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I.- INTRODUCCIÓ
Durant aquest any 2020 s’han produït dos fets que han marcat el funcionament diari de l’Ajuntament
en general i del DEPAO en concret atès els serveis propis i externs amb els qual treballa i es coordina
el DEPAO.
-

Pandèmia COVID-19:

A partir del 16 de març es va produir el confinament domiciliari que va provocar el tancament dels
serveis de l’Ajuntament i com a conseqüència el teletreball de les persones treballadores de
l’Ajuntament que es podien acollir per les característiques de llurs llocs de treball.
Al març de 2020 s’inicia un període de confinament a causa de la pandèmia mundial que obliga a tot
el personal del DEPAO (i de la resta de l’Ajuntament) a establir teletreball.
En aquest context es facilita al personal eines informàtiques a aquelles que no en disposin, tals com
ordinadors portàtils per poder desenvolupar la feina des de casa. S’habiliten entorns digitals de
manera que el personal pugui accedir als documents i programes municipals i poder així gestionar
amb certa normalitat.
Aquesta situació s’allarga fins el maig de 2020, on a l’iniciar-se el període preinscripció escolar de curs
20-21 s’incorporen les dues persones de l’Oficina d’Escolarització Municipal, OME, amb totes les
mesures de seguretat possibles i ocupant un espai no propi que encara les garantia més.
Atenent les directrius nacionals de des escalada del confinament es continua amb aquest procés que
implica que una part del personal treballa de manera presencial i d’altre teletreballa.
S’estableixen per part de la Cap torns alterns setmanals del personal del DEPAO amb les dues àrees
barrejades com a grups bombolla. Això significa que s’acudeix de manera presencial un dia sí i un dia
no, canviant a la setmana següent. Es crea un calendari d’accés a tot el personal per poder consultar
davant el dubte del torn a seguir.
Aquest sistema es modifica per necessitats de les tasques, de manera que a partir de setembre els
torns alterns setmanals són per àrea, creant unes noves bombolles laborals. I continua fins a finals
d’any.
Davant aquesta situació nova i mai prevista també a nivell laboral, les condicions han anat canviat i
per tant, s’ha hagut de fer una adaptació davant la situació.
Amb motiu d’aquesta des escalada i treball semi presencial, al departament es preveuen totes les
condicions necessàries per garantir al màxim la seguretat. Es valora la distribució de l’espai, el
número de persones per espais propis, la compra i instal·lació de mampares amb l’atenció al públic,
mascaretes i eines de desinfecció tant personals com de superfície, etc. I es continua amb aquestes
es mesures de seguretat fins a dia d‘avui. Sempre sota la supervisió de la mútua de salut de
l‘Ajuntament i del Comitè de Coordinació del Coronavirus municipal.
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Es posen al servei de la ciutadania una sèrie de recursos online com un repositori de recursos de
formació, ajuts... i es manté tota la informació actualitzada a la Web.
https://www.cambrils.cat/ensenyament/ensenyament/programes-educatius/pla-educatiu-dentorn-1/recursos-on-line
https://www.cambrils.cat/ocupacio/formacio/e-aula-1
En paral·lel s’organitzen una sèrie de grups de treball que es reuneixen per tal de coordinar les
actuacions tant durant el confinament i posteriorment. La cap de departament participa als grups de
promoció econòmica en referència al departament de PAO i al de mesures socioeducatives pel que
fa al departament d’Educació. Tota la informació es troba recollida a G:\MESURES CRISI
CORONAVIRUS

-

Atac informàtic 2020

Al desembre de 2020 l’Ajuntament de Cambrils sofreix un atac informàtic que bloqueja els accessos
a servidors, impedeix el funcionament normal dels serveis i les comunicacions i es la informació del
programa Outlook de correu electrònic. Deixen de funcionar els programes interns com el de gestió
d’expedients i de moment queden inhabilitats tots els comptes de correu electrònic.
Es crea un comitè de crisi que es reuneix setmanalment i sota les directrius del departament
d’Informàtic es va treballant per normalitzar la situació. Es creen nous comptes de correu a traves de
les llicències de Microsoft 365 i es canvia l’entorn de treball i les condicions que durant les primeres
setmanes esdevé molt complicat.
Aquesta atac impedeix el teletreball, de manera que un cop acabades les vacances de Nadal, seguint
les directrius de l’equip de govern tot el personal del DEPAO s’incorpora de manera presencial al
Departament amb les mesures de seguretat pertinents (mascareta , distància seguretat, pantalles,
mesurador CO2, etc.)
Amb tot els primers mesos de 2021 són difícils doncs progressivament es van incorporant eines,
permisos i es poden avaluar els danys de la informació perduda en els correus electrònics, contactes,
etc.
L’any 2020 per tant ha estat un any especial: escoles d’Educació Infantil i Primària, Instituts d’Educació
Secundària, llars d’Infants, Escola Municipal de Musica, Escola d’Adults, PTTs, UEC, cursos de formació
municipal han hagut de romandre tancats durant més d’un trimestre. La incorporació al final de curs
es va fer progressiva i amb l’aprovació dels plans de re apertura.
El darrer trimestre de 2020 , que forma part ja de l’inici del curs 20-21 també va estar ple d’incerteses
derivades de l’evolució de la pandèmia i amb diferents períodes i/o adaptacions com per exemple
l’anul·lació de les activitats extraescolars i per tant de les subvencions que s’atorgaven o de les
activitats del Descobreix Cambrils.
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Malgrat aquesta situació també la pandèmia ha suposat noves oportunitats i canvis en la forma de
treballar que són positius, com les reunions virtuals mitjançant diferents plataformes Microsoft
Teams, Zoom i el treball més transversal.
Una actuació positiva va ser l’organització de les activitats d’estiu per a tota la població infantil i
juvenil des de l’Ajuntament amb un treball que liderat i coordinat per l’àrea d’Esports i amb les àrees
de Benestar Social, Joventut, el PLIS i el DEPAO va poder oferir una única oferta accessible a tota la
població gràcies a un sistema de tarifació social.
Des de l’àrea de PAO la gran novetat del 2020 ha estat que s’ha licitat tota l’oferta formativa municipal
fixa i s’ha iniciat oferta formativa amb certificació de professionalitat pròpia programada en funció
de les necessitats i demandes del mercat laboral.
També s’ha iniciat un nou Pla de Transició al Treball, PTT, d’Auxiliar de Vivers i Jardineria que ve a
completar l’oferta que ja existia al municipi per a l’alumnat que no ha pogut obtenir el Graduat en
Educació Secundària Obligatòria.
La voluntat de tot el DEPAO es seguir oferint els serveis i programes d’Educació i Polítiques Actives
d’Ocupació amb eficàcia i eficiència i dins de l’estructura municipal en coordinació i col·laboració
amb els altres departaments i àrees de l’Ajuntament i donant compliment al PAM 2019-2023.
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II.- QUALITAT. NORMA UNE-EN-ISO: 9001-2008 - AENOR
•

Tipus de Certificació:

2n. Seguiment

•

Model de Qualitat:

ISO 9001:2015

•

Auditor:

D. Eduard Buil – Representant d’AENOR

•

Data de realització:

3 i 4 d’agost de 2020

•

Abast de la Certificació: El disseny i la prestació de serveis de formació ocupacional i municipal en

els àmbits d'aula d'idiomes, seguretat i salut laboral, tecnologies de la informació i la comunicació,
comerç, serveis a la comunitat, a l'empresa i a la persona, administració i oficines i manteniment i
construcció.
L'organització i la gestió de programes i activitats educatives.
La prestació de serveis de borsa de treball (BTM), orientació laboral i educativa (SOEP), unitat
d'escolarització compartida(UEC), i recursos per a la recerca de feina (Club de feina).
La gestió de l'oficina municipal d'escolarització (OME).
La gestió de l'escola municipal d'adults.
•

VALORACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT DE L’ORGANITZACIÓ

El present any s’ha procedit a la realització de l’Auditoria de 2n. Seguiment de Gestió de la Qualitat
segons la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
S’ha realitzat l’Auditoria de Segon Seguiment de Certificació al Sistema de Gestió de la Qualitat on
s’ha comprovat la implantació del Sistema respecte als requisits especificats en la norma de
referència UNE-EN-ISO9001:2015.
Durant el transcurs de la present Auditoria s’han revisat els següents processos:
De l’àrea d’Educació:
-

La gestió de l'oficina municipal d'escolarització (OME).

De l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació:
-

El disseny i la prestació de serveis de formació municipal

-

La prestació de serveis d’orientació laboral i educativa i recursos per a la recerca
d'ocupació (Club de Feina)

Declaració sobre la conformitat i eficàcia del sistema de gestió
El Sistema de Gestió de la Qualitat compleix de manera general amb els requisits de la Norma i amb
la resta de criteris d’auditoria (requisits legals i reglamentaris, requisits del client, requisits propis del
sistema de gestió intern...).
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S’ha comprovat la implantació del Sistema respecte als requisits especificats en la norma de
referència UNE-EN-ISO9001:2015.
L'organització ha realitzat una complerta adaptació del seu Sistema de gestió de la Qualitat a la
norma UNE-EN-ISO9001:2015. Aquesta Adaptació s’ha realitzat de manera complerta obtenint una
coherent i consistent identificació de riscos i planificació d’accions per al seu control i/o minimització
(veure observació al respecte en aquest informe).
S’han realitzat DAFO’s de cadascuna de les activitats/processos definits al seu Mapa. De forma
estructural la Direcció ha liderat la realització d’un DAFO general de tot el DEPAO.
Pel que fa a les parts interessades, les seves necessitats i expectatives i els seus requisits derivats,
l'organització les ha identificat.
Els riscos i oportunitats finalment identificats (estructurals i per procés) han estat prioritzats en funció
de rellevància i freqüència d’aparició. Veure observació al respecte en aquest informe respecte a la
planificació d’accions per al seu control.
L’actual Cap d’Àrea (Sra. H. Grau) i la Responsable de l’àrea de Polítiques Actives i del Servei
d’Orientació (i Responsable de Qualitat) (Sra. E. Ros) lideren amb solidesa i eficàcia l’acompliment
dels requeriments del Sistema de Gestió de la Qualitat, malgrat les dificultats estructurals (escassetat
de recursos) i actuals (Pandèmia).
El nou Pla de Gestió 2020-2023 es presenta amb una treballada planificació en quan a les actuacions
a realitzar aquest primer exercici. Veure observació de Planificació d’Objectius en aquest informe.

Conclusions sobre el compliment dels objectius i l’eficàcia del sistema de gestió:
Els objectius de l’auditoria són:
- Determinar la conformitat del sistema de gestió de l’organització / empresa auditada, o parts
d’aquest sistema, amb els criteris d’auditoria
- Determinar la seva capacitat per a assegurar que l’organització compleix amb els requisits legals,
reglamentaris i contractuals aplicables (tenint sempre present que una auditoria de certificació
d’un sistema de gestió, no és una auditoria de compliment legal);
- Determinar l’eficàcia del sistema de gestió, per a assegurar que el client pot tenir expectatives
raonables en relació al compliment dels objectius especificats; i quan correspongui, identificar
possibles àrees de millora.
Els Objectius de l’Auditoria s’han complert.
No s’ha produït cap situació durant l’auditoria que hagi afectat a la consecució dels seus objectius
(impossibilitat d’avaluar una activitat, centre, requisit…), així com cap qüestió significativa que hagi
afectat al programa d’auditoria i/o al pla d’auditoria, incloent les causes que l’han generat.
No es van detectar No conformitats
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Identificació de Punts forts i Oportunitats de millora
Punts Forts;
- Revisió complerta del context a partir de la nova situació sorgida per l’Alerta Sanitària (COVID19)
- Formació Municipal. S’evidencia un bon seguiment de les incidències aparegudes durant
l’exercici. P ex: Baixa puntuació de satisfacció dels usuaris. Així mateix, el procés disposa d’un bon
desplegament d’indicadors.
Oportunitats de millora:
- Gestió d’oportunitats. Cal avaluar amb profunditat els canvis sorgits per la situació de pandèmia.
En alguns casos sembla requerir una revisió dels processos incorporant les solucions realitzades
durant la fase de confinament (per ex: a Borsa de treball s’evidencia una major èxit de
convocatòria de seguiment a partir d’entrevistes telemàtiques que no pas quan es feien
presencials)
- Club de Feina. Establir una normativa a signar pels usuaris, i d’obligat compliment, que inclogui
compromisos d’informació d’insercions laborals produïdes durant els processos orientatius del
Club.
- Club de Feina. Presentar per sectors les ofertes de feina que es publiquen al Club de Feina;
d’aquesta manera es facilita als usuaris una recerca més eficient del tipus de feina cercada.
- SOEP. Engegar l’ús de respostes via e-mail que permetin incloure links que facilitin l’obtenció de
la informació cercada pels demandants (per exemple, associats a diferents pàgines de la web de
l’Ajuntament).
- Formació Municipal. Incloure a la publicació dels cursos totes aquelles mesures de seguretat
incorporades en prevenció del COVID (aules amb distanciaments de seguretat...)
•

AUDITORIES INTERNES:

El 5 i 6 de març de 2020 es va efectuar l’Auditoria interna de tot el Sistema de Qualitat per assegurar
la implantació del sistema de qualitat segons la Norma UNE-EN-ISO-9001:2015. Es considera
adequada a l’Abast del Sistema de Gestió de la Qualitat implantat.
•

REVISIÓ DEL SISTEMA:

S’ha realitzat la Revisió del Sistema del 2019. Es considera correctament documentat i analitzats tots
els punts demandats per la norma de referencia.
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III.- ORGANITZACIÓ INTERNA
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IV.- ÀREA POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
Les Polítiques Actives d’Ocupació són un conjunt de programes i mesures d’orientació, ocupació i
formació que tenen per objectiu millorar les possibilitats d’accés al treball de les persones
desocupades en el mercat laboral, per compte propi o aliè, i l’adaptació de la formació i requalificació
per a l’ocupació de les persones treballadores, així com aquelles altres destinades a fomentar
l’esperit empresarial i l’economia social.
Els programes i mesures que integren les polítiques actives d’ocupació s’orientaran i ordenaran per
la seva corresponent norma reguladora, mitjançant actuacions que persegueixin els següents
objectius:
-

Informar i orientar la recerca activa d’ocupació.

-

Desenvolupar programes de formació professional ocupacional i continua.

-

Facilitar la pràctica professional.

-

Crear i fomentar l’ocupació, especialment l’estable i de qualitat.

-

Fomentar l’autoocupació, l’economia social i el desenvolupament de les petites i mitjanes
empreses.

-

Promoure la creació d’activitat que generi ocupació.

-

Facilitar la mobilitat geogràfica.

-

Promoure les polítiques destinades a la inserció laboral de persones en situació o risc
d’exclusió social.

Des del Departament d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació s’han sol·licitat les següents
subvencions per 2020. La informació d’aquestes subvencions així com les iniciades en el 2019 i
executades durant el 2020 queda palès en l’apartat ALTRES SUBVENCIONS.
- Curs subvencionat prioritàriament per a persones desocupades (FOAP): CP de carnisseria i
elaboració de productes carnis.
- Curs subvencionat amb pressupost municipal prioritàriament per a persones desocupades: CP
d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
- Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia juvenil
- Programa mixt de Treball i Formació
- Programa 30 plus
- Programa Ubica’t
- Pla de reactivació ocupacional i econòmica
- Pla de reactivació socioeconòmica COVID19
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A.- ORIENTACIÓ

B.- FORMACIÓ

• SOEP

• FORMACIÓ SUBVENCIONADA

• CLUB DE FEINA

FPO dirigida prioritàriament a

C.- OCUPACIÓ
• BTM

treballadors desocupats
• FORMACIÓ MUNICIPAL
Formació

Professionalitzadora

Municipal i Aula d’Idiomes
• AULA MENTOR
Formació on - line

D.- PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL - PQPI
• PTT

Pla de Transició al Treball Cambrils
E.- ALTRES SUBVENCIONS

- Curs subvencionat prioritàriament per a persones desocupades (FOAP): CP de
carnisseria i elaboració de productes carnis
- Curs subvencionat amb pressupost municipal prioritàriament per a persones
desocupades: CP d’atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials
- Contractació en pràctiques de joves beneficiàries de la Garantia juvenil
- Programa mixt de Treball i Formació
- Programa 30 plus
- Programa Ubica’t
- Pla de reactivació ocupacional i econòmica
- Pla de reactivació socioeconòmica COVID19
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A.- ORIENTACIÓ
Orientar, és fonamentalment, guiar, conduir, indicar de manera progressiva per a ajudar a les
persones a coneixes a sí mateixes i el món que les envolta.

