT. DIA 21/12/18.

2018/4274

SOL.LICITUD XEC GUARDERIA CURS 2018-2019 A.M.O.

2018/4271

SOL·LICITUD XEC GUARDERIA CURS 2018-2019 A.M.R.A.

2018/4276

SOL·LICITA BAIXA LLAR D'INFANTS LA BALDUFA CURS 2018-2019 .A.T.H.

2018/4272

SOL·LICITUD XEC GUARDERIA CURS 2018-2019 D.M.R.

2018/4270

SOL·LICITUD XEC GUARDERIA CURS 2018-2019 X.G.S.

2018/4266

SOL·LICITUD XEC GUARDERIA CURS 2018-2019 A.C.A.

2018/4263

REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT ALS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE

2018/4275

SOL·LICITUD XEC GUARDERIA CURS 2018-2019 R.V.N.

2018/4265

SOL.LICITUD PER SER USUARIA DEL XEC GUARDERIA LLAR D'INFANTS "LA BALDUFA"

2018/4277

SOL·LICITUD BAIXA LLAR D'INFANTS CURS 2018-2019 A.J.M.

2018/4244

BENEFICIS FISCALS curs 2018-2019 L.A.M.

2018/4249

SOL·LICITUD BENEFICIS FISCALS CURS 2018-2019 A.C.P.

2018/4245

SOL·LICITUD BENEFICIS FISCALS CURS 2018-2019 A.E.R.

2018/4253

SOL·LICITUD BENEFICIS FISCALS CURS 2018-2019 A.E.P.P.

2018/4250

SOL·LICITUD BENEFICIS FISCALS CURS 2018-2019 D.E.

2018/4246

SOL.LICITUD BENEFICIS FISCALS CURS 2018-2019 F.E.R.

2018/4218

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL CURS 2018-2019

2018/4116

SOL·LICITUD BENEFICIS FISCALS D.M.C. CURS 2018-2019

2018/4088

2018/4005

SOL·LICITUD CESSIÓ D'URNA DEL 22/11/2018 AL 20/12/2018.
PER A LA CELEBRACIO DE LA FESTA DE NADAL EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2018 SOL·LICITEN EL
DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 DE 16.30 A 21.00 HORES EL GIMNAS PER FER EL GUARNIMENT I
PEL DIA 16 DE DESEMBRE L'US DEL PATI I ELS BANYS DE 9.00 A 17.00 HORES PER A LA FESTA I
DINAR DE NADAL DE L'AMPA
SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ ACTES POPULARS VENDA DE BERENARS A LA PORTA DE L'ESCOLA
PER RECAPTAR DINER FESTA FI DE CURS
SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA
“GUIX D’INFANTIL”

2018/3978

AUTORITZACIO ACTES POPULARS CASTANYADA AMPA MARE DE DEU DE MONTSERRAT

2018/3923

2018/3897

VENTA DE CASTANYES. CASTANYADA 2018
VENTA DE CASTANYES ESCOLAPIES.
DEL 19/10 AL 04/11
PL. SARDANA I TRAM SUPERIOR RAMBLA
SOL·LICITEN QUE SIGUIN CONCEDIDES LES DEMANADES DE MATERIAL PER LES FESTES DE NADAL,
CARNAVAL I LA FESTA ESCOLAR DEL MES DE MAIG.

2018/3868

SOL·LICITUD BEQUES ESCOLARS I LLAR D’INFANTS 2018 + ENSENYAMENT

2018/3875

CAMPANYA TEATRE ESCOLAR CURS 2018-2019
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA DE CASTANYES DEL 26 AL 28 D'OCTUBRE DE 2018 AL
CARRER INDÚSTRIA, 1 I CESSIÓ DE TANQUES.

2018/4039
2018/4059

2018/3890

2018/3790
2018/3685

2018/3709

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EI 2n Cicle, EP, ESO I ESCOLA D'ADULTS. CURS 2019-20
PROJECTE TEU - Convenis entre el Dpt. d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (INS Daniel Blanxart i
Creu de Saba) i les Escoles Daina-Isard, Povill i Escolàpies d'Olesa, i l'Ajuntament per al Projecte TEU,
cursos 2018-19 i 2019-20 (11a i 12a edició).-

2018/3635

PROJECTE LECXIT CURS 2018-2019

2018/3426

SOL·LICITA AUTORITZACIÓ D'ACTES POPULARS

2018/3042
2018/3044

FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL DE TITULARITAT MUNICIPAL 2016-2018
SOL·LICITUD ESPAIS MUNICIPALS I ALTRES INSTAL·LACIONS NO ESPORTIVES VESTIBUL
SAFARETJOS

2018/3045

SOL·LICITUD GIMMNS MARE DE DEU DE MONTSERRAT TALLER DE BALL EN LINEA

2018/3002

FUNCIONAMENT LLARS CURS 2018-2019
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2018/2976

ACTE DE LA ENTITAT PER INCI CURS a ESCOLA FERRÀ I ESTEVA (PATI I GIMNÀS)

2018/2926
2018/2854

AJUTS MENJADOR ALUMNES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES CURS 2017-2018
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A FER ÚS DEL GIMNÀS DE L'ESCOLA NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT DURANT EL CURS 2018/2019.

