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Balanç del mandat

Gavà: 4 anys bolcats en l’Educació
L’Ajuntament engega una campanya per posa en valor la xarxa de centres
educatius públics, acció que s’emmarca en una de les grans línies
estratègiques de l’acció de govern: l’aposta per l’Educació
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha presentat avui la campanya de suport a
l’escola pública que posa en marxa l’Ajuntament i ha exposat les principals fites
assolides durant un mandat en què l’Educació ha estat una de les grans prioritats.
Amb
el
lema
“Intel·ligències
múltiples. Escoles públiques de
qualitat”, la campanya té com a
objectiu posar en valor la xarxa de
centres públics, amb
projectes
educatius, innovadors i inclusius, i
unes
instal·lacions
adequades.
Precedeix el període de preinscripció
de P3 a 4t d’ESO, del 29 de març al 9
d’abril.
L’alcaldessa ha afirmat que “amb
aquesta campanya, validada per les
direccions dels centres, superem la
concepció de la intel·ligència entesa
des de la perspectiva tradicional.
Perquè els projectes educatius de les
nostres escoles, de les escoles
públiques
sobretot,
fan
un
tractament individualitzat, integral i
transversal dels infants intentant
esbrinant les capacitats de cadascun
i donant-los eines perquè les puguin desenvolupar”.

L’alcaldessa ha anunciat que la campanya de preinscripció ve precedida del compromís
del Departament d’Ensenyament de garantir l’oferta de l’escola pública: “No es
reduiran línies. L’escola Marcel·lí Moragas sortirà amb dues línies de P3 i
s’incorporarà una tercera línia de Secundària a l’escola Gavà Mar. I això, sens
dubte, és una bona notícia”. Segons Sánchez, “som conscients que la natalitat
presenta una línia descendent però la solució no ha de ser l’eliminació de grups
escolars sinó plantejar alternatives com la reducció de les ràtios, cosa que permet
millorar la qualitat de l’oferta educativa i generar un millor clima a les aules, un
plantejament que compartim amb la comunitat educativa”.
L’Ajuntament acompanyarà les famílies en el procés de preinscripció escolar. El tinent
d’alcalde de Benestar i Acció Social, ha explicat que s’organitzaran dues xerrades
informatives “amb la finalitat d’aclarir dubtes i preguntes sobre aquest procés que
de vegades pot ser una mica confós per a les famílies”. Les sessions tindran lloc els
dies 18 i 28 de març a les 18 hores a la sala d’actes de la Biblioteca Josep Soler Vidal.
També del 29 de març al 9 d’abril obrirà de nou l’Oficina Municipal d’Escolarització
(OME) a l’Ajuntament per recollir les sol·licituds (dilluns, dimecres i divendres de 9 a
14.30h, i dimarts i dijous de 9 a 19 h), si bé les famílies també podran optar a presentar
la preinscripció al centre que escollin en primera opció.
Per la seva banda, els centres escolars organitzen jornades de portes obertes perquè els
pares i mares els coneguin de primera mà i facilitar-los així la tria de l’escola on
matricular els seus fills i filles.
Fent costat a l’escola pública
El suport a l’escola pública ha estat una constant de l’acció del govern municipal durant
aquest mandat, amb l’objectiu de garantir una oferta adequada, de qualitat i en uns
centres escolars dignes. A més de treballar per al manteniment de totes les línies a
l’escola pública, aquest mandat també s’ha ampliat l’oferta, en aconseguir, amb tota la
comunitat educativa, que l’Institut-Escola Gavà Mar sigui una realitat. Ara se segueix
de prop l’evolució del projecte de construcció del nou edifici, que es preveu estigui
enllestit per al curs 2020-2021.
També pel que fa a l’educació secundària, l’Ajuntament continua insistint en la
remodelació integral de l’Institut Bruguers, per tal que la Generalitat compleixi el
compromís que va fer el conseller Bargalló l’octubre passat en el decurs d’una vista al
centre. La reivindicació de Gavà també ha rebut el suport del Parlament de Catalunya.
Fa unes setmanes, la Comissió d’Ensenyament aprovava per unanimitat una proposta de
resolució del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar instant la Generalitat a
construir un nou edifici.
El suport a l’escola pública també s’ha traduït en la recuperació del projecte per a la
creació de la primera escola bressol municipal. El pressupost municipal de 2019 hi