SOEP - SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIU I PROFESSIONAL
OBJECTIU: És un Servei dissenyat per a proporcionar informació i assessorament en temes educatius
i professionals a través de l’atenció individualitzada. El servei també ofereix xerrades quant a
orientació educativa i professional en els centres educatius del municipi.
Nombre d’atencions individuals realitzades:

45

Núm. xerrades realitzades als Centres Educatius de Cambrils – curs 2019-20:

4

Per qüestió del confinament de la COVID-19, es van anul·lar xerrades.
•

RESUM GRÀFIC DEL SERVEI XERRADES D’ORIENTACIÓ:

Total alumnes enquestats: 120
Total alumnes matriculats: 139, és a dir, un 86%
El nivell de confiança de l’enquesta vers el nombre d’alumnat que ha respost es troba entre
uns 95% i un 99%
La valoració de les persones tutores ha estat molt positiva: 4.8 sobre 5.
Relació de Centres Educatius on s’han impartit les xerrades
Itinerari escollit

Centre Educatiu

Curs

Grau Satisfacció global
alumnes

Educatiu

INS Ramon Berenguer IV (2
grups/classe)

4t ESO

84%

INS Ramon Berenguer IV (grups/classe)

CFGS

90%

C. Vidal i Barraquer (1 grup/classe)

4t ESO

81%

C. Vidal i Barraquer (1 grup/classe)
Món laboral

Els altres dos grups de 4t ESO del Vidal i Barraquer i un grup de l’INS Ramon Berenguer IV, així com
els tres grups del INS. Cambrils es van anul·lar per la pandèmia COVID-19.
INS Mar de la FRAU : Les xerrades d’Orientació educativa les realitza el propi centre. Cada any se’ls
hi envia el correu amb els itineraris a escollir com a la resta de centres educatius del municipi.

11 de 95

MEMÒRIA 2020
Regidoria d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació

Resultat global enquesta realitzada als alumnes de 4t ESO quant a l’Itinerari educatiu:
5
4
3
2
1
0
A

B

C

D

E

A.

Contingut i objectiu

B.

Millora dels coneixements

C.

Compliment de les expectatives

D.

Valoració de la persona que dona la xerrada

E.

Utilitat
0 - 1,25 (Malament)

1,3 - 2,5 (Regular)

2,6 3,7 (Bé)

3,8 - 5 (Molt bé)

Resultat global enquesta realitzada als alumnes de 4t ESO i CFGS quant al Món laboral:
5
4
3
2

1
0
A

B

C

D

E

F

A.

Contingut i objectiu

B.

Compliment de les expectatives

C.

Utilitat de la xerrada

D.

Millora dels coneixements CV, carta presentació...

E.

Millora dels coneixements laborals/feina

F.

Valoració del professional que inmparteix la xerrada

0 - 1,25 (Malament)

1,3 - 2,5 (Regular)

2,6 3,7 (Bé)

3,8 - 5 (Molt bé)

Percentatge itinerari educatiu que volen escollir els alumnes una vegada graduats en ESO:
Batxillerat

51%

Cicles formatius

52%

Un 2% de l’alumnat enquestat no sap quina opció escollirà després de l’ESO.

MODALITATS DE BATXILLERATS
Humanístic: 9%

Social: 38%

Científic: 38%

Tecnològic: 28%

Artístic: 12%

% realitzat sobre el total d’alumnat que han escollit fer Batxillerat després de l’ESO (32)
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Famílies Professionals escollides:
Famílies Professionals
Activitats Fisicoesportives

3%

Administració i Gestió

6%

Agrària

3%

Arts gràfiques

3%

Comerç i màrqueting

3%

Fabricació mecànica

3%

Hoteleria i Turisme

6%

Imatge personal

3%

Informàtica i comunicacions

12%

Instal·lació i manteniment

3%

Sanitat

33%

Seguretat i medi ambient

3%

No sap

30%

HI ha una gran diversitat en la tria de les famílies dels Cicles Formatius a realitzar,
però destaquen les famílies de Sanitat (33%) i d’Informàtica i comunicacions
(12%).
Cal destacar el fet que el % majoritari sigui de l’alumnat que encara no sap quina
família professional escollir (30%).
% realitzat sobre el total d’alumnat que han escollit fer CFGM després de l’ESO
(33)

Estudis universitaris (els més destacats amb un percentatge major al 5% han estat:
Estudis de Grau
ADE/Economia

13%

Arquitectura

5%

Biologia marina

3%

Criminologia

3%

Disseny i desv. Videojocs

3%

Dret

8%

Educació infantil

3%

Enginyeries

15%

Història

3%
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•

INEFC

3%

Infermeria

8%

Màrqueting

3%

Medecina

5%

Pilot

3%

Programació 3D

3%

Psicologia

13%

Química

3%

Veterinària

5%

No sap

13%

RESUM GRÀFIC DEL SOEP A NIVELL INDIVIDUAL

Durant l’any 2020 s’han atès un TOTAL de 45 usuaris/àries. D’aquests usuaris el 79% són dones i
un 21% són homes.

29%
71%

Homes

Dones

Tenint en compte la variable gènere i edat, es pot observar que l’interval més elevat és el comprès
entre les persones usuàries més joves, <20 anys. El col·lectiu jove que abastaria l’interval fins a 30
anys és el majoritari significativament, respecte a la resta d’intervals.
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

29%
24%
16%
11%

<20

20-30
anys

4%

4%

4%

31-35
anys

36-40
anys

41-45
anys

Homes

7%

>45 anys

Dones
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El seu Nivell formatiu és:

Certificat escolar

9%

ESO

49%

Batxillerat

16%

CFGM

9%

CFGS

2%

Universitat

16%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31%

18%

16%
11%

7%
2%
CE

9%

4%
ESO

BATX

Homes

2%
CFGM

CFGS

UNI

Dones

Quant a la procedència dels usuaris/àries s’observa:
-

Nouvingudes: 24%

-

Estat espanyol: 76%

Els països d’on procedeixen les persones nouvingudes són els següents (els percentatges estan
trets comptabilitzant el grup de persones nouvingudes).
Brasil
R. Dominicana
9%

Veneçuela
Cuba
Marroc
Colòmbia

18%

Argentina
0%

5%

10%

15%

20%

El tipus de consultes realitzades pels usuaris/àries ha estat d’un total de 64 consultes, de les quals
9 han estat professionals i 55 educatives.
-

Professionals: 14%

-

Educatives:

86%

Les diferents consultes/orientacions professionals (El % està realitzat sobre el nombre total de
consultes/orientacions professionals (9):
Recerca de Feina

44%

Oposicions

22%

CV

11%

Assessorament de Competències

11%

Llistes Dept. Educació

11%
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Les diferents consultes/orientacions educatives realitzades son les següents:
Homologacions

13%

Universitats

4%

Cursos

16%

PACFGM

7%

PACFGS

11%

CFGS

13%

Batxillerat

2%

CFGM

9%

It. Educatiu

9%

Beques estudis

2%

PAU

4%

ESO

5%

FP

2%

Informació estudis

4%

El % està realitzat sobre el nombre total de consultes/orientacions
educatives (55)

COL·LECTIU JOVES fins a 30 ANYS
Perfil de la persona jove:
-

Edat: <20 anys

-

Orientació més demandada: Orientació Educativa
-

Nivell estudis: Graduat en ESO

53%

-

Informació sobre cursos

Quant a la seva procedència, s’observa que el 86%

3%

Marroc.
Les orientacions han estat un total de 55.
D’aquestes consultes, el 87% Educatives front el

8%

11%

14%

països de procedència han estat: Argentina, Brasil i

11%

son de l’Estat espanyol vers el 14% nouvinguts. Els

CE

ESO

ATX

CFGM XFGS

UNI

13% Professionals.
Si es desglossen les orientacions educatives segons el tipus de consulta s’observa:
19%
13%
10%
8%

8%

8%

8%
6%
2%

2%

2%

BATX.

Beques estudis

FP

4%

PAU

4%

Inf. Estudia

Universitat

ESO

CFGM

PACFGM

It. Educatiu

Homologació

PACFGS

CFGS

4%

Cursos

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
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B.- FORMACIÓ
La Formació professional per a l’Ocupació és el conjunt d’instruments i accions que tenen per objecte
impulsar i estendre entre les empreses i les persones treballadores ocupades i desocupades una
formació que respongui a les seves necessitats i contribueixi al desenvolupament d’una economia
basada en el coneixement.

FPO DIRIGIDA PRIORITÀRIAMENT A PERSONES TREBALLADORES DESOCUPADES
Subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel Fons Social Europeu i pel Ministerio de Ocupación
y Seguridad Social.
OBJECTIU: Millorar la qualificació professional de les persones treballadores aturades mitjançant la
formació teòric - pràctica que permeti l’assoliment o el perfeccionament de competències
professionals que afavoreixin llur inserció o reinserció laboral.
CURSOS SOL·LICITATS CONVOCATÒRIA FOAP 2020
RESOLUCIÓ TSF/2866/2020, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de
les subvencions per a la realització d'accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades
prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya (SOC - FOAP) (ref. BDNS 532925).
Cursos sol·licitats

Total hores

Carnisseria i Elaboració de productes càrnics

550h

Atenció sociosanitària a persones dependent en institucions socials

490h

Operacions bàsiques de cuina

390h

Import Subvenció sol·licitada: 125.346,00€
Cursos atorgats
Carnisseria i Elaboració de productes carnis

Total hores
550h

Import Subvenció atorgada: 52.368,00€

Els cursos no atorgats varen obtenir una puntuació inferior a les puntuacions mínimes que permeten
poder aconseguir un atorgament de la subvenció en cadascuna de les diferents fases.
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CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT PRIVAT 2020
Finançament municipal
Curs subvencionat amb pressupost municipal prioritàriament per a persones desocupades.
OBJECTIU:
Acreditar, en l’àmbit laboral, el conjunt de competències professionals que ha de tenir una persona
per al desenvolupament d’una activitat laboral identificada al mercat de treball.
CURSOS CP PRIVAT 2020
Ordre EMO/186/2014, de 16 de juny, modificada per Ordre EMO/311/2014, de 10 d'octubre, per la
qual es regula el poder impartir les accions formatives de certificats de professionalitat no finançades
amb fons públics a Catalunya.
Cursos sol·licitats

Total hores

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

450h

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA MUNICIPAL I AULA D’IDIOMES
OBJECTIU: Potenciar la inserció professional de la població que demana ocupació mitjançant la
qualificació o actualització de les seves competències professionals, al mateix temps que millorar la
competitivitat de les empreses i la promoció social, professional i personal dels treballadors/res en
actiu i en atur.
Nombre de cursos realitzats:

8

Nombre de cursos anul·lats:

0

Nombre d’alumnes matriculats:

134

•

RELACIÓ DE CURSOS PER ÀMBITS: PROGRAMA 2019/20
IDIOMES
OBJECTIU: Adquirir coneixements en diversos nivells de llengües estrangeres.
Cursos realitzats

- Anglès preparació PET
- Anglès preparació FIRST
- Francès atenció al públic bàsic
- Francès atenció al públic intermedi

Alumnes Matriculats

67

% Alumnes amb Certificat

38,80%

% Assistència

65,96%

% Grau de Satisfacció

83,88%
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SEGURETAT I SALUT LABORAL
OBJECTIU: Adquirir coneixements bàsics de seguretat alimentària i de seguretat i salut laboral.
Cursos realitzats

Manipulador/a aliments

Alumnes Matriculats

20

% Alumnes amb Certificat

60,00%

% Assistència

86,67%

% Grau de Satisfacció

96,67%
COMERÇ

OBJECTIU: Adquirir els coneixements per vendre productes i/o gestionar estocs.
Cursos realitzats

- Creació d’una botiga de comerç electrònic
- Gestor/a de magatzem amb carnet de carretó

Alumnes Matriculats

27

% Alumnes amb Certificat

66,66%

% Assistència

72,38%

% Grau de Satisfacció

91,37%

SERVEIS A LA COMUNITAT, A L’EMPRESA I A LA PERSONA
OBJECTIU: Adquirir coneixements per assistir a les persones, a la comunitat i a l’empresa.
Cursos realitzats

Monitor/a de menjadors escolars

Alumnes Matriculats

20

% Alumnes amb Certificat

100%

% Assistència

95,94%

% Grau de Satisfacció

97,61%

Cursos anul·lats: No es va anul·lar cap curs.

RESUM GRÀFIC DEL SERVEI:
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AULA MENTOR CAMBRILS
Ministeri d’Educació i Formació Professional.
OBJECTIU: Apropar les noves tecnologies a tota la ciutadania i fomentar l’ús d’Internet no solament
com a via d’accés a informació i serveis, sinó també coma mitjà de formació permanent. Així es vol
arribar als objectius de reciclatge, inserció laboral i qualificació professional de la població, sempre
amb una educació de qualitat.
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AULA MENTOR CAMBRILS
Cursos ofertats

155

Programes del SOC: 30 Plus Cambrils 2020
Alumnes Matriculats

42

% Alumnes amb Certificat

31%

% Grau de Satisfacció

97%

C.- INSERCIÓ
La inserció laboral consisteix en oferir un acompanyament a persones que estan en situació
d’exclusió laboral i social, amb l’objectiu d’incorporar-se al mercat laboral.
Dins de l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació, es fomenta la inserció a través del servei de la Borsa
de Treball Municipal, afavorint a tots els col·lectius, i dels diferents programes subvencionats que
donen cobertura als diferents col·lectius amb més vulnerabilitat.