2018/2833

PLA EDUCATIU D'ENTORN CURS 2018-2019

2018/2800

2018/2677

CALENDARI LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES CURS 2018-19
SOL·LICITUD DEL GIMNAS DE L'ESCOLA JOSEP FERRA I ESTEVA PELS ASSAIGS DELS GRUPS
INFANTILS, JUNIORS I JOVENILS ELS DIVENDRES DE 18.00 A 21.00 HORES I DISSABTES D'11 A
13.00 HORES DES DEL 7 DE SETEMBRE DE 2018 AL 12 DE JULIOL DE 2019.

2018/2674

EXPEDIENT PER REAPROFITAR (UNIFICAT AMB EL 2018/2677)!!!!!

2018/2610

INAUGURACIÓ CURS 2018-19

2018/2574

SOL·LICITUD APORTACIO PER UN IMPORT DE 48.352,68 € CPNL

2018/2539

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ VESTÍBUL DE L'EDIFICI DELS SAFARETJOS PER FER "LES ÀGORES".

2018/2407
2018/2352

CATÀLEG D'ACTIVITATS EDUCATIVES CURS 2018-2019
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ ESPAIS MUNICIPALS DE L'ESCOLA JOSEP FERRÀ I ESTEVE PER
CELEBRAR EL CASAL D'ESTIU.

2018/2341

SOL·LICITEN GIMNÀS DE L'ESCOLA FERRÀ I ESTEVE.

2018/2275
2018/2264

CONTRACTE DE PATROCINI PEL PREMI SANT JORDI 2018 AMB PETRONIEVES S.L.
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ ACTES POPULARS CELEBRACIÓ FESTA ESPUMA PATI ESCOLA
MONTSERRAT, DIA 21 DE JUNY.

2018/2215

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ FESTES FI DE CURS 2017-2018

2018/2216

SOL·LICITUD MATERIAL FESTA FI DE CURS LLAR INFANTS DIA

2018/2063

INCIDÈNCIES VARIABLES NÒMINA ANY 2018

2018/2009

FESTA FI DE CURS LA TAITOM
SOL·LICITUD DE CESSIO DE MATERIAL MUNICIPAL PER A LA FESTA DE GRADUACIO EL DIA 21 DE
JUNY DE 2018 CFA ESCOLA MARE DE DEU DE MONTSERRAT

2018/2008
2018/2011

2018/2013

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ ACTES POPULARS FESTA FI DE CURS 22/06 AMPA PUIGVENTÓS
SOL·LICITEN L'ESPAI DE L'ESCOLA PUIGVENTOS DES DE EL 26 DE JUNY DE 2018 FINS EL 27 DE
JULIOL, I DEL 3 AL 7 DE SETEMBRE DE 2018 - CASAL AMPA PUIGVENTÓS
SOL·LICITEN EL VESTÍBUL DELS SAFARETJOS DEL 8 AL 15 DE JUNY PER A EXPOSICIÓ - OLESA
ATENEU

2018/1986

CESSIO DE MATERIAL BALDUFA FESTA FI DE CURS 29/06

2018/1964

SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA 2018 - INSTITUT CREU DE SABA

2018/1928

ACTES POPULARS TARDES DE JUNY CASALET (05/06 - 22/06) - AMPA ESCOLA ST. BERNAT
SOL.LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ACTES POPULARS CASAL D'ESTIU (25/06 - 31/07) - AMPA M. D.
MONTSERRAT

2018/2017

2018/1929
2018/1907
2018/1872

SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA 2018-ACF OLESA SARDANISTA
APORTACIÓ ECONÒMICA A LA FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL D'ARTS I OFICIS, FUNDACIÓ PRIVADA
CURS 2017-2018

2018/1827

SOL·LICITEN CESSIÓ DE MATERIAL PER GRADUACIÓ ALUMNAT P5 EL 31/05

2018/1789
2018/1713

CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS 2019
SOL.LICITUD PER REALITZAR ACTIVITAT DEL CATÀLEG D'ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 2017 DE LA
DIPUTACÍÓ DE BARCELONA

2018/1702

SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ COL.LOCACIÓ AIRE ACONDICIONAT

2018/1648

MATERIAL MUNICIPAL I ACTE POPULAR ESCOLA SANT BERNAT

2018/1645

SUBVENCIO CONCURRÈNCIA 2018 ESCOLA ESCOLÀPIES

2018/1615

SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA 2018 - ESCOLA SANT BERNAT

2018/1625
2018/1624

SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA 2018 AMPA CONTRAPUNT
ADJUNTEN DOCUMENTACIO SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER
PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES PER A CENTRES DOCENTS - ESCOLA J. FERRÀ I ESTEVA

2018/1623

ADJUNTEN REQUERIMENT SUBVENCIONS - ESCOLA DAINA-ISARD

2018/1621

SUBVENCIO CONCURRÈNCIA 2018 AMPA PUIGVENTOS

2018/1619

SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA 2018- ESCOLA M. D. MONTSERRAT
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2018/1618

SUBVENCIO CONCURRÈNCIA 2018 AMPA JOSEP FERRA I ESTEVA

2018/1622

SUBVENCIÓ AMPA 2018 - ESCOLA SANT BERNAT

2018/1620

SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA AMPA 2018 - AMPA ESCOLÀPIES OLESA