assigna una partida d’1,2 milions d’euros per crear aquest equipament al barri de les
Bòbiles, a l’edifici dotacional d’habitatges per a joves que també acull la Comissaria de
la Policia Municipal. La futura escola bressol, que es preveu entri en funcionament el
setembre de 2020, inclourà, a més, un ampli programa de serveis a la petita infància i
suport a les famílies, com un espai nadó, un espai familiar i una sala multisensorial. A
més, comptarà amb un gran espai exterior d’esbarjo, pensat com una continuïtat de
l’espai natural que envolta l’edifici i que estimularà el moviment i el joc dels infants.

A més de treballar en nous equipaments, l’Ajuntament també ha vetllat per garantir que
les instal·lacions escolars estiguin en les millors condicions. “Tot i que competències
són de la Generalitat, aquest govern municipal vol continuar treballant per tenir
unes infraestructures, uns equipaments que estiguin a l’altura de les necessitats i
de les demandes. Per això aquest mandat, incloent-hi les obres que farem aquest
estiu, les inversions superaran els 720.000 euros”, ha afirmat l’alcaldessa.
Les actuacions, consensuades amb les direccions de les escoles, han permès renovar
lavabos i enllumenat, substituir fusteries o, en el cas de l’Escola d’Educació Especial
Maria Felip, instal·lar-ne un ascensor. Aquest estiu s’afegiran noves intervencions, amb
una inversió de 230.000 euros. Seran les següents:
 Escola L’Eramprunyà: reparació de pistes esportives i substitució parallamps.
 Escola Gavà Mar: Adequació rampa accés pares/mares i substitució lavabos.
 Escola Jacme March: Obertura porta passaplats cuina; obertura porta d’accés a
P3; parallams; paviment vínilic a P3, i reparacions a la sala de calderes.
 Escola Joan Salamero: retirada canonada fibrociment; substitució finestres
alumini; pavimentació antic pati P3; ombreig mòdul i sctuació de manteniment
cobertes CRO.
 Escola Marcel·lí Moragas: asfaltat zona entrada; substitució piques menjador;
subsanació escorrentiu de la rampa de formigó: substitució persianes de la
façana sud (per faes), reparació parallamps.
 Escola Salvador Lluch: tancament accés edifici serveis; línia de vida edificis
històrics (nord); reparació teules edifici Nord (estimació); reparació revestiment
grada, i reparació parallamps.

A les intervencions que cada estiu assumeix l’Ajuntament, s’afegeix una de les
inversions més importants d’aquest mandat: la pista de l’escola Marcel·lí Moragas
inaugurada el juny de 2018 sota una inversió d’uns 2 milions d’euros finançats per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La nova instal·lació no només ha suposat un salt
qualitatiu en les instal·lacions del centre educatiu sinó que també ha beneficiat al
conjunt de la ciutadania: dóna cabuda a les pràctiques esportives que fins ara es
concentraven als dos pavellons municipals coberts, i també a la competició regular dels
Jocs Esportius Escolars.
Garantint la igualtat d’oportunitats
L’aposta per l’Educació també s’ha concretat en un segon eix d’acció: garantir la
igualtat d’oportunitats per a tots els infants. Sota la premissa que l’educació és la millor
eina per lluitar contra les desigualtats, aquest mandat s’ha fet un esforç sense precedents
en programes i ajuts destinats a les famílies amb menys recursos o amb necessitats
especials.
Aquest mandat, l’Ajuntament ha ampliat i
reforçat les beques que posa a disposició
de les famílies per ajudar-les a cobrir les
despeses bàsiques en matèria educativa,
dins i fora de les aules. La partida
destinada a beques en els últims quatre
cursos ha estat d’1.259.000 euros. Hi ha
hagut 6.846 beques concedides.
A banda d’incrementar-se la partida econòmica, també s’ha ampliat la tipologia d’ajuts.
Aquest mateix curs s’han creat les beques menjador per a infants de les dues llars
d’infants públiques de Gavà, que s’afegien a les beques per sortides curriculars, i les
beques menjador per a l’alumnat de Secundària. A més s’han continuat atorgant ajuts
per a llibres de text, activitats extraescolars i casals d’estiu, a banda de complementar
les beques menjador que atorga el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
També s’hi ha treballat per fer una escola més inclusiva. Aquesta tasca s’ha traduït en
la creació d’un Itinerari Formatiu Específic (IFE) d’ensenyament postobligatori, en
la dotació d’un nou Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva (SIEI) a l’escola
l’Eramprunyà, i posant monitors de reforç i beques complementàries als centres que
compten amb aquest servei destinant un total de 78.000 euros.
Aquest mandat també s’ha reforçat la programació inclusiva als casals d’estiu, amb
monitors de reforç; a les activitats extraescolars, com les de la piscina o l’Espai Escènic,
i a l’oferta d’activitats de la Guia Educativa, amb propostes com la Maleta pedagògica