BTM – BORSA DE TREBALL MUNICIPAL
OBJECTIU: Servei gratuït d’intermediació laboral que facilita el contacte entre persones que
busquen feina i empresaris que necessiten personal amb un perfil determinat.
Nombre Inscripcions
Nombre Actualitzacions

593
2.811

Nombre Ofertes introduïdes

118

Nombre Llocs de treball oferts

209

•

Inserció

28,4%

Satisfacció persones usuàries

77,5%

Satisfacció empreses

76,8%

RESUM GRÀFIC DEL SERVEI:

Persones usuàries per Nivell acadèmic

30%
25%

24,1%

20%

22,6%

15%
10%

13,8%

16,5%

11,5%

10,2%

5%
0%
Certificat
escolar

Graduat
escolar

FPI/CFGM

FPII/CFGS

Batxillerat

Universitat
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Persones usuàries segons la procedència
80
70
60

71%

50
40
30
29%

20
10
0

Estrangers

Nacionals

Persones usuàries segons gènere
80
70
60
50
63,7%

40
30
36,3%

20
10
0

Homes
40%

Dones

Persones usuàries per edat

35%

38%

30%
25%
23%

20%

22%

15%
10%

12%

5%
2%

0%

<20 anys

0,8

20-25 anys

25-35 anys

35-45 anys

>45 anys

Persones usuàries per Gènere i procedènciat
63,7%

63,6%

0,6
0,4

36,3%

36,4%

0,2
0
Nacionals

Estrangers
Home

Dona
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Persones usuàries segons Situació laboral

9,4%
8,9%
20,1%

61,6%

Aturats

Ocupats

Estudia

Inactiu

Classificació de Ofertes per sector
Hoteleria i turisme
Serveis i transport
17%

Act. Administratives

22%

3%

Comerç

7%
21%
6%

9%
11%

Construcció i Manteniment
Educació
Servei domèstic
Serveis a la Comunitat

4%

Altres

CLUB DE FEINA
OBJECTIU: Aconseguir la inserció laboral de les persones inscrites i la millora de la seva ocupabilitat,
donant suport i acompanyant en el procés de recerca activa de feina, facilitant la consulta d’ofertes
laborals publicades en diferents mitjans, la utilització dels equipaments informàtics i el telèfon, i
totes aquelles eines que faciliten la recerca d’ocupació.
El 2020 el Club de feina va obrir el primer trimestre de 2020. A partir de la setmana del 16 de març
degut a la COVID-19 es va tancar.
Persones que van assistir al servei el 1r trimestre de 2020:

128

Mitjana setmanal de persones usuàries assistents al servei:

25

Mitjana mensual de persones usuàries assistents al servei:

86

La 2a quinzena del mes d’octubre es va obrir el servei amb la programació d’un taller d’alfabetització
digital, amb un grup molt reduït de persones, però a l’empitjorar la situació de contagi per COVID19, es va decidir no reobrir el servei amb accions grupals.
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D.- PROGRAMES QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

PFI – PTT – PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL CAMBRILS
Curs organitzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de Cambrils.
OBJECTIU: Programa formatiu adreçat a nois i noies, de 16 a 21 anys, que no tenen el GESO i que
volen treballar i/o cursar un cicle formatiu de grau mitjà, prèvia superació de la prova d’accés. La seva
finalitat és proporcionar recursos necessaris perquè puguin trobar feina i/o continuar la seva
formació.
Té com a objectiu que les persones joves:
- Coneguin directament el món laboral.
- Realitzin una formació professionalitzadora que els faciliti l’accés al món laboral.
- Es plantegin continuar la seva formació. Es facilita que es presentin a la PACFGM.
OFERTA FORMATIVA CURS 2019-20
S’ofereixen dos perfils professionalitzadors:
-

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració

-

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
PFI - PTT

Línies

Places vacants

Matriculats

Aux. d’hoteleria: cuina i serveis restauració

1

17

16

Aux. de vendes, oficina i atenció al públic

1

16

16

OFERTA FORMATIVA CURS 2020-21
El curs 2020-21 es va incorporar un nou PFI-PTT: Auxiliar de vivers i jardins
S’ofereixen dos perfils professionalitzadors:
-

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració

-

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

-

Auxiliar de vivers i jardins
PFI - PTT

Línies

Places vacants

Matriculats

Aux. d’hoteleria: cuina i serveis restauració

1

16

15

Aux. de vendes, oficina i atenció al públic

1

16

13

Aux. de vivers i jardins

1

16

13
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E.- ALTRES SUBVENCIONS

PROGRAMA 30 PLUS
Subvencionat pel Servicio Público de Empleo Estatal i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
OBJECTIU: La realització d’actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones
en situació d'atur de 30 anys i més.
Persones destinatàries:
Les persones en situació d’atur de 30 anys i més.

CONVOCATÒRIA 2018
Resolució TSF/1926/2018, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la
concessió de subvencions corresponents a la Línia 1, Entitats promotores del Programa 30 Plus per
a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones. desocupades
de 30 i més anys
Cambrils té atorgats 20 participants
Per aquests 20 participants correspon la contractació de:
-

1 Tutor/a:

27.640,96€ (màx. 18 mesos)

-

1 Prospector/a:

41.474,19 € (màx. 18 mesos)

-

Formació:

16.000 €

Subvenció Total atorgada:

85.115,15€

Inici:

19/11/2018

Finalització:

30/04/2020

- Segons la RESOLUCIÓ per la qual s’estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures
adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en relació
amb el Programa 30 Plus, s’allarga el període d’execució del programa 30 Plus, per tal que
s’estengui més enllà del 30 d’abril de 2020, per un període equivalent al de vigència de l’Estat
d’alarma.
Experiència laboral de les persones participants:
El projecte es va dur a terme principalment al municipi de Cambrils i la serva àrea d’influència.
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Sectors professionals implicats: construcció, hoteleria, comerç a l’engròs i al detall, transport i
emmagatzematge, informació i comunicacions, activitats financeres i d’assegurances, activitats
immobiliàries, activitats administratives i serveis auxiliars i activitats sanitàries i de serveis socials.
Empreses contactades:

443

Empreses visitades:

47

Empreses contractants:

19 empreses

Participants contractats: 20 participants dels 20 atorgats,4 amb contractes indefinits i 16
temporals.
D’aquests 16 contractes temporals, 7 empreses han volgut renovar el contracte però 3 d’ells han
renunciat a renovar. 5 empreses eren contractacions de temporada però els volen renovar per la
temporada vinent. 1 empresa ha tancat però hauria renovat ala persona treballadora. 2 participants
han causat baixa voluntària i el lloc de feina anava més enllà de la temporada d’estiu, 1 persona no
ha renovat per no complir amb el perfil que demana l’empresa.
Percentatge d’inserció: 100 %
Formació realitzada per les persones participants:
Tipus Formació
Aula Mentor

Núm.
participants
3

Iniciació al PHP

Aula Mentor

1

Funcions del comandament mig en PRL
Gestió de l’equip de treball de magatzem
Introducció a les xarxes socials per a PYMES
Curs bàsic de català en llengua oral
Francès d’atenció al públic
Atenció al públic del petit comerç: Anglès
Alfabetització informàtica (alfabetització).
Anàlisis de balanços
Habilitats de venta

Aula Mentor
Aula Mentor
Aula Mentor
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

1
1
1
1
4
5
1
1
1

Especialitat curs
Habilidades en ventas

CONVOCATÒRIA 2019
Resolució TSF/3060/2018, de 17 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any2019
per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30
Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
Normativa modificatòria aplicable:
RESOLUCIÓ per la qual s’estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures
adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en relació
al Programa 30 Plus, publicada a l’e-Tauler el 8 de maig de 2020.
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Resolució TSF/881/2020, de 17 d’abril, per la qual s'aproven els criteris i les mesures
extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit
laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19.
Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures
complementàries.
Cambrils té atorgats 20 participants
Per aquests 20 participants correspon la contractació de:
- 1 Tutor/a:

27.640,96€ (màx. 18 mesos)

- 1 Prospector/a:

41.474,19 € (màx. 18 mesos)

- Formació:

16.000 €

Subvenció Total atorgada:

85.115,15€

Inici:

01/07/2019

Finalització:

31/12/2020 (data inicial pre-covid)

- Segons la RESOLUCIÓ per la qual s’estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures
adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en relació
amb el Programa 30 Plus, s’allarga el període d’execució del programa 30 Plus, per tal que
s’estengui més enllà del 31 de desembre de 2020, per un període equivalent al de vigència de l’Estat
d’alarma. Essent la nova data de finalització de programa el 09/04/2021.
Experiència laboral de les persones participants:
Revistat l’anunci on es fa pública la relació de subvencions concedides per al desenvolupament del
Programa 30 PLUS, l’Ajuntament de Cambrils tenia la seva àrea d’actuació als Municipis de Cambrils,
Montbrió del Camp, Mont-Roig del Camp, Salou i Vila-Seca i l’Institut Municipal de Formació i
Empresa Mas Carandell tenia Reus com a municipi d’actuació, per tant la resta de municipis del Baix
Camp no estaven adjudicats a cap entitat.
És per això, que es va sol·licitar l’ampliació de l’àmbit Territorial del programa 30 PLUS atorgat a
Cambrils, per tal de poder donar resposta a tota la ciutadania de les poblacions de la Comarca del
Baix Camp, exceptuant el municipi de Reus.
Sectors professionals implicats: agricultura, restauració/ hoteler/turisme, comerç, transports i
logística, sector educació, cultural i oci, activitats immobiliàries i jardineria.
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Empreses contactades:

75 empreses contactades

Empreses visitades:

32 empreses i 4 ajuntaments

Empreses contractants:

14 empreses

Participants contractats: 20 participants dels 20 atorgats,1 amb contracte indefinit i 19
temporals.
D’aquests 19 contractes temporals, 4 han renovat contracte i l’han convertit en indefinit. Inicialment
eren més les empreses disposades a renovar contractació de participants del programa, però donada
la incertesa sobre com evolucionaran les coses, van preferir no fer-ho de moment. Dels 20
participants, 6 no han finalitzat el contracte, al no complir amb el perfil ideal per les necessitats de
l’empresa.
Percentatge d’inserció: 100 %
Formació realitzada per les persones participants:

Auxiliar de magatzem i comerç

Presencial

Núm.
participants
1

Manipulador/a d’aliments

Presencial

1

Presencial
Presencial
Aula Mentor
Presencial
Presencial
Aula Mentor
Aula Mentor
Presencial
Presencial
Aula Mentor
Aula Mentor
Presencial
Aula Mentor
Aula Mentor

2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Especialitat curs

Aux. Administratiu en atenció al client
Gestió immobiliària
Atenció telefònica
Formador ocupacional
Podador/a restaurador/a arbori
Prevenció de riscos laborals
Xarxes socials per a Pymes.
Administratiu/va amb comptabilitat
Auxiliar administratiu amb atenció al client
Iniciació a la jardineria
Anglès I
Empleat d’oficina
Informació i atenció al visitant
Gestió immobiliària

Tipus Formació

CONVOCATÒRIA 2020
Resolució TSF/3570/2018, de 19 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020
per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1, Entitats promotores del Programa SOC30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020 per la qual s’estableixen instruccions sobre la incidència de les
mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en relació
al programa 30 Plus.
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Resolució TSF/2320/2020, de 9 de setembre, per la qual es modifica el termini d’execució i s’amplia
l’import destinat a l’atorgament de les subvencions previstes per la Resolució TSF/3570/2019, de 19
de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2020 per a la concessió de
subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de
persones desocupades de 30 i més anys (SOC-30 Plus).
Resolució TSF/2867/2020, de 12 de novembre, per la qual s’adopten mesures excepcionals per a
la flexibilització de la impartició presencial de la formació professional per a l’ocupació.
Cambrils té atorgats 20 participants
Per aquests 20 participants correspon la contractació de:
- 1 Tutor/a:

27.640,96€ (màx. 18 mesos)

- 1 Prospector/a:

41.474,19 € (màx. 18 mesos)

- Formació:

16.000 €

Subvenció Total atorgada:

85.115,15€

Inici:

22/10/2020

Finalització:

21/01/2022

PROGRAMA UBICA’T
Subvencionat pel Servicio Público de Empleo Estatal i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
OBJECTIU: La realització d’actuacions d’orientació, assessorament i informació per assolir un
coneixement de les potencialitats i competències amb la finalitat d’aconseguir una presa de
decisions adient per a la seva integració personal, educativa, social i principalment, per a la inserció
laboral de les persones participants.
Persones destinatàries
Les persones en situació d’atur, les persones inactives i les persones treballadores, preferentment
aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.
Accions a realitzar
-

Actuació d’orientació sociolaboral

-

Coneixement de l’entorn productiu

CONVOCATÒRIA 2019
Resolució TSF/2096/2018, de 7 de setembre , per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018
per a la concessió de subvencions per a la a la realització del programa UBICAT d’Acompanyament a
la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social
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Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions per a la realització del programa UBICAT d’Acompanyament a la inserció i suport
ocupacional per a la inclusió social
Cambrils té atorgats 16 participants mínim (10 persones aturades generalistes i 6 persones
aturades de llarga durada).
Inici:

18/12/2019

Finalització:

31/12/2020

Resultats del programa:
Es van atendre un total de 29 persones, és a dir, 13 persones més que les atorgades.
Inserció: 16 persones

CONVOCATÒRIA 2020
Cambrils té atorgats 40 participants mínim (25 persones aturades generalistes i 15 persones
aturades de llarga durada).
Per aquests 40 participants correspon la contractació de:
- 1 Persona Tutora/Prospector:

48.36,56€

- Coneixement entorn productiu:

17.911,34€

- Ajuts de transports i incentius:

6.774,12€

Subvenció Total atorgada:

73.072,02 €

Inici:

29/12/2020

Finalització:

31/12/2021

PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ
Subvencionat pel Fons Social Europeu, el Servicio de Empleo Público Estatal i el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC)
OBJECTIU:
Contractació i formació de persones en situació d'atur en el marc del programa Treball i Formació
d'acord amb les diferents línies de subvenció:
- PANP: persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi, ni
ajuts, i preferentment més grans de 45 anys.
- PRGC: persones en situació d’atur, beneficiàries de la renda de garantida de ciutadania.
- DONA: dones en situació d’atur
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CONVOCATÒRIA 2019
RESOLUCIÓ TSF/2232/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 en
relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació.
Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l'Ordre TSF/115/2019, de
7 de juny.
LÍNIA PANP 6 MESOS
Inici contractes:

30/12/2019

Finalització contractes:

29/06/2020

Total subvenció atorgada:

68.961,20 €

Durada dels contractes:

6 mesos

Persones Treballadores contractades:

7

Projectes:
Nom Projectes

Contractes

Suport administratiu Gestió Tributària

1

Suport administratiu Tresoreria

1

Suport administratiu Arxiu

1

Suport administratiu Urbanisme

1

Suport administratiu Esports

1

Peó manteniment Esports

1

Peó manteniment Esports

1

LÍNIA PANP 12 MESOS
Inici contractes:

30/12/2019

Finalització contractes:

29/12/2020

Total subvenció atorgada:

57.684,80 €

Durada dels contractes:

12 mesos

Persones treballadores contractades:

3

Projectes:
Nom Projectes

Contractes

Peó manteniment Policia Local

1

Suport administratiu Policia Local

1

Suport administratiu Departament Compres i Contractació

1
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LÍNIA PRGC 6 MESOS (Es van atorgar 4 contractes, 2 van ser renúncies)
Inici contractes:

30/12/2019

Finalització contractes:

29/06/2020

Total subvenció atorgada:

19.703,20 €

Durada dels contractes:

6 mesos

Persones Treballadores contractades:

2

Projecte:
Nom Projectes

Contractes

Peó manteniment Brigada Municipal

2

LÍNIA DONA
Inici contractes:

30/12/2019

Finalització contractes:

29/12/2020

Total subvenció atorgada:

57.694,80 €

Durada dels contractes:

12 mesos

Persones Treballadores contractades:

3

Projectes:
Nom Projectes

Contractes

Suport administratiu Departament Educació i PAO (baixa 29/02/20)

1

Suport administratiu Departament Benestar Social

1

Conserge Departament Participació ciutadana

1

Formació Personal Suport Administratiu (60h)
IFCT135TRFO- Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6) nivell mitjà (30 hores)
IFCT121TRFO- Navegació i comunicació en el món digital (ACTIC/C3) nivell mitjà (30 hores)
Formació Personal Peó/Conserge (60h)
IFCT125TRFO- Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu ACTIC/C2 nivell bàsic
(30h).
IFCT128TRFO- Tractament de la informació ACTIC/C4, Nivell bàsic (30h).
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CONVOCATÒRIA 2020
LÍNIA COVID
Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a
l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret
llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts
de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (SOC–Treball i Formació COVID19).
Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i
l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions del Programa Treball i Formació.
Persones destinatàries:
Persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no
ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs.
A Cambrils li han atorgat 3 contractes de treball:
Contractes

Perfil

Departament

2

Treballadors/es socials

Benestar Social

1

Auxiliar administratiu

Oficina inclusió social

Durada contracte:

9 mesos

Subvenció Total atorgada:

43.552,71€

Inici contractes:

10/12/2020

Finalització:

09/09/2021

Formació transversal:

60h

ADG112 – Habilitats de comunicació (30 h)
SSCE197 – Treball en equip (30 h)

LÍNIA DONA
Subvencionat pel Fons Social Europeu, el Servicio de Empleo Público Estatal i el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC)
Resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per
a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del Programa Treball i Formació.
Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i
l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions del Programa Treball i Formació.
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A Cambrils li han atorgat 2 contractes de treball de 12 mesos:
Contractes

Perfil

Departament

1

Conserge

Participació ciutadana

1

Auxiliar administratiu

Policia local

Subvenció Total atorgada:

38.415,12€

Inici contractes:

28/02/2021

Finalització:

27/02/2022

Formació transversal:

60h

ADG112 – Habilitats de comunicació (30 h)
SSCE197 – Treball en equip (30 h)

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES JOVES BENEFICIARIS GARANTIA JUVENIL
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
OBJECTIU:
Incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i
les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació
al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. El SOC subvenciona els contractes de
treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.
Persones destinatàries:
- Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
- Estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya.
- Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o
títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els
habilitin per a l'exercici professional.
- Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

CONVOCATÒRIA 2019
Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019, per a
la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
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Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
A Cambrils li han atorgat 4 contractes de treball en pràctiques de 6 mesos, i es va fer 1
renúncia:
Contractes

Perfil

Departament

1

Arquitecte

Urbanisme

1

Dinamitzador/a juvenil

Joventut

1

Administratiu/a

Compres i Contractació

1

Treballador/a social

Benestar Social (renúncia)

Subvenció Total atorgada:

33.000,00€

Inici contractes:

31/10/2019

Finalització:

30/04/2020

CONVOCATÒRIA 2020
RESOLUCIÓ TSF/2537/2020, de 8 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020,
per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
A Cambrils li han atorgat 1 contractes de treball en pràctiques de 6 mesos:
Contractes
1

Perfil
Advocat

Subvenció Total atorgada:

11.000,00€

Inici contractes:

30/12/2020

Finalització:

29/06/2021

Departament
Compres i Contractació

PLA REACTIVACIÓ OCUPACIONAL I ECONÒMICA
Subvencionat per la Diputació de Tarragona
OBJECTIU:
Realització d’accions per fomentar la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona,
les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19.
Resolució per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del
Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19 (BOPT de
07/08/2020).
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Persones destinatàries: persones aturades i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats als
SOC, amb el perfil de neteja pels diferents centres educatius del municipi i diversos edificis
municipals.
Inici contractes:

28/12/2020

Finalització contractes:

27/06/2021

Subvenció atorgada reactivació ocupacional:

140.718,37 €

Durada dels contractes:

6 mesos

Persones Treballadores contractades:

13

Projectes:
Nom Projectes

Contractes

Neteja i desinfecció en centres educatius i edificis municipals

13

PLA REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID19
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu i gestionada pel Consell
Comarcal del Baix Camp.
OBJECTIU: Elaboració i execució de plans de reactivació socioeconòmica a la comarca del Baix Camp
per fer front a la crisi derivada de la COVID19.