2018/1617

SUBVENCIO CONCURRÈNCIA 2018 ESCOLA PUIGVENTOS

2018/1608

SOL·LICITA SUBVENCIÓ ANY 2018 - AMPA CREU DE SABA

2018/1569

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CURS 2018-2019

2018/1585

SUBVENCIO CONCURRENCIA 2018-AMPA MONTSERRAT

2018/1581

CONVENI CESSIÓ D’ÚS PROGRAMARI PER LA GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ LLARS D’INFANTS

2018/1570

AVALUACIÓ DESENVOLUPAMENT 2017. ENSENYAMENT

2018/1573

FESTA FI DE CURS ESCOLA DAINA-ISARD PEL 02/06/18

2018/1544

SOL3LICITU AUTORITZACIÓ FESTA CLOENDA 6È EP ESCOLA PUIGVENTÓS PEL 15/06

2018/1548

SOL·LICITUD 2A JORNADA SOLIDÀRIA 19/05/18

2018/1398

SUBVENCIÓ ESCOLA MÚNICIPAL DE MÚSICA PER PART DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

2018/1320

PROPOSTES DESPESA 2018

2018/1273
2018/1234

SOL·LICITUD CESSIÓ MATERIAL PER REPRESENTACIÓ TEATRAL EL 23/04/2018
SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ CONCURS PINTURA SOBRE L’ASFALT I CESSIÓ MATERIAL PER A
REALITZAR L’ACTIVITAT 03-06-2018

2018/1088

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLARS CURS 2018-2019

2018/1094

CAMINS ESCOLAR ESCOLA POVILL I ESCOLA PUIGVENTÓS

2018/1089

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLA DE MÚSICA CURS 2018-2019

2018/1031

SOL·LICITUD CESSIÓ DE MATERIAL SOPA FI DE CURS

2018/1030

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ACTES POPULARS EL DIA 19/04/18 ESCOLA SANT BERNAT.
CESSIÓ ESPAI SAFARETJOS PEL 24 DE MARÇ I 8 D’ABRIL PER A VISITA TURÍSTICA EN
COL·LABORACIÓ AMB LA PASSIÓ

2018/1018
2018/0925
2018/0863

VACANCES PERSONAL 2018/ENSENYAMENT
DONAR COMPTE AL PLE DE L'AJUNTAMENT DELS COMPTES CORRESPONENTS AL CURS 2016-2017
DE LA FUNDACIÓ MUNICIPAL D'ARTS I OFICIS, FUNDACIÓ PRIVADA

2018/0847

SOL·LICITA ACTE POPULAR PER AL'APLEC POPULAR AL PUIGVENTOS

2018/0684

SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA CENTRES DOCENTS 2018

2018/0685

SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ESCOLA DE MÚSICA 2018

2018/0683
2018/0634

SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA AMPAS I ALTRES ASSOCIACIONS 2018
SOL·LICITA ESPAI DE L'ESCOLA JOSEP FERRÀ I ESTEVA PER A REALITZAR UN CASAL DE SETMANA
SANTA ELS DIES 26-27-28 I 29 DE MARÇ AMB L'EMPRESA FUNDA ESPLAI

2018/0646

PROJECTE PATI OBERT ESCOLA JOSEP FERRÀ I ESTEVA

2018/0635

SOL.LICITUD PER FER UNA ACTIVITAT FORA DE L'HORARI ESCOLAR AL PATI DE L'ESCOLA

2018/0632

SOL·LICITUD ESPAI AL CEIP JOSEP FERRA I ESTEVE CONCURS DE REBOSTERIA 16/03/2018

2018/0620
2018/0564

26è PREMI SANT JORDI DE CONTE I NARRACIÓ BREU EN CATALÀ
SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ ACTES POPULARS I SOL·LICITUD DE MATERIAL JOCS FLORALS SANT
JORDI 2018

2018/0498

BOSSA ENSENYAMENT - REGISTRES D'ENTRADA SENSE CLASSIFICACIÓ

2018/0508

CONTRACTE MENOR XEC/TIQUET GUARDERIA

2018/0480

SOL·LICITEN AMPLIAR ELS DIES D'ENTRENAMENT DURANT ELS PROPERS MESOS.

2018/0353

MATERIAL MUNICIPAL PER ESCOLA JOSEP FERRA

2018/0295

SOL·LCIITUD DE MATERIAL MUNICIPAL PER CELEBRAR LA DIADA DE SANT JORDI.

2018/0303

2018/0247

SOL·LICITA CAMP DE FUTBOL PEL DIJOUS LLARDER 8 DE FEBRER DE 15.00 H A 16.30 H
SOL·LICITA TALL DE CARRERS EL DIA 9 DE FEBRER EN MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA RUA DEL
CARNESTOLTES DELS ALUMNES DE L'ESCOLA.
SOL.LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ACTES POPULARS RUA CARNESTOLTES LLAR INFANTS SANTA
MARIA
SOL·LICITUD DE MATERIAL MUNICIPAL PER A CELEBRAR EL CARNESTOLTES EL DIA 8 DE FEBRER A
LA LLAR D'INFANTS.