“Mimi i la girafa Blava”, per a infants de 3 a 8 anys, que té com a objectiu donar a
conèixer el món de la discapacitat i la diferència.
Treballant per l’èxit educatiu
L’Ajuntament, conscient que cada infant és diferent tant en capacitats com en ritme de
maduració, ha fomentat programes i eines per ajudar a les escoles a potenciar les
qualitats i potencialitats de cada alumne, des d’una visió integral. “Era molt important
detectar aquelles qüestions on poguéssim contribuir a l’èxit educatiu, no només des
del punt de vista dels resultats acadèmics i posar en marxa projectes per
diversificar totes les opcions que tenen els infants i joves per treballar les seves
capacitats i les serves intel·ligències múltiples”, ha afirmat Raquel Sánchez.
Un d’aquests projectes, que es va posar en marxa el curs passat, són els tallers d’estudi
assistit gratuïts per a l’alumnat de 5è i 6è de Primària. En aquestes sessions, que
tenen lloc en horari extraescolar a tres equipaments municipals, els alumnes milloren les
seves competències matemàtiques i lingüístiques, treballen les emocions i adquireixen
hàbits i tècniques d’organització i d’estudi en un entorn amable i ple d’estímuls.
També s’ha posat a l’abast de les escoles el
Mètode Glifing, un programa informàtic
que permet als infants entrenar-se amb la
lectura de forma intensiva i amena. Es
treballen habilitats cognitives com la
memòria, la morfologia, la velocitat i la
comprensió lectora. A més, possibilita
treballar de forma directa amb els escolars
amb dificultats lectores. El mètode Glifing es va començar a implementar a les aules
l’últim trimestre del curs 2015-2016 i avui dia totes les escoles públiques d’infantil i
primària, així com l’Escola d’Educació Especial Maria Felip, el fan servir. El mètode
també obté molt bons resultats quan s’utilitza a casa, ja que reforça el paper dels pares i
mares com a agents educatius acompanyant els seus fills i filles en el seu aprenentatge.
La contribució de l’Ajuntament a l’èxit educatiu també implica afavorir que els nois i
noies assoleixin els objectius i les competències bàsiques de l’ESO. Aquest és
l’objectiu del programa Jove Avança, que permet als joves diversificar el seu
currículum, tant pel que far als continguts com a la possibilitat de compaginar
l’escolaritat ordinària amb activitats externes en empreses privades, escoles, llars
d’infants públiques i equipaments municipals. El curs passat es van beneficiar d’aquest
programa 21 alumnes de dos instituts i quatre col·legis de Gavà.
El foment de l’interès científic i tecnològic també ha estat un altre dels eixos d’actuació,
a través d’iniciatives com el Mart XXI, programa on els joves han de descobrir si és
possible la vida al Mart, o la Setmana de la Ciència, que en les seves tres primeres
edicions ha estat dedicada a l’Espai.