Resolució per la qual s’atorguen els ajuts destinats al finançament per a l'elaboració i l'execució dels
plans de reactivació socioeconòmica COVID-19, regulats al Capítol II del Decret Llei 16/2020, de 5 de
maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social,
contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
Subvenció sol·licitada i atorgada al Consell Comarcal del Baix Camp:
Tipus d’acció subvencionable

Denominació

Import atorgat

A

Impuls i execució del Pla de Reactivació en l’àmbit

34.400,00 €

–

Contractació

tècnic/a

coordinació i execució
A

–

Contractació

del sector turístic
tècnic/a

Impuls i execució del Pla de Reactivació en l’àmbit

coordinació i execució

del sector de serveis, agroalimentari i industrial

B – Personal/Contractació serveis

Elaboració del Pla de Reactivació socioeconòmica

elaboració Pla

del Baix Camp post COVID19
Import total atorgat

34.400,00 €

34.400,00 €

103.200,00 €
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IV.- ÀREA EDUCACIÓ

A.- COMUNITAT EDUCATIVA
Totes les persones membres de la comunitat educativa col·labora en aconseguir la millora del
nivell educatiu de tot l’alumnat, conciliant la qualitat de la educació amb l’abast a tots els ciutadans
i ciutadanes, en tots els nivells del sistema educatiu. Això implica un esforç compartit, ja que l’èxit
escolar de tot l’alumnat recau sobre l’alumne però també sobre les famílies, el professorat, els
centres, les administracions educatives i sobre la societat en conjunt, que és la responsable última
de la qualitat de tot el sistema educatiu.
L’Ajuntament de Cambrils impulsa el Consell Escolar Municipal, un espai de consulta i participació
on de manera conjunta es prenen les decisions sobre l’àmbit educatiu del municipi de Cambrils.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL –CEM
El 1998 es creà el Consell Escolar Municipal de Cambrils com a òrgan bàsic des del qual pogués
funcionar un marc de participació i aportació ciutadanes, de deliberació i informació sobre les
necessitats de la població en matèria educativa, oferint canals de comunicació entre els sectors
implicats. L’esmentat Consell ha estat, per tant, un organisme de consulta i seguiment de la política
educativa municipal.
Al 2019 es modifica i aprova el Reglament de funcionament i constitució aprovat el 2015.
Amb aquesta modificació del reglament es pretén reajustar la composició fent-la més representativa
de la comunitat educativa i adaptar els articles de funcionament a les necessitats reals que s’han
anant manifestant des del 2015.
La voluntat és que aquest òrgan pugui canalitzar les capacitats participatives i d’implicació de la
comunitat educativa del municipi. Per això, el reglament contempla determinades competències
que permeten a la comunitat educativa disposar de més eines i de més capacitat d’influència davant
aquells aspectes que poden incidir sobre la política educativa al municipi.
S'hi troba representada tot el conjunt de la comunitat educativa a través de les persones membres
al ple, la comissió permanent i les corresponents comissions de treball.
De manera habitual es convoquen tres consells ordinaris per curs escolar, un per trimestre, i un al
principi i a l’acabament del curs escolar. També hi ha la possibilitat de convocar consells
extraordinaris.
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La pandèmia va afectar al segon trimestre del curs 19-20, no podent efectuar-se. Atès l‘aixecament
del confinament, finalment es pot convocar el corresponent al tercer trimestre, tot i que fora del curs
lectiu, que no escolar.
Per tant, durant l’any 2020 s’han convocat dos Plens del CEM com a sessions ordinàries. Una
corresponent al final del curs 19-20 i un al primer trimestre del curs 20-21. De manera global, els
temes tractats al llarg de les convocatòries corresponents a l’any 2020 han estat els següents:
JULIOL 2020 (CURS 2019-20)
1. Aprovació de l’acta anterior 05/19 de data 27/11/2019
2. Aprovació dies de lliure disposició curs 2020/21
3. Resultats de la preinscripció i matrícula escolar curs 2020/21
4. Condicions inici nou curs en relació a la protecció pel COVID
5. Novetats curs 2020-21
6. Balanç del Pla Educatiu d’Entorn
7. Escletxa digital i els recursos que s’ha posat a disposició
8. Donar compte de l’Adhesió a la iniciativa Educació 360
9. Informacions diverses
10. Assumptes sobrevinguts
11. Precs i preguntes
NOVEMBRE 2020 (CURS 20-21)
1. Aprovació de l’acta anterior 01/20 de data 30/07/2020
2. Resultats de la preinscripció i matrícula 20-21
3. Nomenaments coordinadores de les quatre comissions de treball del CEM
4. Lliurament del material informàtic i connectivitat
5. Pla Educatiu d’Entorn
6. Elecció del membre de la Comissió Permanent sector docent
7. Ajornament procés electoral per la renovació dels membres del CEM
8. Informacions diverses
9. Assumptes sobrevinguts
10. Precs i preguntes

38 de 95

MEMÒRIA 2020
Regidoria d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació

PEE – PLA EDUCATIU D’ENTORN
Els Plans Educatius d’Entorn, PEE són una proposta de cooperació educativa entre el Departament
d’Educació de la Generalitat i les entitats municipalistes, amb el suport i col·laboració d’altres
departaments, que tenen com objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la
cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la
llengua catalana.
Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives
coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.
S’adreça a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però amb un especial sensibilitat als sectors
socials més desafavorits. L’educació per un món complex i divers hauria de ser integral, continua,
arrelada, cohesionada, inclusiva i en xarxa.
El 6 d’octubre de 2017 es signar el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançat el departament d’Educació i l’Ajuntament de Cambrils per al Pla Educatiu
d’Entorn de Cambrils.

OBJECTIUS DEL PEE
1. Contribuir a l’èxit acadèmic i millorar les condicions d’escolarització.
2. Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la participació dels alumnes en espais de
lleure.
3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.
4. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en
un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
5. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el
territori.

ACTIVITATS DEL PEE DURANT L’ANY 2020
El 20 de novembre de 2019 es va aprovar la quarta addenda al conveni de col·laboració entre el
Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Cambrils, l’objecte de la qual és
concretar en 8.710 euros l’import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions
adreçades a donar suport al Pla Educatiu d’Entorn, per al curs acadèmic 2019-2020.
I el 30 de novembre es va aprovar la 5a addenda que correspon a les activitats del curs 2020-2021,
també per l’import de 8.710 euros.
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Quadre de les addendes aprovades:
RESUM SUBVENCIÓ GENERALITAT – Any 2020
Data

Import

d’aprovació

addenda

4a

22/11/2019

8.710

2019-2020

6.700

5a

30/11/2020

8.710

2020-2021

6.700

Addendes

curs

Aportació
Generalitat

Ajuntament

Import total

(mínim

destinat a les

2.010 €)

activitats

3.884,16

10.584,16
En execució

Durant el curs 2019-2020, ateses les circumstàncies excepcionals produïdes per la Covid-19, no es
van poder dur a terme algunes activitats previstes, i d’altres iniciades es van haver de suspendre, sent
10.584,16 euros l’import final del Pla d’Actuació de la 4a addenda del PEE pel curs 2019-2020.
Pel que fa l’inici del curs 2020-2021 (5a addenda), només es va iniciar el Servei d’atenció al Poble
Gitano durant el mes de desembre.
Les activitats realitzades durant l’any 2020 han estat:

Projecte d’Inclusió Educativa del Poble Gitano
El Projecte d’Inclusió Educativa del Poble Gitano és un projecte transversal d’inclusió al sistema
educatiu, va dirigit a un grup de nens i nenes d’ètnia gitana, amb absentisme escolar i que tenen
entre 12 i 16 anys. Hi treballen diferents departaments i seccions de l’Ajuntament, el qual suposa
consolidar la xarxa educativa.
En el projecte hi treballen un equip formar per una Educadora Social i una Tècnica Integradora Social
que imparteixen tècniques d’estudi assistit a l’alumnat 2 dies a la setmana de 16:30h a 18h.
L’objectiu és que mitjançant l’adquisició de les competències bàsiques i les mesures d’atenció
específiques permetin a l’alumnat avançar, es vol afavorir que tinguin una escolarització
normalitzada, complint així el principi d’equitat i lluita contra l’exclusió. La xarxa de treball es
complementa amb la tasca que realitzen els mediadors, que faciliten l’entrada del projecte educatiu
dins de la comunitat gitana i fan que el puguin veure com una oportunitat de futur pel seu jovent.
Tot i les circumstàncies excepcionals produïdes per la Covid-19 el servei no es va suspendre, els
destinataris d’aquest programa són una població en risc d’abandonament del sistema educatiu, i era
important mantenir el servei i garantir una atenció educativa i personal dels usuaris de forma
telemàtica, per tal de mantenir el vincle entre l’alumnat i l’equip educatiu.
Aquest any 2020, el projecte d’Inclusió Educativa del Poble Gitano, està integrat dins del projecte
transversal “Servei d’atenció al poble gitano”, en el qual i col·laboren del departament de Benestar
Social i el d’Educació.
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En aquest projecte hi treballen diferents departaments i seccions de l’Ajuntament, consolidant la
xarxa educativa. I s’han ampliat les hores de dedicació, tant de la integradora social com de la
educadora social.

Presentació del videoclip del taller de rap per la prevenció de la islamofòbia
El dijous 30 de gener de 2020, Dia Escolar de la No Violència
i la Pau (DENIP), dedicat a commemorar en els centres
educatius una cultura de la no violència i la pau, es va
presentar el videoclip de la cançó creada en els tallers de rap
per la prevenció de la islamofòbia que s’havia realitzat el curs
anterior als instituts. En el videoclip es recullen imatges dels tallers, de la participació de l’alumnat
de 6è de primària en una festa de cloenda al Parc del Pinaret cantant la cançó, i imatges de
l’enregistrament de la cançó a l’estudi de l’Ateneu. Aquest videoclip es presenta com un recurs per
treballar temes de xenofòbia.
L’acte el va iniciar el Regidor d’Educació de l’Ajuntament, el Sr. Alejandro García, i van participar
compartint l’experiència el conductor del taller, Joël Prieto (Versembrant), l’Olga Abadías, directora
de la Unitat d’Escolarització Compartia, i els alumnes participants en el taller.
Aquest projecte va ser escollit per està a la Zona Expositiva del XIV Encuentro de la RECE “Ciudades
que sienten, respiran y abrazan”, que va tenir lloc el 11, 12 i 13 de març de 2020 a Sevilla.

III Jornada d’emprenedora i innovació – INN CAMBRILS
L’objectiu d’aquesta jornada és que l’alumnat posi en pràctica els
coneixements adquirits i les competències per a fomentar la
creativitat, el treball en equip i l’esperit emprenedor, resolent un
repte real del municipi amb la metodologia del Thinking Design.
És una trobada de tots els instituts de Cambrils amb alumnat de
Batxillerat i Cicles Formatius, amb una organització transversal:
l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils i els departaments de Joventut, Promoció de la Ciutat i
Educació de l’Ajuntament de Cambrils. Aquest any també hi ha col·laborat el Museu d’Història de
Cambrils, facilitant informació per poder realitzar el repte.
La jornada es va realitzar el dia 5 de febrer de 2020 a l’Escola d’Hoteleria de Cambrils, tant l’esmorzar
com el dinar el va realitzar i servir l’alumnat de l’Escola d’Hoteleria. Es van formar vuit grups de cinc
persones, els grups eren aleatoris, en cada grup hi ha alumnat de diferents instituts.
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En aquesta jornada se’ls hi va plantejar el repte de “Què fem amb la Teresa?”. La Teresa és una barca
d’arrossegament construïda a les drassanes de Cambrils l’any 1936, i que coincideix amb la
construcció del Port, i que actualment està amarrada al port de Cambrils pendent de ser restaurada.
El Director del Museu els hi va fer una exposició de la història i evolució de la vida dels pescadors de
Cambrils. Els participants van treballar diferents solucions de com aprofitar la Teresa com a eina pel
coneixement del nostre passat marítim i per poder mantenir la personalitat del nostre municipi com
a vila marinera.

Tècniques d’Estudi Assistit a primària
Les tècniques d’estudi assistit (TEA) són una acció educativa realitzada en horari extraescolar, per
ajudar l’alumnat a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorir una actitud positiva
vers l’aprenentatge, col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una etapa
educativa i promoure l’ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació,
l’aprenentatge i la cohesió social. Amb l’objectiu de contribuir a la millora de les condicions
d’escolarització i a l’èxit acadèmic.
Amb aquest curs es pretén:
- Augmentar les expectatives de l’alumnat vers els estudis.
- Ajudar-los a resoldre els possibles dubtes en l’execució de les tasques escolars.
- Garantir que els alumnes tinguin actualitzades les tasques de l’aula ordinària.
- Promoure l’ús de tècniques d’estudi per tal d’adquirir i consolidar els hàbits i la cultura de l’estudi.
- Estimular al màxim l’àmbit de l’expressió i de la comprensió oral i escrita.
- Incidir en les matèries de major dificultat, anticipant o repassant els continguts treballats a classe.
Durant el curs 2019-2020 es va programar per a totes les escoles públiques de Cambrils per l’alumnat
de Cicle Mitjà i Cicle Superior. Per a primària es realitzava als mateixos centres dos dies a la setmana,
i per secundària es realitzava a l’Ateneu, també dos dies a la setmana. Però el programa es va tenir
que suspendre el dia 13 de març de 2020 a conseqüència del confinament.