2018/0224

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ ACTES POPULARS CARNAVAL 2018

2018/0302
2018/0275
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2018/0225

AUTORITZACIO ACTES POPULARS. RUA CARNAVAL

2018/0208

SOL.LICITUD ACTES POPULARS DE L'ESCOLA MONTSERRAT PER UNA XERRADA

2018/0166

SOL·LICITA AUTORITZACIÓ D'ACTES POPULARS SERVEI D'EXTRAESCOLARS

2018/0167
2018/0155

SOL·LICITA AUTORITZACIÓ D'ACTES POPULARS SERVEI D'ACOLLIDA ESCOLA FERRÀ I ESTEVE
SOL·LICITUD CESSIÓ DE MATERIAL I AUTORITZACIÓ PER A CELEBRAR LA FESTA DE CARNAVAL A LA
PLAÇA DE LA SARDANA EL DIA 9 DE FEBRER DE 2018 DE 15.30 H A 17 H.

2018/0130

SOL.LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ACTES POPULARS - RUA ESCOLA PUIGVENTOS

2018/0131

SOL.LICITUD ACTES POPULARS I CESSIO DE MATERIAL RUA CARNESTOLTELS ESCOLA POVILL

2018/0120

SOL.LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ACTES POPULARS - RUA DE CARNESTOLTES

2018/0060

CATÀLEG DE SERVEIS 2018 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA - RECURSOS MATERIALS

2018/0057

CATÀLEG DE SERVEIS 2018- RECURSOS ECONÒMICS

A banda dels tràmits del convenis i expedients s’han realitzat el següents
tràmits:
Gestió centres escolars municipals. Llars d’infants públiques Taitom i La
Baldufa.
Els 2 centres educatius ofereixen els servei bàsic de llar d’infants amb els seus
serveis complementaris (acollida i menjador. Gestió indirecta dels 2 serveis.
Des de Serveis Socials des de febrer a juny de 2018, ha organitzat a l’espai
destinat als serveis familiars de la llar Taitom, unes sessions per a petita
infància i les seves famílies.
Actuacions:
• Modificació de contracte Llar d’Infants Taitom per al curs 2018-19.
Des de setembre de 2018 i per tot el curs 2018-2019, reduint 1 grup de
P0 i fent una aula mixta de p1-p2, total 4 grups.
L’import dels contractes de la gestió de les llars curs 2018-2019són
els següents:

Llar
Llar d’Infants Taitom

Llar d’Infants La Baldufa

•

Import mensual curs
2017-2018

Import anual curs
2017-2018

19.455,33

233.464,03

21.815,71

261.788,55

Aprovació preus menjador curs 2018-2019. Per JGL es van aprovar els
preus del servei de menjador de les 2 llars municipals per al curs 2018Ensenyament. Memòria 2018
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2019 que per aquest curs són igual que el curs anterior. Els preus del
curs actual són els següents:
Quotes menjador
Menjador+berenar fix
Menjador +berenar fix
Menjador + berenar fix lactants
Menjador+berenar esporàdic
Menjador+berenar esporàdic
lactants
Bonificació menjador

mesos
Oct, nov, feb, abril,maig,juny
i juliol
Setembre, desembre, gener,
març

import
135,63
106,53
109,85
7,85
7,85
-1,41

•

Seguiment i control millores ofertades en la licitació (1 beca de menjador
per llar que ja s’ha adjudicat). Projecte de musica que es va posar en
marxa des de fa dos cursos.

•

Seguiment del contracte i funcionament Llars d’Infants Taitom i La
Baldufa i coordinació tècnica. Es porta el seguiment i control del
contracte i el seguiment del serveis, així com la coordinació amb les 2
llars. Aquesta gestió es fa a través de la Comissió de Gestió, la
Comissió de Seguiment, visites puntuals que es poden fer a les llars, i
el control, supervisió i seguiment documental segons requisits dels
plecs que regulen el contracte.
Hi ha les següents comissions establertes:
- Comissió de Gestió. L’objectiu d’aquesta Comissió és la de revisar
el funcionament global dels serveis i la distribució de recursos i
valorar l’estat de l’execució.
-

Comissió de Seguiment. Aquesta Comissió té com a finalitat la
revisió del funcionament ordinari dels centres i l’anàlisi de les
incidències, així com la millora dels protocol d’actuació i les eines
a nivell pedagògic, organitzatiu i de gestió del centre. Entre les
seves competències estan donar el vist i plau al PEC, NOFC i PGA
i les seves revisions periòdiques.

Es comunica a l’empresa la necessitat de formació al personal de
direcció en aspectes relacionats amb els documents de les llars i
PGA, acord pres el curs anterior i que encara no s’havia realitzat.
Control documental de les 2 llars Curs 2017-18. Els plecs
determinen la documentació que l’empresa ha d’aportar a
l’ajuntament i per cadascuna de les llars, sobre els quals el
departament d’ensenyament n’ha de fer el control i avaluació de
l’execució del contracte amb el corresponent control documental i de
tràmits del curs 2017-2018, tenint en compte que:
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A l’agost de 2017 s’ha acabava la vigència del contracte amb Cavall de Cartró,
contracte que es van prorrogar fins al mes de novembre de 2017, iniciant la
nova contractació en el mes de desembre de 2017. Adjudicat a Serveis
Educatius Cavall de Cartró SL, amb una vigència de 2 cursos i prorrogable
2 cursos més.
Març 2017. Proposta grups i personal curs 2017-18, pressupostos desglossats
per serveis, proposta preus menjador, proposta calendari escolar,.
Mensualment l’empresa ha d’aportar: Informe de funcionament del servei,
controls sanitaris, actuacions de manteniment i llibre de reclamacions així
com els padrons de les quotes. Ensenyament, Sanitat i serveis tècnics en
fan una supervisió i gestió dels temes que sorgeixin.
Des d’Ensenyament tant a nivell tècnic com administratiu s’estava treballant
durant el curs anterior, mirant de prioritzar totes les actuacions de gestió
interna relacionades amb el control i seguiment del contracte de les 2 llars
així com el seguiment del funcionament dels serveis i sobretot respecte a
les revisions i gestió documental.