També s’ha treballat per incentivar l’emprenedoria entre l’alumnat. S’ha fet a través del
Programa CuEmE, adreçat a alumnes del cicle superior de primària, que implica que
els nens creïn a l’aula una cooperativa, des de la idea inicial fins a la venda i el
repartiment dels beneficis a programes socials. Hi participen nens i nenes de les escoles
Salvador Lluch i l’Eramprunyà. Per a alumnes de secundària s’ha consolidat el projecte
Talent a les Aules, impulsat conjuntament amb Viladecans, i que té els seus orígens en
el projecte pilot Gavà Talent Factory. El programa promou els valors de la creativitat, la
innovació i el treball en equip entre els joves participants. També persegueix la
promoció de l’aprenentatge en la gestió de projectes empresarials, ampliar la visió dels
joves vers el seu entorn laboral, i establir dinàmiques d’actuació conjunta i de
col·laboració entre les ciutats organitzadores. Aquest curs, el Talent a les Aules celebra
la quarta edició. En les tres anteriors van participar més de 1.500 alumnes, que van
presentar 550 idees de negoci. El passat mes de novembre, el projecte va ser presentat
com una bona pràctica al 15è Congrés de l’Associació Internacional de Ciutats
Educadores (AICE).

Renovant el compromís amb la comunitat educativa
Un bon sistema educatiu implica que tota la comunitat estigui en línia i que tots els
agents que influeixen a la vida dels infants (institucions, famílies, entitats...)
comparteixin una mateixa mirada. L’alcaldessa ha explicat que “aquest mandat hem
reforçat i renovat els vincles amb tota la comunitat, a partir de la renovació del
nou Projecte Educatiu de Ciutat. Ho hem fet amb un procés participatiu que
també ha implicat a entitats i col·lectius no necessàriament relacionats amb el món
educatiu però que ens han d’ajudar a configurar una ciutat veritablement
educadora. Una ciutat on tots els programes i activitats que fem tenen com a
finalitat fer de la nostra una societat inclusiva i plural. I l’educació és la millor eina
per aconseguir-ho”.
El Projecte Educatiu de Ciutat incorpora les línies estratègiques a emprendre en els
pròxims 4 anys. Ja s’han posat en marxa les primeres accions derivades del nou
document. Una d’elles ha estat la constitució, aquesta mateixa setmana, de la Xarxa de
Transicions Escola-Treball. La Xarxa, impulsada per l’Ajuntament i formada per
agents educatius, econòmics i socials, coordinarà totes les accions que es posen en
marxa, i impulsarà de noves, per orientar i acompanyar els i les joves en les diverses
transicions del món educatiu al món laboral, amb l’objectiu d’augmentar i millorar la
seva ocupabilitat. Altres iniciatives que s’estan iniciant són l’Escola de Famílies i
l’Espai Familiar. El tinent d’alcalde German Barrena ha explicat que les
característiques d’aquest últim servei: “Està adreçat a infants d’1 a 3 anys i als seus
cuidadors. Serà un espai on hi haurà activitats lúdiques i educatives, on podran
compartir jocs i aprenentatges vitals per als més petits. A més els cuidadors
trobaran moments per escoltar altres famílies i fer una reflexió conjunta sobre el

procés de criança. I tot això amb el suport de professionals especialitzats”,
L’Espai Familiar obrirà les seves portes al Centre de Recursos per a les Famílies de can
Tintorer. Les inscripcions ja són obertes.
Per altra banda, i fruit de la col·laboració amb la Generalitat, Gavà s’ha dotat d’un Pla
Educatiu d’Entorn que ha permès fer noves actuacions fora de l’àmbit lectiu, com ara
la implementació dels tallers d’estudi assistits i els patis oberts a tres centres de Gavà.
Així mateix, i amb el convenciment que l’educació abasta totes les etapes de la vida,
aquest mandat s’ha donat un nou impuls a l’educació per a persones adultes,
organitzant un nou programa de tallers i activitats per a tothom que es desenvolupa al
Nou Espai Sant Jordi.
Una altra de les accions ha estat la celebració de la Festa de l’Educació, un espai per
reconèixer a la comunitat educativa la feina feta al llarg del curs escolar i on es lliuren
els premis Gavà Educa.