Escola de famílies
Per tal de donar suport a les famílies en l’educació dels seus fills i filles es va iniciar l’Escola de Famílies.
Aquesta escola, pretén oferir eines que permetin millorar la tasca educativa i desenvolupar
estratègies que contribueixin a un desenvolupament integral dels nostres infants i joves en els
aspectes físic, emocional, afectiu, social i escolar.
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Aquest any s’ha treballat amb la infermera Comunitària de l’Hospital Lleuger de Cambrils, per
preparar les xerrades de salut. I amb el Servei d’Orientació Educatiu i Professional de l’Ajuntament
s’han preparat xerrades d’orientació formativa, aquestes últimes es tenien que realitzar durant els
mesos de març, abril i maig, època prèvia a la preinscripció i es van tenir que suspendre a causa de
la COVID-19.

Durant l’any 2020 es van poder realitzar següents xerrades:
El 21 de gener 2020 – Guia pràctica de la sexualitat per a les famílies amb infants.
La infermera de pediatria, Pili Ferrer i de la Doctora Maria Salvadó que ens van poder donar una visió
més amplia de la seva feina a l’Hospital Lleuger Antoni Gimbernat de Cambrils.
La xerrada va començar amb una presentació on es recollia les bases de l’educació afectiva i sexual
de la infantesa. Es va reflexionar sobre la seva importància i es va parlar dels ingredients més
importants que la configuren. Es va parlar de l’inici de tot plegat. De les primeres etapes de la
sexualitat dels fills/filles. Es van exposar situacions reals, i es van donar pautes per fer front tot allò
que està passant. També es va treballar els estereotips i prejudicis. Així mateix es van exposar les
experiències que es troben en l’hospital lleuger.
El 17 de febrer 2020 – Consells de famílies amb adolescents sobre autonomia personal,
comunicació i límits.
La infermera de Família i Salut Comunitària de l’Hospital Lleuger de Cambrils, Cristina Oliver, va ser
la conductora de la xerrada, que va començar en una exposició dels temes que tracten en la consulta
quan tenen 15 anys i fan el canvi de pediatre a metge. En aquesta entrevista tenen molts factors per
detectar diferents problemes del jovent, i es va incidir que el jovent ha d’expressar les seves
emocions, s’ha de practicar la disciplina democràtica, l’empatia, fomentar l’autoestima i posar límits.
Es va obrir un torn de paraula al públic per tal que exposés els seus punts de vista. I es va fer la
visualització d’un vídeo “Entender el cerebro de los niños para educar mejor” d’Álvaro Bilbao,
neuropsicòleg, conferenciant i escriptor.
A la xerrada van tenir a la Laia Altadill, intèrpret de la llengua de signes per a les persones sordes, que
van poder assistir a la xerrada i participar-hi.
Xerrades i tallers suspesos pel confinament:
El 16/03 – Xerrada d’orientació a les famílies de l’alumnat d’educació secundària, centrada en els
itineraris formatius a càrrec d’Estrella Ros, tècnica del SOEP (Servei d’Orientació Educatiu i
Professional de l’Ajuntament de Cambrils).
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El 20/04 – Xerrada d’orientació a les famílies de l’alumnat d’educació secundària, centrada en explica
l’oferta formativa de la província a càrrec d’Hortènsia Grau i Joan, Cap del Departament d’Educació i
Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils.
El 21/04 – Taller de primers auxilis en edat pediàtrica, a càrrec de Ana Alejos, infermera de pediatria;
i Lorena Bravitz, pediatra de l’Hospital Lleuger Antoni Gimbernat.
El 18/05 – Xerrada d’orientació a les famílies de l’alumnat d’educació secundària, centrada en l’oferta
formativa que hi ha Cambrils, en el que es convidaria als dos directors dels instituts que ofereixen
Cicles Formatius a Cambrils, l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils i l’Institut Ramon Berenguer
IV.

Cambrils Educa: Programa de ràdio quinzenal sobre temes d’Educació i Polítiques Actives
d’Ocupació
Té l’objectiu de crear un espai de difusió dels diferents serveis i programes municipals. Així com tenir
un espai en el què tots els membres de la Comunitat Educativa puguin donar a conèixer les activitats
i serveis educatius que realitzen. Es va realitzar un programa de ràdio quinzenal sobre els tems
d’educació i polítiques actives d’ocupació.
Durant el 2020 abans del confinament per l’estat de l’alarma es va pn poder realitzar quatre
programes de ràdio:
22/1/2020 Les llars d’infants municipals
5/02/2020 Unitat d’Escolarització Compartida – UEC
19/02/2020 El Pla de Transició al Treball
3/03/2020 Jornada de portes obertes i preinscripció

Confiament 2020 – Adaptació de la pàgina web
Des del departament d’Educació de l’Ajuntament es va treballar per tal
que la pàgina www.cambrils/ensenyament s’adaptés a la nova situació, i
es convertís en una eina útil per la persona usuària. Aquesta adaptació es
va canalitzar a través del Pla Educatiu d’Entorn.
Primer es va crear una imatge informant que l’Ajuntament seguia
treballant des de casa i convidar a les persones usuàries a quedar-se a casa. També es va crear un
espai de preguntes freqüents per tal de resoldre els dubtes de les persones usuàries.
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El 23 de març i per tal de facilitar la recerca d’informació, es va
crear una pestanya amb el missatge “Queda’t A Casa –
Informació d’interès”, en la que centralitzàvem diferents
accessos per facilitar la recerca d’informació. On si podia trobar l’accés: a les preguntes freqüents
respecte al departament d’Educació; a la seu de l’Ajuntament; a les notícies de l’Ajuntament; als
enllaços dels diferents departaments de la Generalitat que informen sobre la pandèmia; a Formació
on-line; a la Cerca l’oferta formativa i a la informació de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) del
Canal Universitats...
Així mateix i per tal de facilitar la informació i la formació en
línia, el 6 d’abril es va crear l’espai de “recursos en línia” amb
l’objectiu de donar suport als docents, a les famílies i l’alumnat
que estan fent un esforç per treballar des de casa. Es va fer una
recopilació d’enllaços on si poden trobar recursos en línia, si podia accedir des d’un banner de la
pàgina principal d’Educació o des d’informació d’interès.
En aquest apartat s’hi poden trobat els accessos directes als serveis de l’Ajuntament que estan
facilitant recursos en línia; als del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya; als
recursos que s’han publicat al “El Diari de l’Educació”, on han recopilat diferents iniciatives que
busquen acompanyar els infants i les famílies durant el període de confinament; a altres webs on si
poden trobar manualitat, contes, endevinalles i per últim una recopilació d’enllaços per poder trobar
espectacles en línia gratuïts.
I per tal de celebrar Sant Jordi des de casa, es va crear un apartat
dins de recursos en línia dedicat a activitats de Sant Jordi. En
aquest espai si pot trobar propostes de manualitats, tallers,
activitats didàctiques i lectures per petits i grans, així com els
Premis Literaris Miquel Martí Pol de poesia i Manuel Vázquez Montalbán de prosa que convoca la
regidoria d’Educació amb l’alumnat del municipi.

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES, AICE
L’Ajuntament de Cambrils és membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, AICE des
de l’any 2004.
A l’any 2020 es va portar a terme el XIV Encuentro de la RECE “Ciudades que sienten, respiran y
abrazan”, que va tenir lloc el 11, 12 i 13 de març de 2020 a Sevilla.
En aquesta ocasió el cos tècnic d’aquesta departament va planejar l’assistència, però a l’últim
moment la va suspendre, donades les dates i les circumstàncies.
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Igualment, vam ser escollits per la Presentació del videoclip del taller de rap per la prevenció de
la islamofòbia a la Zona Expositiva (veure Pla Educatiu d’Entorn).

LLIURAMENT MATERIAL INFORMÀTIC CURS 2020-21
La situació provocada per la pandèmia va ocasionar a més del tancament dels centres educatius
durant el curs 19-20 durant un trimestre, l’establiment de torns en alguns ensenyaments i en general
l’augment de la formació online. Aquesta situació va palesar la necessitat de moltes famílies del
municipi d’accedir a recursos i dispositius informàtics per poder seguir amb normalitat l’escolaritat
o la formació.
Davant d’aquesta situació es va intentar signar un conveni amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per complementar la distribució d’aparells i connexions que estava fent el
mateix departament. La signatura d’aquest acord no va ser possible per qüestions jurídiques en
desacord d’ambdues administracions.
Finalment l’Ajuntament va acordar l’adquisició de 50 tablets per a l’alumnat vulnerable i 15 targes
de dades que s’han lliurat en servei de préstec durant el 2020 amb els informes pertinents de l’àrea
de Benestar Social.
Està previst en una segona fase arribar a tots els infants i joves que no tinguin aquest recurs per poder
seguir una escolaritat en condicions.

B.- CENTRES EDUCATIUS
La llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació estableix al seu article 75 una nova denominació dels
centres educatius per a la seva aplicació:
a) Escola bressol o llar d’infants: els centres que imparteixen el primer cicle d’educació infantil.
b) Parvulari: els centres públics que imparteixen el segon cicle d’educació infantil.
c) Escola: els centres públics que imparteixen el segon cicle d’educació infantil i l’educació primària.
d) Institut: els centres públics que imparteixen ensenyaments d’educació secundària.
e) Institut escola: els centres públics que, entre altres ensenyaments de règim general, imparteixen
educació primària i educació secundària.
Cambrils compta amb cinc llars d’infants, dos d’elles municipals, 5 centres d’educació infantil i
primària públics, escoles, tres centres d’educació secundària, INS, dos Instituts Escola i un col·legi
concertat amb la disposició d’estudis de primària i secundària.
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La diferència substancial respecte al curs passat és que l’Escola Joan Ardèvol passa a ser INS Escola.
A més, disposa d’una Unitat d’Escolarització Compartida, UEC, del Centre de Formació Municipal
d’Adults, i l’Escola Municipal de Música.
A continuació es relacionen els centres de Cambrils i els centres d’interès per l’ensenyament. En
aquest llistat apareix l’EAP: Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògic, servei depenent del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

RELACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS
Aquesta relació inclou la informació de contacte dels centres educatius de Cambrils (Llars d’infants,
Infantil, Primària i Secundària), així com les presidències d’AFA i d’altres adreces d’altres serveis
d’interès.
ESCOLA MONTESSORI
C/ Belgrad, 19
T: 977 795 404
http://catalan.escolamontessori.com/
e-mail: info@escolamontessori.com
MARTA BARRAJÓN
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL M. DOLORS
MEDINA
C/ de la Mineta, 1
T: 977 369 702
e-mail: mariadolorsmedina@ingesol.cat
ANA MERIZ – ana.meriz@ingesol.cat
AFA
T: 977 369 702
e-mail:ampamdolorsmedina@gmail.com
CRISTINA LÓPEZ VALVERDE (T: 699 147 338)
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LA GALERETA
C/ Colom, 32-34
T: 977 791 210 e-mail: lagalereta@ingesol.cat
AÍDA SUÀREZ – aida.suarez@ingesol.cat
AFA
e-mail: ampagalereta@gmail.com
TAIS MONICO ROIG
INSTITUT ESCOLA JOAN ARDÈVOL
C/ Joan Ardèvol, 1-3
T: 977 360 640
F: 977 795 507
web: www.joanardevol.cat
e-mail: e3013130@xtec.cat
direccio@joanardevol.org
ENRIC MASDEU
AFA
T: 977 791 0 95
e-mail: afajoanardevol@gmail.com
MAMEN SALABRIA

LLAR D’INFANTS VICKI
Av. Baix Camp, 33
T i F: 977 365 091
e-mail: artigaudelacasa@gmail.com
MERCÈ ARTIGAU
LLAR D’INFANTS LA CUCA
C/ Carrasclet, 36
T i F: 977 361 796
http://blocs.xtec.cat/llardinfantslacuca/
e-mail: esc-bressol-nuria@xtec.cat / e3008262@xtec.cat
CARME MESTRE
AFA
T: 977 361 796 (Eva M. Urgell – secretària)
e-mail: ampalacuca@gmail.com

ESCOLA CAMBRILS
C/ Joan Bardina, 1
T: 977 368 348 F: 977 368 357
http://escolacambrils.wordpress.com/
e-mail: e3008547@xtec.cat
ALBERTO SANJUAN
AFA
T: 977 363 180 / 698 490 432
e-mail: ampaescolacambrils@gmail.com;
SONIA BÁRBARA FERNÁNDEZ / Pilar Ferrer
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ESCOLA MARINADA
C/ Molí d’Avall, 13
T i F: 977 793 702
http://agora.xtec.cat/escola-marinadacambrils/intranet/
e-mail: e3006356@xtec.cat
PILAR BAIXERAS
AFA T: 977 362 908 F: 977 793 702
e-mail: ampaescolamarinada@gmail.com
SILVIA OBRE BESORA
COL·LEGI VIDAL I BARRAQUER (LA SALLE: ed.
primària)
C/ Sant Plàcid, 28
T: 977 369 046/ 977 369 809
F: 977 363 268
www.vidalibarraq.cat
e-mail: e3000755@xtec.cat
FRANCESC XAVIER RECASENS
AFA
e-mail: ampavibcambrils@gmail.com;
dolorsmunoz@gmail.com;
silviapastorpinol@gmail.com
MARIA DOLORS MUÑOZ MONTORNÉS
ESCOLA LA BÒBILA
C/ Pla de l’Estany, 5-7
T: 977 361 815
F: 977 365 255
web: http://www.escolalabobila.cat
e-mail: escolalabobila@xtec.cat
MARC GIL
AFA
T: 977 792 332
e-mail: ampaescolalabobila@gmail.com
JÚLIA MOLINA
Web:
https://escolalabobilaampa.wixsite.com/cambrils
INSTITUT CAMBRILS
Pl. Ajuntament, 7
T: 977 361 833
F: 977 793 775
www.xtec.es/iescambrils
e-mail: iescambrils@xtec.cat / mhernan252@xtec.cat
LLORENÇ PORQUER SEGUÍ
AFA
T: 977 365 648
e-mail: ampaiescambrils@gmail.com
SANDRA MAS CUADRADO

ESCOLA GUILLEM FORTUNY
C/ Pisa, 3
T: 977 378 034 F: 977 378 035
http://www.xtec.cat/escguillemfortuny
e-mail: e3010141@xtec.cat
FRANCESC X ALEGRIA

INSTITUT LA MAR DE LA FRAU
C/ Mas de la Vileta, 1-3
T: 977 368 414
F: 977 362 305
http://lamardelafrau.net/
e-mail: e3010335@xtec.cat
ESTER SALAS
AFA
T: 977 365 599
http://lamardelafrau.net/qui-som/
e-mail: ampaieslamardelafrau@gmail.com
ampa1868@edu365.cat /
ampaiescambrils2@latinmail.com
MARIA TERESA FRANCH

INSTITUT ESCOLA D’HOTELERIA I TURISME
C/ Estel, 2
T: 977 792 837
F: 977 361 646
http://inshotturcambrils.cat
e-mail: ieshoteleriacambrils@xtec.cat
JORDI JARDÍ
AFA
T: 616 062 588
e-mail: ampacambrils@gmail.com
JUDIT MONTSERRAT CABEDO

AFA T: 977 378 161 / 655 347 055
e-mail: info@ampaguillemfortuny.com
ISABEL MORALES
ESCOLA MAS CLARIANA
C/ Castell de Siurana, 1
T: 977 378 722
F: 977 378 723
http://blocs.xtec.cat/ceipmasclariana/
e-mail: e3010581@xtec.cat
LLUÏSA VICENTE
AFA
T: 977 79 61 47 / 657 494 127
e-mail: info@ampamasclariana.com
AZAHARA IZQUIERDO
www.ampamasclariana.com
COL·LEGI VIDAL I BARRAQUER
(VEDRUNA: ed. infantil i ESO)
C/ Creus, 11
T: 977 369 809
F: 977 368 041
e-mail: e3000755@xtec.cat
PILAR BAS
AFA
T: 622 18 20 21
e-mail: ampavibcambrils@gmail.com
dolorsmunoz@gmail.com; silviapastorpinol@gmail.com
MARIA DOLORS MUÑOZ MONTORNÉS
INSTITUT RAMON BERENGUER IV
C/ Bertran de Cambrils, 3
T: 977 361 496
F: 977 793 369
http://agora.xtec.cat/ies-rbiv-cambrils/intranet/
e-mail: e3000779@xtec.cat
ANA ESPADERO
AFA
T: 977 361 496
e-mail: ampaBerenguer@gmail.com
PILAR CARRASCO RAMOS
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ESCOLA DE MÚSICA
Pg. Albert, s/n
T: 977 368 102
F: 977 794 019
e-mail: escolamusica@cambrils.org
FRANCESC SANCHEZ
AFA
e-mail: ampaemmc@gmail.com
MONTSE ANDRÉS CID mandrescid@gmail.com

PTT (INSTITUT D’ HOTELERIA I TURISME)
C/ Estel, 2
T/F: 977 365 283 - 629 658 277
e-mail: e3960026@xtec.cat
NÚRIA ROMERO

ESCOLA MUNICIPAL ADULTS “ROSA DELS
VENTS”
Centre de Formació l’Estudi
Av. Horta de Sta. Maria, 14 – 3a planta
T: 977 361 350
F: 977 362 095
e-mail: eadults@cambrils.org
LÍDIA UTSET

UEC
Centre de Formació l’Estudi
Av. Horta de Santa Maria, 14 – 2a planta
T: 977 30 74 01
e-mail: olgaabadias@suara.coop
SUARA COOP. – OLGA ABADÍAS
EAP
C/ Castell de Súria, 6
T i F: 977 378 726
e-mail: e3907119@xtec.cat
ELISENDA CAPDET

UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA - UEC
Curs escolar 2019-20.
Servei externalitzat que dur a terme SUARA Cooperativa.
El Departament d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils segueix
signant el conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i és l’encarregat de fer el
seguiment i la supervisió de l’aplicació del conveni i vetllar pel funcionament del recurs dut a terme
per Suara Cooperativa.