•
Estudi i proposta del Preu Públic curs 2018-2019. Els preus públics
del curs són es següents:
Quotes
matricula
Escolaritat: 10 quotes.
Jornada sencera per mes
Escolaritat: jornada sencera, matriculació en
l’últim trimestre del curs
Acollida/permanència
Fix, per mes de sol·licitud del servei acollida o
permanència.
Acollida/permanència
Esporàdic, per dia

import
136,80
189,50
170,00
42,00

8,20

S’estableixen bonificacions per família nombrosa o monoparental
segons els ingressos.
En els preus públic publicats també hi ha les quotes per mitja jornada i
les bonificacions per els serveis familiars però no s’anoten aquí ja que
Ensenyament. Memòria 2018
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no s’han fet servir perquè no es va fer oferta d’aquests serveis en el
procés de preinscripció i matrícula.
•

Gestió relacionada amb els preus públics. Des del juliol de 2018, es
gestiona des del Departament la revisió dels padrons mensuals de les
llars, informes proposta sobre aquests padrons per la seva aprovació,
les bonificacions del preu públic de les llars d’infants i les reclamacions
del preu públic.

•

Gestió “Xecs Guarderia”. Aquest 2018 s’ha gestionat convenis amb
dues empreses, Edenred i Chequedejeneur, per acceptar els “xecs
Guarderia” com a forma de pagament de les quotes de les llars per part
de les famílies. S’ha fet la gestió, coordinada amb tresoreria, del
pagament a través d’aquets xecs de diverses famílies.

•

Gestió incidències diverses llars (d’escolarització, amb les famílies, amb
el funcionament, en els documents, edifici, preus públics, menjador...).
En funció de cada situació se’n deriven unes actuacions diferents.

•

Difusió informació: Les llars han de passar el material gràfic abans de
fer difusió general per a que la pugui supervisar el departament
d’Ensenyament.
• Preinscripció 2018-19. Coordinació del procés a les llars públiques
i llars privades subvencionades. Aprovació conveni amb Enginy Digital
per l’ús de l’aplicatiu Enginy Infantil per la preinscripció gràcies a la
cessió de l’empresa Cavall de cartró.

•

Estudis de costos, liquidació curs 2017-2018 i previsions d’ingressos i
despeses curs 2018-19.
El tancament econòmic del curs 2017-18 està pendent així com la
previsió del curs 2018-19.

•

Finançament de les 2 llars d’infants (subvencions)
-

Conveni de finançament amb la Generalitat. No hi hagut cap
aportació per part de la Generalitat des del 2012-2013. En aquests
moments la Generalitat ha pagat totes les subvencions que ja
estaven concedides a l’ajuntament per al finançament de les llars
d’infants.
Hi ha un reclamació conjunta de diversos ajuntaments contra la
Generalitat per la manca de finançament a partir del curs 2012-13.
En el moment de redactar aquesta memòria s’ha dictat sentencia
favorable, però amb un recurs pendent de resoldre.

-

Aportació extraordinària Diputació per al finançament Llars
municipals: Programa finançament per als cursos 2016-2018.La
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Diputació va atorgar una subvenció per import 59.826,34€, que
inclou una part de finançament de la 2na fase del curs 2016-17 (per
un import de 45.967,37€) i una 1a fase per al curs 2017-18 ( per un
import de 13.858,97€). Es preveu una 2n fase de subvenció per
aquest mateix curs sense confirmació. Els conceptes de subvenció
de part de la Diputació s’ha ampliat i compren finançament i suport
a l’escolarització.

Gestió centres escolars municipals. Escola Municipal de Música
Depèn orgànicament del Departament d’Ensenyament, però té el seu propi
funcionament. La direcció de l’Escola fa la memòria específica sobre el
funcionament de l’escola i les activitats realitzades durant el curs.
Amb la direcció de l’escola es treballa coordinadament i es mantenen
reunions periòdiques de coordinació i seguiment. S’han treballat i
coordinat els següents temes:
-

Activitats educatives de música als centres educatius per potenciar
la música i promocionar l’EMM, com són: Música per als més petits
(per EI- p2 i p3), Coneguem un instrument musical (EP- 1r o 2n),
Cantata (EP- 3r o 4t).
- Seguiment funcionament. L’ any 2014 ja es va iniciar un treball
intern per tenir els documents de centre actualitzats i també alguns
tràmits.

-

Preinscripció escolar. Es coordina aspectes com el calendari, sorteig
i part de la difusió que està explicat en l’apartat de preinscripció. De
la resta de tasques de la preinscripció s’encarrega l’escola
directament.

-

Beques alumnes escola. Desenvolupat en apartats anteriors.

-

Estudi i proposta del Preu Públic curs 2018-2019.S’han modificat els
preus públics, augmentant 1,1% les quotes excepte la matrícula.
També s’han modificat algunes bonificacions dels preus públics.