Els objectius a treballar durant en el curs 2019-2020 tenen com a punt de referència, a més a més
dels objectius del Sistema Educatiu altres específics per tal de garantir l’assoliment de l’èxit escolar,
l’atenció a la diversitat, les condicions d’equitat al centre, la inclusió, la convivència i l’atenció de
l’alumnat absentista, i així preveure i evitar possibles situacions d’abandonament prematur.
Totes les mesures exposades en aquest apartat estan encaminades a la millora dels resultats
educatius, tot buscant la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat del centre, és a dir afavorir
l’assoliment de competències bàsiques i l’adquisició dels continguts instrumentals bàsics de l’etapa
i l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO) amb una metodologia
que motivi als nostres alumnes, retornant-los la confiança en les possibilitats d’èxit personal,
reforçant els seus aprenentatges i evitant l’abandó escolar.
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L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat es realitza de forma contínua i global, amb
l’observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius, integrant les valoracions de totes
les àrees, amb una visió globalitzadora del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en el
desenvolupament i consolidació de les competències bàsiques.
El 60% de la nota d’avaluació fa referència a aspectes com la conducta, puntualitat, assistència, cura
del material, actitud, etc.
El 40% fa referència al quadern de treball, treballs específics, proves específiques.
Resultats d’Avaluació diagnòstica:
- Percentatge d’alumnat que assoleix les competències per grups, 79,67% a l’àrea de Llengua
catalana, un 86% en Llengua Castellana i un 87,67% en Matemàtiques.
- Els resultats de l’avaluació final de cada alumne són els que es mostren en la següent taula
per trimestres (valoració extreta dels informes trimestrals d’avaluació del total d’alumnes, 8).
Propostes de millora curs 2020-21:
- Possibilitat de la disponibilitat de vehicle per a transportar a l’alumnat.
- Proposta d’obertura per al proper curs escolar tenint en compte tres possibles escenaris
(presencial, virtual o semi virtual) segons l’evolució i les instruccions que es rebin per part dels
organismes pertinents.
Adaptació durant el període de confinament
Durant el període de confinament la relació amb l’alumnat i les famílies ha estat virtual. S’ha dotat a
tot l’alumnat del material i dispositius necessaris per fer front a aquesta etapa.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: MANTENIMENT D’EMBARCACIONS D’ESBARJO
A l’estiu de 2019 s’estableix un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cambrils i el
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per poder portar a terme a Cambrils, dins
l’oferta formativa post obligatòria de l’INS Ramon Berenguer IV, el Cicle Formatiu de manteniment
d’Embarcacions d’Esbarjo en modalitat DUAL. Aquest cicle es posa en marxa al setembre de 2019,
pel curs 2019-20, i continua al curs 2020-21.
Aquest cicle post obligatori capacita per mantenir en bon estat, ús i funcionament el casc, les
estructures, els elements i els sistemes que conformen les embarcacions d’esbarjo, utilitzant
procediments establerts i complint les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i
mediambientals requerits.
L’Ajuntament ha cedit les instal·lacions específiques per poder desenvolupar la part pràctica així com
la teòrica. Es troba ubicat al Molí de la Torre, i disposa d’aulari, espai pel professorat i tot un espai de
taller on fer el treball amb els vaixells, que s’ha condicionat expressament per aquest cicle.
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CALENDARI ESCOLAR
El calendari escolar ve establert per la Generalitat de Catalunya, publicant una ordre d’aplicació al
curs escolar 2019-20.
Cal recordar que els dies de lliure disposició dels centres es pacten al Consell Escolar Municipal, de
manera que coincideixin els dies a tots els centres de Cambrils.
ORDRE EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2019-2020
per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
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MANTENIMENT DELS CENTRES EDUCATIUS
OBJECTIU: Portar a terme les tasques de conservació i manteniment de les instal·lacions dels centres
educatius públics d’Infantil i Primària, així com dels serveis educatius municipals. Les dues llars
municipals estan gestionades per l’EPEL de l’Ajuntament de Cambrils. La Galereta des del seu inici la
M Dolors Medina a partir del curs 12-13.

El manteniment d’edificis dels centres docents públics és una competència obligatòria que té
assignada l’Ajuntament, tant si es tracta de centres municipals propis, com quan els centres són
d’educació infantil i primària, tot i que pertanyin a l’administració educativa. La responsabilitat
administrativa en el manteniment dels edificis públics dedicats a l’ensenyament exigeix coordinació
entre els diferents àmbits que hi intervenen per tal d’actuar amb eficàcia i eficiència en benefici dels
usuaris dels centres públics.
La qualitat de l’ensenyament en els centres públics no es pot veure minvada pel fet que els centres
no reuneixin les condicions oportunes. Això exigeix preveure assignacions pressupostàries i accions
necessàries per fer front a les accions pertinents. No només perquè el cost que se’n deriva de
d’acumular diverses reparacions no realitzades resulta sempre superior al de no mantenir les
instal·lacions de forma continuada, sinó també pel cost afegit que representa davant els usuaris les
distorsions derivades de no mantenir-les en les condicions adequades.
La Legislació de règim local estatal (Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/85) i catalana (Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya 8/87)assignen als ajuntaments “participar en la programació
de l’ensenyament i cooperar amb l’Administració educativa en la construcció i els sosteniment dels
centres docents públics”.
També es recull a la Llei Orgànica d’Educació 2/2006 de 3 de maig, que estableix a la Disposició
addicional quinzena, Municipis, corporacions o entitats locals, “la conservació, el manteniment i la
vigilància dels edificis destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació
especial corresponen al municipi respectiu”.
L’Estatut de Catalunya de 2006, referent a aquest tema estableix que són competències locals la
planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el procés de matriculació
en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l'aprofitament, fora de
l'horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
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El curs 2019-20 hi havia a Cambrils 6 centres educatius d’Infantil i Primària públics (escoles) una
d’elles INS escola, la UEC, l’Escola Municipal de Música, i els Instituts del municipi, que malgrat no són
de competència municipal, en aquest àmbit de corresponsabilitat competencial, generen peticions
de manera puntual que es resolen des de l’Ajuntament, més que de manteniment, de suport a
l’ensenyament.
Les característiques especials de funcionament respecte al manteniment d’algunes de les escoles de
Cambrils són les següents:
- Escola Mas Clariana, Escola Guillem Fortuny i Escola La Bòbila: el manteniment d’aquests tres
centres és compartit amb el Departament d’Educació, que licita el manteniment preventiu i
normatiu a una empresa de manteniment integral, però es manté igualment com a competència
municipal el manteniment correctiu, i així es desenvolupa.
A la resta d’escoles el manteniment és competència única de l’Ajuntament de Cambrils.
El procediment del manteniment dels centres està consolidat i de manera general, comença amb la
petició per escrit i amb registre d’entrada de la direcció del centre on es sol·licita la solució de les
seves necessitats de manteniment, sempre que el personal de consergeria no pugui fer-se càrrec (el
que no són petites reparacions correctives). Això genera, després de la seva valoració tècnica, una
Ordre de Treball (OTRE) (a la base de dades municipal) adreçada al departament o empresa
corresponent i es fa un seguiment de la mateixa fins que es soluciona i es pot donar per acabada
aquesta actuació.
Això implica la dependència d’altres departaments, i per tant, moltes vegades estar sotmesos als seus
procediments o la seva temporalització.
De la mateixa manera, aquesta petició s’inclou a la Base de dades de seguiment del manteniment
dels centres educatius, del departament d’Educació amb el número d’ordre de treball corresponent
i totes les gestions realitzades fins al seu tancament.
A continuació, s’exposa el número de peticions rebudes en aquest departament al llarg del curs 20192020 així com els gràfics. El curs 2019-20 es considera tancat per poder analitzar les peticions el dia
31 d’agost de 2020. Tenint en compte que de març a juny les escoles i la resta de centres han estat
tancats, son aquestes:
CENTRE
Adults
Cambrils

Núm.
1
21

Col. Vidal i Barraquer

1

Conserges

1
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Educació

10

Guillem Fortuny

17

Hoteleria

4

Joan Ardèvol

41

La Bòbila

13

Llar La Galereta

2

La Mar de la Frau

4

Llar Mª Dolors Medina

2

Marinada

39

Mas Clariana

12

Escola de Música

6

Ramon Berenguer IV

8

UEC

2

Vàries Escoles

13

Llar Vicki

1

TOTAL

198

Vicki

Vàries Escoles

UEC

Ramon Berenguer IV

Música

Mas Clariana

Marinada

Mª Dolors Medina

La Mar de la Frau

La Galereta

La Bòbila

Joan Ardèvol

Hoteleria

Guillem Fortuny

Ensenyament

Conserges

Col. Vidal i Barraquer

Cambrils

45
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0

Adults

NOMBRE PETICIONS TOTALS CURS 2019-2020

NOMBRE PETICIONS A DEPARTAMENTS CURS 2019-2020
72

68

Seguretat
Ciutadana

5
Urbanisme

5
Serveis

3
Propi centre

Medi ambient

5
Festes

Ensenyament

3
Esports

27
10
Compres

80
70
60
50
40
30
20
10
0
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NOMBRE DE PETICIONS FETES ALS DEPARTAMENTS
MUNICIPALS
Compres

5

Ensenyament

72

68

Esports
Festes
Medi ambient
5

27
5

10

Propi centre
Seguretat Ciutadana
Serveis

3

3

Urbanisme

ESTAT PETICIONS A 31/08/2020
Finalitzat

Vicki

Vàries Escoles

UEC

Música

Ramon Berenguer IV

Mas Clariana

Marinada

Mª Dolors Medina

La Mar de la Frau

La Galereta

La Bòbila

Joan Ardèvol

Hoteleria

Guillem Fortuny

Conserges

Ensenyament

Col. Vidal i Barraquer

Pendent

Cambrils

40
35
30
25
20
15
10
5
0

DESPESES MANTENIMENT 2020
6.000 €

5355,66

5158,49

5.000 €
4.000 €
3.000 €

2224,69

2.000 €
1.000 €

371,43

242,08

130,68

310,32

0€
Cambrils

Guillem
Fortuny

Joan
Ardèvol

La Bòbila Marinada

Mas
Clariana

Comú
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DESPESES REPARACIONS 2020
14891,55

16000
14000
12000
10000

8221,09

7295,85

8000
6000
4000
2000

1928,68

1754,22

872,02

497,6

0
Cambrils

Guillem
Fortuny

Joan
Ardèvol

La Bòbila Marinada

Mas
Clariana

Comú

COMPARATIVA MANTENIMENT REPARACIONS 2020
16000

MANTENIMENT

14891,55

REPARACIONS

14000
12000
10000

8221,09
7295,85

8000

5355,66

5158,49

6000
4000
371,43

2224,69

1928,68

1754,22

2000

497,6
310,32
242,08

130,68

872,02

0
Cambrils

Guillem
Fortuny

Joan
Ardèvol

La Bòbila Marinada

Mas
Clariana

Comú

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 2020

16000

15201,87
13576,75

14000

12454,34

12000
10000
8000
6000
4000

3096,71
2125,65

2000

2059,36
739,68

0
Cambrils Guillem Fortuny
Joan Ardèvol La Bòbila

Marinada Mas Clariana

Comú
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TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 2020
Cambrils
Guillem
4%
Fortuny
4%
Comú
28%

Joan Ardèvol
25%
Mas Clariana
6%

Marinada
31%

La Bòbila
2%

PERSONAL DE CONSERGERIA DELS CENTRES EDUCATIUS
OBJECTIU: Donar tot el suport necessari a les tasques dels centres educatius per part del personal de
consergeria, ja siguin del manteniment ordinari (correctiu) com de desplaçaments per a recollida de
material o documentació, així com la reprografia i control de pares i mares i alumnat i entrades i
sortides dels centres. És voluntat municipal la disposició de dues persones conserges per centre
educatiu, per tal de garantir tota la cobertura de les seves necessitats.

De la mateixa manera que la legislació estableix l’obligació competencial per al manteniment de
centres educatius, aquesta obligació es fa efectiva també amb la presència de personal municipal a
les escoles, en aquest cas de consergeria, amb un perfil de manteniment que es consolida als
processos de selecció per cobrir les places vacants, on a part de l’apartat teòric es desenvolupa una
prova pràctica de petites reparacions, d’electricitat, fontaneria, paleta...
La plantilla de conserges queda al llarg de l’any 2020 de la següent manera:
Centres

Conserges

Escola Joan Ardèvol

Jaume Mellau - Alexis Domènech

Escola Marinada

Jordi Martorell - Francesc Balañá

Escola Cambrils

Javi Molero - Jordi Lafuente

Escola La Bòbila

Javier Fernández - Julio Bonillo

Escola Mas Clariana

Víctor Gil - Carlos González *

Escola Guillem Fortuny

Rafa Naveas - Andreu Ferré

*El Sr González es troba de baixa des del setembre de 2019, i el substitueix el Sr, Pep Bartolí. S’incorpora de nou
en data 12 d’agost de 2020.
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Com a personal depenent d’aquest departament, les tasques relacionades amb els seus deures i drets
específicament laborals es gestionen des d’aquesta regidoria i posteriorment es tramiten a la
regidoria de Recursos Humans.
Les tasques i les funcions específiques es troben establertes a les Instruccions de Règim Intern (IRI), i
la distribució la dirigeix la direcció de cada escola. Ara bé, aquest personal és personal municipal,
amb aquest marc de funcionament general. Per tant, tot i que les tasques es distribueixen per part
de les direccions, són personal que depèn de l’Ajuntament, concretament d’aquest departament.
Aquest IRI estableix les següents tasques de manteniment i vigilància del personal de consergeria
adscrits a les escoles:
Diàriament:
-

La custòdia i vigilància dels locals, les aules, les oficines i altres dependències dels centres
docents, dins de l’horari escolar i durant l’horari de presència obligada a l’edifici escolar segons
horari de cada centre, s’acompanya document, annex 1, i segons ús del mateix prèvia
autorització.

-

Obrir i tancar les portes del centre d’acord amb l’horari establert per la direcció de l’escola i el
departament d’Educació de l’Ajuntament i respectar-lo en tot moment.

-

Controlar l’entrada de les persones alienes al centre, atendre les peticions relacionades amb el
centre i, en cas que fos necessari, orientar-los cap a la persona indicada.

-

Custodiar les claus que li siguin confiades per l’escola .