-

Finançament de l’Escola de Música (subvencions)
•

Conveni de finançament amb la Generalitat de Catalunya. El
curs 2014-15, la Generalitat va tornar a obrir la via de
finançament a les escoles de música però posteriorment no
havia atorgat cap més subvenció. Durant l’any 2017 va atorgar
una subvenció per al finançament del curs 2015-2016, i aquest
any 2018 ha atorgat una subvenció per al curs 2016-17 per un
import 55.643,57 €.
Ensenyament. Memòria 2018
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•

Aportació Diputació dins el Catàleg de concertació any 2018.
Segons la convocatòria del Catàleg de Serveis 2018 de la
Diputació, Xarxa de governs locals. Es va presentar sol·licitud de
subvenció en el programa de Suport al funcionament ordinari de
l’Escola Municipal de Música, atorgant 11.546,00 € que s’han de
justificar a 31/3/2019.

Centres escolars públics d’EI i EP
Són 4 centres públics d’EI i EP (Escola M. Déu de Montserrat, Escola Ferrà
i Esteva, Escola Sant Bernat i Escola Puigventós). L’Ajuntament té la
competència de la vigilància i el manteniment. El manteniment es fa a
través de la regidoria de la Via Pública. En el cas dels centres de més
recent construcció, (Escola Puigventós i Escola St. Bernat), el
manteniment és a càrrec de l’ICF principalment. Existeix un protocol entre
el departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes per la posada
en marxa, la conservació i el manteniment d’aquest centres que serveix
de guia per clarificar les funcions de manteniment que corresponent a
cada ens.
L’Ajuntament també es fa càrrec de les despeses dels subministres i telèfon
dels 4 centres.
Hi ha conserge a cada centre d’EI i EP (4), en aquest cas depenent
d’Ensenyament amb qui es coordinen, i per temes de manteniment amb
la regidoria de Via Pública i en última instància amb Ensenyament.
També l’Ajuntament s’encarrega de l’ús social dels 4 centres escolars fora
de l’horari escolar.
L’any 2015, es va inaugurar el pavelló esportiu de l’Escola St. Bernat. Durant
l’horari escolar l´ús és exclusiu de l’escola. Fora d’aquest horari és per
activitats esportives i en gestiona l’ús el Departament d’Esports. Totes les
peticions d’ús social del pavelló es gestionen des del Departament
d’Esports.
A banda del treball coordinat amb els centres que es fa en les diferents
reunions del sector educatiu (projectes concrets, preinscripció i
matrícula…), també existeix una coordinació directa per temes concrets i
puntuals.
Escola d’Adults
L’Escola d’Adults és del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Està
ubicada a un edifici independent de l’antiga Escola Sant Bernat.
Des de fa 6 cursos l’Escola ha passat de ser aula a ser centre i té Consell
Escolar. Es fa la coordinació per l’oferta de la preinscripció conjuntament
amb el departament d’Ensenyament. A l’apartat de preinscripcions està
detallada l’oferta i la demanda dels cursos de l’Escola.
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L’ajuntament n’assumeix el manteniment a través de la regidoria de la Via
Pública i els subministres a través del pressupost d’Ensenyament.
Les intervencions d’Ensenyament són:
• Subvenció a l’Escola per activitats educatives. Subvenció en
règim de concurrència competitiva.
• Preinscripció.
• Coordinació amb la resta de centres educatius a través del grup
de treball TET.
• Reunions de coordinació amb la direcció del centre sempre que
és necessari.
• Programació de millores en l’edifici. Reunió conjunta entre
regidor/a i Departament d’Ensenyament de la Generalitat Es va
arribar als acords següents:
- Està en tràmit la desafectació de l’edifici de l’antiga Escola
Sant Bernat, i la cessió d’ús de la part que és Escola
d’Adults.
Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis
Fundació privada, en la qual l’Ajuntament hi participa com a patrons
fundadors i també li cedeix l’edifici que és municipal .L’Ajuntament
n’assumeix alguns aspectes del manteniment ordinari i també algunes
millores a través de la regidoria de manteniment.
Des d’Ensenyament les actuacions d’aquest 2018 han estat:
• Aportació directa de l’Ajuntament a la Fundació a través de
subvenció nominativa en el pressupost d’Ensenyament.
• Donar compte al Ple de l’Ajuntament dels resultats econòmics
així com de la previsió de pressupost per al curs següent
• Col·laboració en activitats puntuals com són els Concursos de
Dibuix i Pintura sobre l’asfalt, Sant Jordi,.. Es fa una reunió anual
entre l’Escola, l’Ajuntament i els representants dels centres
educatius per triar els temes dels concursos.
• Participació de l’Escola d’Arts i Oficis en el Catàleg d’activitats
Educatives del curs 2017-18, oferint una activitat dins l’àmbit de
la cultura i les arts: Eduquem la mirada a partir de l’obra de...
Joan HernàndezPijuan. Activitat dirigida als alumnes d’EI ( p2 i
p3). En el catàleg d’aquest curs també s’ha incorporat una nova
activitat: El quixot vist per Josep Campmany i altres il·lustracions,
per 2n i 3r d’ESO. També a petició dels centres escolars, s’han
inclòs els concursos de dibuix, fotografia i colors sobre l’asfalt.
• Difusió de les activitats educatives de l’Escola per la campanya
de matriculació a través del tríptic de la Formació Permanent.
Oficina de Català. Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL)
Hi ha un acord de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya a través del
Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL). L’Ajuntament hi
Ensenyament. Memòria 2018
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participa a través del centre territorial que és Ca n´Ametller que està ubicat
a Molins de Rei.El servei està ubicat a la planta inferior de la Casa de
Cultura. L’aula de Català és l’aula de la tercera planta de l’Edifici del
Safareig.
L’Ajuntament participa en el finançament de l’Oficina d’Olesa, en un 35%
de les despeses. La gestió del finançament es fa des del departament
d’Ensenyament.
Aquest any 2018 el CPNL ha aprovat uns nous estatuts que s’han de ratificar
per part de l’Ajuntament, està previst fer-ho a l’inici del 2019.