-

Comprovar les condicions de conservació dels sanitaris, llums, radiadors i de les aixetes, i baixar
totes les persianes del centre.

-

Custodiar el material, mobiliari i equipaments del centre.

-

Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, aparells
audiovisuals)

-

Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, gas calefacció i
aparells que s’escaiguin. I seguiment per intentar optimitzar el consum energètic del centre.

Atenció al manteniment, que comprèn:
-

Supervisió dels serveis generals, equipaments del centre i de les dependències, i donar compte
a la direcció del centre i a la Regidoria d’Educació de les anomalies que observi.

-

Comprovació dels serveis de neteja donant compte de deficiències que s’observin a la direcció
del centre i a la Regidoria d’Educació, a través de ordres d’incidència a la direcció del centre.
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-

El buidat de papereres i contenidors i el trasllat de les escombraries fins al lloc assignat per les
ordenances municipals perquè siguin retirades pels serveis de neteja viària, sense perjudici de la
brossa que recull l’empresa de neteja.

-

La reposició diària de paper higiènic i sabó als lavabos.

-

Neteja setmanal de pissarres, si s’escau.

Altres treballs:
-

Tenir cura de la conservació dels patis, jardins i de regar les plantes (a l’hivern una vegada per
setmana i a l’estiu tres vegades per setmana).

-

Fer petites reparacions i arranjaments d’avaries i desperfectes que pel seu caràcter no requereixin
persones especialitzades: reposar bombetes i fluorescents, canviar fusibles i mecanisme elèctrics
senzills, control (no manipulació) de les bombes d’aigua, canviar bombins, panys i frontisses,
col·locar tacs, control (no manipulació) dels funcionaments de la calefacció i pintar petits espais
o petits materials, que no requereixin la supervisió d’un pintor professional, per la qual cosa,
d’acord amb la direcció de cada centre, s’establirà un horari setmanal de dedicació exclusiva a fer
aquests treballs.

-

Rebre, conservar i distribuir els objectes, la documentació i la correspondència que se li
encomani.

-

Recolzar altres serveis dels centre: arxius, biblioteques, etc.

-

Qualsevol altre servei propi de la seva categoria que li encomani el/la regidor/a d’Educació, o
persona en qui delegui.

-

Els treballs de manteniment i vigilància hauran de ser consultats per part dels conserges a la
Regidoria d’Educació.

-

Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc. sobre material propi de l’activitat
del centre.

-

Fotocòpies de documents referits únicament a fulls oficials (avisos, circulars, etc.) i en general
fotocòpies relacionades amb les activitats i el funcionament propi del centre (excursions,
sortides, actes commemoratius, etc.), en cap cas fotocòpies que tinguin relació amb les tasques
pròpies de la docència o els docents.

-

Escombrat de porxos, patis i accessos exteriors.

-

Neteges puntuals conseqüència de petits accidents fruit de l’activitat ordinària del centre.
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS MENJADORS ESCOLARS
Conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Camp
OBJECTIU: Vetllar pel bon funcionament del servei dels menjadors escolars de les escoles.
Des del curs 2007-08 l’Ajuntament té delegades les competències sobre la gestió dels menjadors
escolars, per part del Consell Comarcal del Baix Camp, (que fins ara es gestionava a l’empara del
decret de competències als consells comarcals 219/1989).

La delegació afecta als sis menjadors de competència del Consell, que corresponen a les sis escoles
públiques del municipi. La novetat respecte al curs passat és que l’Ajuntament assumeix pel curs
2018-19 la gestió del servei de l’escola Joan Ardèvol, fins ara gestionada per l’AMPA del centre.
Hi ha signat un conveni de col·laboració entre el CCBC i l’Ajuntament que estableix les clàusules de
la delegació i els acords, que es renova cada curs escolar.
Aquesta delegació, indefinida fins que un dels dos agents (Ajuntament i Consell Comarcal)
manifestin la seva voluntat de revocació, es vol retornar al Consell Comarcal per part de l’Ajuntament
per al curs 20-21. Però atesa la pandèmia el CCBC no pot efectuar al primer trimestre de l’any el procés
de licitació, de manera que de manera automàtica l’Ajuntament prorroga de nou els contractes del
sis centres.
Es manté en aquesta línia la Comissió de Seguiment de Menjadors Escolars, tant en convocatòria
ordinària com extraordinària quan és necessari, que es reuneix de forma regular de manera
trimestral.
Aquestes comissions es valoren com a eina adient no només de supervisió del servei sinó també de
suport a totes les parts implicades. Els convocats a aquesta comissió són:
-

Direcció del centre

-

Representant/s de l’AMPA

-

Representant/s de l’empresa concessionària

-

La coordinació de les activitats i servei de cada centre de l’empresa concessionària

-

Representant polític i tècnic/s d’aquest departament

Durant el curs 19-20 es va dur a terme una convocatòria al primer trimestre. Al segon i tercer trimestre
no es va poder convocar més. S’ha aconseguit entre tots, empreses, direccions, AMPA, Inspecció de
Sanitat i Ajuntament establir un clima de col·laboració i supervisió mútua constant, que ha fet que el
funcionament sigui correcte. L’ordre del dia general ha estat el següent:
-

Control dietètic del menú . Valoració de la dietista del Cap

-

Activitats complementàries
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-

Seguiment del funcionament del servei de menjador

-

Pròrroga de contractes

-

Inspeccions del departament de Salut de la Generalitat

-

Inversions

-

Varis

-

Assumptes sobrevinguts

CENTRE
Escola Cambrils

EMPRESA
SERVEI D’ÀPATS, SL

OBSERVACIONS
Licitació: juny 2016
Vigència: 2016-17 i 2017-18 - Pròrroga: 2018-19 i 2019-20
Licitació: juny 2016

Escola Marinada

SERVEI D’ÀPATS, SL

Vigència: 2016-17 i 2017-18
Licitació: juny 2018 - Pròrroga: 2018-19 i 2019-20
Licitació: juny 2016

Escola G. Fortuny

SERVEI D’ÀPATS, SL

Licitació: juny 2016
Vigència: 2016-17 i 2017-18
Licitació: juny 2018 - Pròrroga: 2018-19 i 2019-20
Licitació: juny 2016

Escola Mas Clariana

SERVEI D’ÀPATS, SL

Vigència: 2016-17 i 2017-18
Licitació: juny 2018 - Pròrroga: 2018-19 i 2019-20
Licitació: juny 2016

Escola La Bòbila

ÀGORA CÀTERING, SL Vigència: 2016-17 i 2017-18
Licitació: juny 2018 - Pròrroga: 2018-19 i 2019-20

Escola Joan Ardèvol

Licitació: juny 2018
AUSOLAN SL

Vigència: 2018-19 - Pròrroga: 2019-20

ÚS DEL TRENET TURÍSTIC MUNICIPAL
OBJECTIU: Col·laborar de manera activa en la realització de les sortides dels centres educatius que
es porten a terme pel coneixement de l’entorn de Cambrils.
En la línia de treball transversal entre regidories el departament d’Educació i el Patronat de Turisme,
col·laboren en aquest suport als centres, facilitant el transport dels alumnes en les sortides dins el
terme municipal, sense cap cost per les escoles o pels alumnes. Aquesta col·laboració es reflecteix en
un ús regular al llarg del curs, amb una assignació prèvia per part del Patronat de Turisme de dos dies
fixes setmanals el primer i el tercer trimestre i el segon trimestre es disposa de tres dies fixes.
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Les escoles sol·liciten dins els paràmetres establerts les sortides desitjades per tot el curs escolar, en
horari lectiu, en aquest cas el 2019-2020, i per part d’aquest departament s’intenta establir de manera
equitativa el calendari de les sortides, es consulten amb el Patronat de Turisme i es confirmen amb
antelació als centres educatius. Aquest ús fa possible que els alumnes de Cambrils puguin visitar els
serveis de Cambrils, com poden ser la Comissaria de Mossos d’Esquadra, els Bombers, les activitats
educatives i pedagògiques que programa la Biblioteca Municipal, activitats al aire lliure gaudint dels
Parcs, o coneixent els actius de Cambrils, que d’altra manera no seria possible gaudir ni conèixer.
S’ha de tenir en compte que aquest curs 2019-20 a partir de març es va anul·lar tota l’activitat, per
tant, les sortides del curs van ser des de setembre 2019 al març 2020. El número de sortides, tot i no
ser representatives ja que a partir del març és quan hi ha més sol·licituds d’activitat, són aquestes:
Escola Mas Clariana
Escola La Bòbila
Llar La Cuca
Llar La Galereta
Escola Guillem Fortuny
Escola Joan Ardèvol
Escola Cambrils
Escola Marinada
INS Escola Hoteleria
INS Ramon Berenguer IV
INS La Mar de la Frau
0

1

2

3

4

5

6

7

8

C.- PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ
OBJECTIU: El Departament d’Educació col·labora activament amb la Generalitat, en fer un seguiment
i valoració del procés d’escolarització al municipi durant tot el curs escolar i període no lectiu, per
poder definir els recursos a aplicar, tant municipals com de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta informació ens permet assessorar a les institucions que han de vetllar per aprovar la creació
de places, als centres educatius en relació als alumnes nouvinguts i a qualsevol família interessada
que ens demani informació per a escolaritzar els seus fills.

D’acord amb l’art. 159 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, correspon als municipis, entre
d’altres, Participar en les funcions que corresponen a l’Administració de la Generalitat en els diferents
aspectes del sistema educatiu i, especialment, en les matèries següents:
-

Primer. La determinació de l’oferta educativa de l’àmbit territorial.

-

Segon. El procés d’admissió en els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya de
llur territori, per mitjà de les Oficines Municipals d’Escolarització (OME).
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En relació als centres propis, d’acord amb la Llei d’Educació, correspon a l’Administració local -entre
d’altres- la gestió de l’admissió d’alumnat en els ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, i
establir-ne el procediment i els barems, d’acord amb el que estableix l’article 47.6.

L’Estatut de Catalunya de 2006, referent a aquest tema estableix que són competències locals
la planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el procés de
matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i
l'aprofitament, fora de l'horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
Els instruments que han de precisar la delimitació de competències i de responsabilitats de
cadascuna de les administracions són els convenis de col·laboració i en aquest sentit, l’Ajuntament
de Cambrils ha signat amb la Generalitat de Catalunya, els següents convenis:
-

Conveni signat amb data 17 d’abril de 2007, per a l’assumpció de les competències
delegades per part d’aquesta corporació dels aspectes que es recullen als apartats a) i c) de l’
article 20 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació
infantil i els requisits dels centres.

-

Conveni signat amb data 15 de juny de 2007 per a la creació d’una Oficina Municipal
d’Escolarització.

En funció d’aquests acords, l’Ajuntament de Cambrils disposa de les següents eines per tal de valorar
el procés d’escolarització i oferir aquests serveis:
-

Seguiment dades d’alumnes

-

Oficina Municipal d’Escolarització OME

-

Mesa Mixta de Planificació (part integrant de l’Oficina Municipal d’Escolarització)

SEGUIMENT DE DADES DELS ALUMNES
OBJECTIU: L’accés de l’Oficina Municipal d’Escolarització al programa informàtic GEDAC (Gestió
d’Escolarització d’Alumnes de Catalunya) que va entrar en funcionament l’1 de desembre de 2015,
pertanyent a la Generalitat de Catalunya, dona opció a tenir una informació exacta en tot moment
de les dades de matrícula dels centres educatius de Cambrils, així com de les altes i baixes de
matrícula que es generen al llarg del curs.
L’evolució que es detecta i les dades finals de número d’alumnes, permet prendre decisions referides
a la sol·licitud al departament d’Educació de la Generalitat, de noves línies i centres per al proper curs,
en el supòsit de veure’s la necessitat.
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Les dades definitives del curs escolar 2019-2020 són les següents:
MATRICULATS PRIMER CICLE EDUC. INFANTIL CURS 2019-2020 (A data 11/10/2019)
Nadons

Llar 1

Llar 2

Matriculats

Matriculats

Matriculats

Llar d'infants VICKI

4

13

32

49

Llar d'infants LA CUCA

3

21

28

52

Llar d'infants Municipal M. DOLORS MEDINA

8

32

40

80

Llar d'infants Municipal LA GALERETA

8

26

59

93

Escola MONTESSORI

7

13

29

49

30

105

188

323

ESCOLES BRESSOL

TOTAL

Total

MATRICULATS SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (A data 13/09/2019)
P3

P4

P5

Matriculació

Matriculació

Matriculació

TOTAL

JOAN ARDÈVOL

25

18

25

68

CAMBRILS

42

50

51

143

MARINADA

44

44

30

118

G. FORTUNY

46

50

50

146

MAS CLARIANA

46

50

50

146

LA BÒBILA

46

50

50

146

V. i BARRAQ.

69

75

72

216

318

337

328

983

CENTRES

TOTAL
1r

2n

3r

4t

5è

6è

Matriculació

Matriculació

Matriculació

Matriculació

Matriculació

Matriculació

TOTAL

J. ARDÈVOL

44

46

44

47

50

50

281

CAMBRILS

45

46

47

50

50

51

289

MARINADA

42

46

49

47

51

54

289

G. FORTUNY

46

47

51

51

56

50

301

M. CLARIANA

46

49

53

48

50

52

298

LA BÒBILA

46

49

51

48

50

48

292

V. i BARRAQ.

75

76

74

75

84

76

460

344

359

369

366

391

381

2210

CENTRES

TOTAL
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MATRICULATS A ESO (A data 13/09/2019)
1r

2n

3r

4t

Matriculació

Matriculació

Matriculació

Matriculació

TOTALS

INS CAMBRILS

109

92

94

83

378

INS R. BERENGUER IV

120

122

92

82

416

INS La Mar de la Frau

90

92

95

84

361

VIDAL i BARRAQUER

91

91

92

84

358

410

397

373

333

1513

CENTRES

TOTAL

ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME (A data 13/09/2019)
1r

2n

Matriculació

Matriculació

Elaboració productes alimentaris

5

9

Distribució extra. conjunta i temporal

90

58

Forneria, pastisseria i confiteria

26

25

121

135

1r

2n

Matriculació

Matriculació

TOTAL

Agència viatges i G.E

15

10

25

Gestió, allotjament i turisme

27

24

51

Guia informació, assist. turisme

9

11

20

Direcció cuina

30

28

58

Guia animador

-

4

4

76

82

158

CFGM

TOTAL

CFGS

TOTAL
PQPI-PTT

3r
Matriculació

TOTAL
14

57

205
51

57

270

MATRICULES

AUX. HOTELERIA I CUINA

16

AUXILIAR VENDES

16

TOTAL

32
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MATRICULATS BATXILLERAT I CCFF (A data 13/09/2019)
BATXILLERAT

1r

2n

CENTRES

Matriculació

Matriculació

TOTALS

INS. CAMBRILS

90

70

160

INS. RAMON BERENGUER IV

28

28

56

INS. LA MAR DE LA FRAU

62

51

113

180

149

329

TOTAL
Manteniment

CFGM

Electromecànica 1r

CENTRE

Gestió

Gestió Administrativa

Administrativa 1r

2n

Matriculació

Matriculació

Matriculació

Matriculació

TOTAL

8

19

24

17

68

INS. RB IV

CFGS

Electromecànic 2n

Administració i Finances 1r

Administració i Finances 2n

CENTRE

Matriculació

Matriculació

TOTAL

INS RB IV

21

18

39

OME - OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ
OBJECTIU: L’Ajuntament de Cambrils instaura una Oficina Municipal d’Escolarització (OME), fruit de
la signatura d’un conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el 15 de
juny de 2007.