5. Pressupost
Pressupost de despeses. Les despeses del pressupost 2018 de les partides dels
capítols 1,2 i 4 del pressupost d’ensenyament han estat les següents:
DESPESES CAP 1. Personal Ensenyament 2018, segons dades RRHH. Inclou
les contractacions temporals de setembre a desembre 2018 de 6 monitores per
al projecte Tallers d’estudi Assistit (TEA)
treballador

Totalretribucions
brut

Q. patronal

Cost Total

148.701,01

41.633,21

190.334,22

CMJ
CSJ
FPA
GMD
MCM (baixa)
SJJ (baixa)
VPS
MGE (substituta)
BCY
CBE
LGE
MBA
RGMG
TVM

total

DESPESES CAP 2. Despeses corrents Ensenyament 2018 per partides
Orgànic 52 Funcional 323, 3200, 3231. No s’inclouen les partides del pressupost
d’escola de Música perquè es fa constar a la memòria específica. Font Sicalwin
data actual.
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Crèdits
totals
consignats

Org.

Pro.

Eco.

Descripció

52

323

22101

EDUCACIÓ-E-AIGUA

52

323

22100

EDUCACIÓ-E-ENERGIA ELÈCTRICA

52

323

22102

52

3200

22000

EDUCACIÓ-E-GAS
EDUCACIÓ-E-ORDINARI NO
INVENTARIABLE

22603

EDUCACIÓ-E-PUBLICACIÓ EN DIARIS
OFICIALS.

22001

EDUCACIÓ-E-PREMSA, REVISTES,
LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

52
52

3200
3200

52

3200

20300

52

3200

20200

52

3200

22601

52

3200

21601

EDUCACIÓ-E- LLOGUER MAQUINARIA,
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
EDUCACIÓ-E- ARRENDAMENTS EDIFICIS
I ALTRES CONSTRUCCIONS
EDUCACIÓ-E-ATENCIONS
PROTOCOL·LÀRIES I
REPRESENTATIVES.
EDUCACIÓ-E-MANTENIMENT APLICATIUS
INFORMÀTICS

52

3200

22699

EDUCACIÓ-E-DESPESES DIVERSES

52

3200

22104

52

3200

22606

52

3200

21200

52

3200

22602

52

3200

22609

52

3200

22706

52

3200

23020

52

3200

21901

EDUCACIÓ-E-DIETES
EDUCACIÓ-E-ALTRE IMMOBILITZAT
MATERIAL

52

3200

23120

EDUCACIÓ-E-LOCOMOCIONS

52

3200

22400

EDUCACIÓ-E-PRIMES D'ASSEGURANCES

52

3231

22102

52

3231

22706

EDUCACIÓ-E-GAS LLAR D'INFANTS
EDUCACIÓ-E-CONTRACTE SERVEI LLAR
D'INFANTS

Obligacions
reconegudes

de crèdits
disponibles

de despeses
compromeses

8.931,37

7.296,73

-100,00

1.734,64

103.608,79

55.701,60

0,00

47.907,19

66.852,80

44.914,99

-813,19

22.751,00

279,80

217,74

-67,74

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

184,75

-184,75

0,00

0,00

1.222,10

-1.222,10

0,00

484,00

0,00

484,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

10,00

1.662,50

-1.652,50

0,00

439,00

4.031,60

-3.592,60

0,00

EDUCACIÓ-E-VESTUARI
EDUCACIÓ-E-REUNIONS,
CONFERÈNCIES I CURSOS.
EDUCACIO-E-REPARAC. MANTENI.
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC
EDUCACIÓ-E-PUBLICITAT I
PROPAGANDA

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.334,19

1.470,19

-915,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250,00

1.825,22

-576,03

0,00

EDUCACIÓ-E- ACTIVITATS CULTURALS
EDUCACIÓ-E-TREBALLS REALITZATS
PER ALTRES EMPRESES

2.891,00

2.555,59

156,42

0,00

20.675,10

9.975,70

10.699,40

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

350,90

649,10

0,00

100,00

29,03

0,00

0,00

360,00

480,00

-480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

506.355,38

495.252,48

8.576,77

2.526,13

716.621,43

627.171,12

12.960,98

74.918,96

DESPESES CAP 4. Transferències Ensenyament 2018 per partides
Orgànic 52 funcional 3200, 3231, 3263. S’inclou la partida de beques de l’Escola
de Música perquè es gestiona des d’Ensenyament. Font Sicalwin data actual

Org.

Pro.

Eco.

Descripció

52

3200

48950

EDUCACIÓ-E-ALTRES TRANSFERÈNCIES

Crèdits
totals
consignats

Obligacions
reconegudes

de crèdits
disponibles

de despeses
compromeses

7.000,00

5.249,95

0,01

1.750,04

24.000,00

19.200,00

0,00

4.800,00

4.791,00

4.660,22

130,78

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

52

3200

48912

EDUCACIÓ-E- FUND. ESCOLA MPAL. ARTS I
OFICIS, FUND. PRIVADA

52

3200

48900

EDUCACIÓ-E-ASS. PROM. ESPECTACLE
INFANTIL I JUVENIL D'OLESA

48120

EDUCACIÓ-E-PREMIS, BEQUES I PENSIONS
D'ESTUDIS I INVESTI.

48901

EDUCACIÓ-E-SUBV..A CENTRES EDUCATIUS PER
PROJ.PEDAGÒGICS

16.267,00

11.887,44

0,06

4.379,50

48000

EDUCACIÓ-E-SUPORT SERVEI MENJADOR LLAR
D'INFANTS

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

48100

EDUCACIÓ-EM- PREMIS, BEQUES I PENSIONS
D’ESTUDI

5.000,00

1.714,54

2.713,88

571,58

46700

EDUCACIÓ-CNL-CONSORCI NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

49.380,83

42.437,44

2.522,56

4.420,83

52
52
52
52
52

3200
3200
3231
3261
3263
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TOTAL

110.638,83

85.149,59

9.567,29

15.921,95

DESPESES CAP 6. Inversions Ensenyament 2018 per partides. No s’inclouen
les partides d’Escola de Música perquè es fan constar a la memòria específica.

Org.

Pro.

Eco.

Descripció

52

323

63900

EDUCACIÓ-ADEQUACIÓ PATIS COL.LEGI
MONTSERRAT I PUIGVENTÓS

Crèdits
totals
consignats

Obligacions
reconegudes

de crèdits
disponibles

de despeses
compromeses

35.000,00

0,00

333,58

33.006,69

975,93

0,00

975,93

0,00

0,00

2.202,20

-5.790,10

3.587,90

52Q09

323

63200

EDUCACIÓ- REPOSICIÓ EDIFICIS I
CONSTRUCC.

52R02

323

62500

EDUCACIÓ-MOBILIARI I ESTRIS

52R02

323

63200

EDUCACIÓ - INV. REPOSICIÓ EDIFICIS I
CONSTRUCC.

7.000,00

774,40

6.225,60

0,00

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

3.000,00

2.999,50

0,50

0,00

48.175,93

5.976,10

3.945,51

36.594,59

52R02

323

64100

EDUCACIÓ - DESPESES EN APLICACIONS
INFORMÀTIQUES

52R02

3261

62900

EDUCACIÓ - ALTRES INV. ASSOC. AL FUNC.
OPERATIU DELS SERVEIS

TOTAL

PRESSUPOST D’INGRESSOS Ensenyament any 2018. S’inclouen els
ingressos de l’Escola de Música. En relació als preus públics la font és Sicalwin
2018. En relació a les subvencions s’inclouen les atorgades que han estat
acceptades durant l’any 2018 i s’especifica a que es refereixen, no vol dir que
hagin estat pagades.
ANY

CONCEPTE

IMPORT

2018

PREU PÚBLIC ESCOLA DE MÚSICA

234.985,48

2018

PREU PÚBLIC LLARS DINFANTS

240.175,72

2018

REINTEGRAMENT CPNL

2018

SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS. Finançament

2018

SUBV. GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA. Finançament curs 2016-2017

2018

SUBV. GENERALITAT PLA EDUCATIU D'ENTORN curs 2017-2018 4t addenda

4.000,00

2018

SUBV GENERALITAT PLA EDUCATIU D’ENTORN curs 2018-19 5a addenda

3.000,00

2018

SUBV. DIPUTACIÓ LLAR D'INFANTS. Finançament 2n fase curs 2016-17

45.967,37

2018

13.858,97

2018

SUBV. DIPUTACIÓ LLARS D’INFANTS. Finançament 1a fase curs 2017-18
SUBV. DIPUTACIÓ EDUCACIÓ- Catàleg 2018 , Projecte pilot Tallers d’Estudi Assistit (setembredesembre 2018)
SUBV. DIPUTACIÓ ESCOLA DE MÚSICA. Catàleg 2018, suport al finançament EMM curs 2017-18
(any 2018)

2018

SUBV. DIPUTACIÓ, ACTIVITATS EDUCATIVES. Coneguem els parcs

827,00

2018

SUBV. DIPUTACIÓ. ACTIVITATS EDUCATIVES. Campanya de teatre

804,55

2018

APORTACIÓ A TRAVÉS DE CONVENI MECENATGE ST. JORDI. PETRONIEVES 2018
PREU PÚBLIC ASSISTÈNCIA ALUMNES ACTIVITAT EDUCATIVA,AUDICIÓ COBLA CURS 201718. ANY 2018

2018

2018

1.400,20
0,00
55.643,57

TOTAL

5.917,00
11.546,00

1.000,00
220,00
619.345,86

Observacions:
58

-

Diputació té pendent l’atorgament del finançament de la 2na fase del
curs 2017-18.

-

En relació a l’Escola Municipal de Música, la Generalitat té pendent el
finançament del curs 2017-2018, no ha sortit la convocatòria.

-

En relació al finançament de les llars d’infants està pendent de resolució
del recurs per al pagament del finançament dels cursos 2012-13, 201314 i 2014-15 i pendent que la Generalitat financi el cursos següents.
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