Des de llavors l’OME obre al públic les seves portes, mantenint un funcionament ininterromput al
llarg de tot l’any, per tal de donar compliment a les seves finalitats, que són les següents:
- Establir els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament les famílies de tota
l'oferta educativa.
- Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb les necessitats educatives específiques que
en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per
a tota la població escolar.
- Supervisar el procés d'admissió de l'alumnat i el compliment de les normes que el regulen i
proposar a l'Administració educativa les mesures que consideri adequades, sens perjudici de les
competències que corresponen a la Inspecció Educativa.
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L’OME inclou els següents serveis:
- L’oficina roman oberta durant tot l’any, com a punt d’informació, per donar resposta a les
diferents consultes referents a l’escolaritat que puguin plantejar (en persona, per via telefònica,
per escrit ordinari o per mitjà telemàtic) els cambrilencs i futurs habitants del municipi.
- S’està en constant comunicació amb la Inspecció Educativa i la tècnica responsable de l’OME
assisteix a totes les comissions de garanties d’admissió, per tal de poder plantejar les qüestions
que s’hagin fet arribar a les oficines i que requereixin una resposta per part de la comissió.
- La responsable de l’OME té encomanada la tasca de custòdia de les actes de les comissions de
garanties d’admissió, a petició de la Inspecció Educativa.
- Tal i com estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i el decret 75/2007, de 27 de març,
regulador del procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats
amb fons públics (0 a 16 anys), l’OME actua com a punt de recepció de sol·licituds de
preinscripció, juntament amb els centres educatius.
- Una vegada iniciat el curs, l’OME, realitza una tasca que resulta clau a l’hora de gestionar la
matrícula viva, proposant l’assignació de plaça als centres amb vacants del curs sol·licitat per les
famílies, per tal de garantir l’equilibri entre els diferents centres.
Quan les necessitats de la família requereixen d’obtenir plaça en un centre diferent al que en aquell
moment ofereix llocs vacants, l’OME informa de la situació a la Comissió de Garanties d’Admissió, per
tal que des d’aquesta instància es valori el cas i es determini la definitiva assignació de plaça.
- En funció del Conveni signat per l’Ajuntament amb el departament d’Educació de la Generalitat
en data 17 d’abril de 2007, per a l’assumpció de competències delegades relacionades –entre
d’altres- amb el procés d’admissió d’infants a les llars d’infants sufragades amb fons públics,
l’OME col·labora directament en l’elaboració de les bases reguladores del procés de
preinscripció, així com en el directe seguiment de tot el procés fins a l’inici de curs. Un cop iniciat
el curs escolar, l’OME gestiona les llistes d’espera per a l’obtenció de plaça a les llars d’infants
municipals.
- L’OME fa un seguiment de la fluctuació dels ciutadans de Cambrils en edat escolar, per tal de
garantir que –en compliment de la normativa- el municipi proporcioni escolarització a tots els
seus habitants, amb una adequada distribució dels alumnes entre els diferents centres.
- L’OME proposa la millor divisió del municipi en àrees d’influència, per tal d’afavorir que les
famílies obtinguin plaça escolar pels seus fills als centres més propers al domicili o lloc de treball,
vetllant tanmateix per l’equilibri en el nombre d’alumnat de les diferents escoles i instituts.
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RESUM GRÀFIC DEL SERVEI:
Nombre de sol·licituds de matrícula tramitades curs 2019/20
Nombre de sol·licituds presentades a l’OME per obtenir plaça en ensenyaments de 2n cicle
d’Educació Infantil, primària i ESO, durant el procés de preinscripció per al curs 19/20:
CURS

NÚMERO SOL·LICITUDS

P3

28

P4

10

P5

15

1r Prim.

13

2n Prim.

7

3r Prim.

9

4t Prim.

9

5è Prim.

8

6è Prim.

3

1r ESO

20

2n ESO

8

3r ESO

6

4t ESO

14

TOTAL

150

Percentatge de sol·licituds presentades a l’OME en relació al total presentat al municipi:
23,21% de primària i el 14,38% de secundària.
Nombre de sol·licituds presentades a l’OME per obtenir plaça en ensenyaments de 1r cicle
d’Educació Infantil durant el procés de preinscripció per al curs 19/20:
CURS

NÚMERO SOL·LICITUDS

Nadons

3

Llar 1

11

Llar 2

18

TOTAL

32

Percentatge de sol·licituds presentades a l’OME en relació al total presentat al municipi:
22,38%
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Nombre de sol·licituds de matrícula viva trameses des de l’OME durant el curs 2019/20:
CURS

NÚMERO SOL·LICITUDS

P3

6

P4

3

P5

8

1r Prim.

6

2n Prim.

7

3r Prim.

8

4t Prim.

10

5è Prim.

4

6è Prim.

7

1r ESO

5

2n ESO

9

3r ESO

4

4t ESO

2

TOTAL

79

Nombre d’atencions realitzades curs 2019-20:
Durant el període comprès entre setembre de 2019 i juny de 2020, el nombre de consultes rebudes
i tramitades per l’OME (mitjançant atenció directa, telefònica i per correu electrònic), ha estat de 841
usuaris.
Grau de Satisfacció dels usuaris atesos a les oficines de l’OME (any 2020): 96,21%
El grau de satisfacció s’ha extret de la mitjana dels buidatges que s’han realitzat (la puntuació es fa
de 0 a 5).
OME
5

4,96

4,88

4,97

A

B

C

0 - 1,25

(Malament)

4,8

4,89

4,77

D

E

F

4,4

4
3
2
1
0

2,6 3,7 (Bé)

G

1,3 - 2,5 (Regular)
3,8 - 5 (Molt bé)
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A. L’atenció que heu rebut per part del personal de l’OME (amabilitat)
B- Us han resolt els dubtes que teníeu?
C- Us han atès amb rapidesa? (temps d’espera)
D- Considereu adequat l’espai on se us ha atès?
E- Utilitat del material informatiu (tríptic, la guia educativa...)
F- Us ha resultat d’utilitat el tríptic informatiu?
G- La informació de la Web us ha resultat útil i clara)

Grau de Satisfacció amb el funcionament de l’OME per part dels centres educatius curs 19-20
(dades obtingudes durant el mes de juliol i desembre de 2020): 91,11%
Valora de l’1 al 5 els aspectes següents:
OME

5

4,67

4,44

4,56

4
3

2
1
0
0 - 1,25 (Malament)

1,3 - 2,5 (Regular)

2,6 3,7 (Bé)

3,8 - 5 (Molt bé)

A- Coordinació amb el centre per tramitació de matricules vives
B- Complementació de la documentació en les sol·licituds de preinscripció tramitades per l’OME
C- Assessorament de les famílies que provenen de l’OME

TRÍPTIC PREINSCRIPCIÓ
OBJECTIU: Recollir en un document públic editat tota la informació
relativa al procés d’escolarització, de manera útil, clara i amb una
aparença identificable, i que serveixi per facilitar informació a les
famílies amb fills en edat d’escolaritzar.
Aquest tríptic, que ve portant-se a terme des de l’any 2007, s’actualitza
cada any amb la nova informació que per a cada curs escolar publica
la Generalitat de Catalunya sobre el procés de preinscripció dels
centres educatius.
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És una eina fonamental per l’OME, on a més de les corresponents dates del procés de preinscripció
de cada estudi i cada cicle, es recull la documentació necessària, així com el Mapa escolar de Cambrils,
en el qual s’ubiquen els centres escolars i s’identifiquen les zones a les que pertany cada escola del
municipi (Àrees d’influència).
En aquest cas, al març del 2020 es va editar el tríptic amb tota la informació corresponent al procés
de preinscripció del curs 2020-21.

MESA MIXTA DE PLANIFICACIÓ
OBJECTIU: D’acord amb la clàusula cinquena del conveni signat entre l’Ajuntament de Cambrils i el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la creació d’una Oficina Municipal
d’Escolarització, el 7 de novembre de 2007 es constitueix per primera vegada la Taula Mixta de
Planificació, formada per representants polítics i tècnics d’Educació i Obres dels Serveis Territorials
d’Educació de la Generalitat i de l’Ajuntament, amb les següents finalitats:
- Analitzar les necessitats d’escolarització.
- Analitzar els moviments demogràfics que afectin a l’escolarització.
- Analitzar el desenvolupament urbanístic i les infraestructures que afectin a l’escolarització.
- Elaborar propostes de disponibilitat de terreny per atendre a les noves necessitats
d’escolarització.
- Elaborar propostes sobre les necessitats d’escolarització dels Ensenyaments de Règim general en
tots els centres sostinguts amb fons públics.
- Elaborar propostes de les necessitats d’escolarització relacionades amb els Ensenyaments de
Règim Especial i la Formació Permanent d’Adults.
- Elaborar propostes referides als Serveis Escolars de Transport i Menjador.
- Elaborar propostes de planificació referides als Serveis Educatius.
- Elaborar les propostes de les necessitats d’escolarització, a través del director o directora dels
serveis territorials, a la direcció general corresponent d’acord amb els criteris bàsics establerts pel
Departament d’Educació per realitzar la planificació escolar.

Des d’aleshores, la Taula s’ha reunit regularment, dues vegades l’any, per tal de desenvolupar les
seves tasques.
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Durant l’any 2020 la Taula Mixta de Planificació s’ha reunit en les següents ocasions:
-

Dia 6 de juliol de 2020 amb l’objecte de planificar l’oferta educativa a Cambrils pel curs
2020-21 i revisar obres pendents i realitzades.

-

Dia 27 de novembre de 2020, amb l’objecte de valorar la preinscripció realitzada pel
curs 2020-21 i revisar obres pendents i realitzades.

Donada la situació provocada per la Covid-19 les dues reunions van ser per videoconferència.

D.- EDUCACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PROGRAMES EDUCATIUS
Els Programes Educatius organitzats per aquesta regidoria tenen una abast temàtic ampli i estan
dirigits a l’alumnat tant de primària com de secundària, segons programa.
Tenen com a fonament inculcar i el fomentar valors que ajuden a complementar i desenvolupar la
pròpia personalitat de l’alumnat , sempre des de la vessant educativa.
El curs 2019-20 s’han desenvolupat els següents Programes Educatius:
-

DESCOBREIX CAMBRILS

-

PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA I CONVIVÈNCIA I CIVISME

-

CREATIVITAT I EXPRESSIÓ CORPORAL I ORAL

DESCOBREIX CAMBRILS
OBJECTIU: Espai de trobada de tots aquells programes i activitats educatives que els diferents
departaments de l’Ajuntament ofereixen a la població de Cambrils.
Durant aquest curs, el programa ha comptat amb la participació dels departaments d’Educació i
Ocupació, Cultura (Museu d’Història de Cambrils, Arxiu Municipal i la Biblioteca Municipal),
Participació Ciutadana, i el Patronat de Turisme, adreçant-se als centres educatius de Cambrils per
apropar els alumnes de totes les edats (des de llars d’infants fins a l’Escola d’Adults, passant per totes
les escoles i instituts) als equipaments culturals de la nostra ciutat.
El programa ha ofert un important nombre d’activitats organitzades i dirigides pel Museu d’Història
de Cambrils, l’Arxiu Municipal i la Biblioteca Municipal i l’oferta s’ha vehiculat a través del
Departament d’Educació, amb l’objecte d’afavorir la coordinació de les activitats i facilitar als centres
un únic interlocutor al qual adreçar-se per qualsevol qüestió referent al programa.
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Concretament des del departament d’Educació s’han recepcionat les sol·licituds dels centres, s’ha
realitzat una tasca de coordinació amb els departaments implicats (Museu d’Història, Arxiu Municipal
i Biblioteca Municipal) i posteriorment ha contactat novament amb els centres per concretar dia i
hora de desenvolupament de l’activitat.
En el cas de requerir el trenet turístic com a mitjà de transport, els centres també han pogut comptar
amb la participació del departament d’Educació, que ha gestionat directament la sortida amb el
Patronat de Turisme, coordinant-la amb l’horari de les activitats.

CENTRES PARTICIPANTS DURANT EL CURS 19-20:
MUSEU
Les activitats realitzades pel Museu durant el curs 2019-20 amb els centres educatius de Cambrils,
han estat les següents:
ACTIVITAT

NÚMERO

Pirates a la Torre del Port

4

A la vora de la mar

2

El Museu Molí de les Tres Eres

3

La Memòria de la Pau

2

Descobreix un molí fariner

5

Un tomb per les muralles

4

Toquen els romans

1

Tens un missatge a la Torre de l’Esquirol

4

TOTAL

25

BIBLIOTECA
Les activitats realitzades per la Biblioteca Municipal durant el curs 2019-20 amb els centres educatius
de Cambrils, han estat les següents:
ACTIVITAT

NÚMERO

Et presentem la biblioteca

1

Vine a conèixer la biblioteca

6

Descobreix la biblioteca

13

Històries imprevistes de Roald Dahl

1

Gimcana per la biblioteca: porta el teu mòbil

1

TOTAL

22
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ARXIU
Les activitats realitzades per l’Arxiu Municipal durant el curs 2019-20 amb els centres educatius de
Cambrils, han estat les següents:
ACTIVITAT

NÚMERO

Camins de ferro

4

Aprenents d’historiadors

1

TOTAL

5

EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA – CONVIVÈNCIA I CIVISME
OBJECTIU: Continuar amb la tasca de formació als centres educatius amb els cursos d’educació viària
i convivència i civisme. Millorar la interrelació amb els equips directius dels centres i amb els
representants de les associacions de mares i pares per a la prevenció i resolució de possibles
conflictes dintre i fora dels centres educatius. Realitzar campanyes de prevenció a la població per a
la millora de la seguretat i la mobilitat.
El compromís per l’educació viària, la mobilitat segura i la convivència i civisme són un dels principals
valors de servei públic de la policia local de Cambrils, i en aquest sentit, des de l’any 1991, i de forma
ininterrompuda, aquest compromís amb la comunitat educativa és una màxima de la funció policial.
Els continguts de la programació pels centres d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius pel curs 2019-20, tenen en compte les orientacions de la GEMS (guia d’educació per a la
mobilitat segura del Servei Català de Trànsit).
Les persones responsables d’aquest programa presenten, normalment, una avaluació – memòria a
l’acabament del curs escolar, que es pot consultar al departament d’Educació.
Aquest curs aquesta memòria no s’ha presentat per les circumstàncies de la pandèmia. De manera
majoritària les activitat d’aquesta programa es porten a terme al tercer trimestre del curs escolars,
inexistent aquest curs.

CREATIVITAT I EXPRESSIÓ CORPORAL I ORAL
OBJECTIU: Afavorir el desenvolupament personal de la capacitat de comunicació, i ajudar a
l’alumnat a reconèixer i expressar les seves emocions i treballar l’empatia i l’autoestima. I posar en
valor el treball en equip com a mitjà per a la consecució d’objectius comuns.
Adreçat a l’alumnat de 4t de primària de les escoles públiques, impartit per la Jordina Ros.
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Els alumnes experimenten i investiguen amb tot el que els inquieta, els motiva i els desperta la
curiositat adquirint experiències que els acompanyen en el seu desenvolupament personal. Dona
autonomia, responsabilitat, implicació i seguretat. Alhora desperta la creativitat i aporta una mirada
àmplia de la realitat que ens envolta.
Trets diferencials del programa:
- Desenvolupament de l'espontaneïtat i desinhibició.
- Desenvolupament de la creativitat, donant curs a la imaginació i idees de cadascú.
- Millora i gaudi de les relacions interpersonals que es produeixen en el desenvolupament de les
activitats.
- Conèixer i assimilar diferents formes de comunicar-nos.
- Comprendre millor els diferents codis de comunicació.
- Millorar la nostra capacitat expressiva a través del llenguatge no verbal.
- Foment de la interiorització i actitud reflexiva.
- Desenvolupament de la cooperació i la confiança en els altres.
Aquest curs només es va començar aquesta activitat, però no es va poder continuar per la pandèmia.
A l’octubre 2020 s’inicia de nou el programa amb els alumnes de 4t d’aquest nou curs 20-21.

PREMIS LITERARIS MIQUEL MARTÍ I POL DE POESIA I MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN DE
PROSA
El curs 2013-2014 es recuperen els premis literaris pels centres educatius de Cambrils, tant de
primària com de secundària.
Els Premis Literaris són una iniciativa de la regidoria d’Educació amb l’objectiu de fomentar la lectura
i l’escriptura a través de la literatura, estimular la creació literària i l’interès per l’expressió escrita dels
escolars de les diferents edats.
Aquest curs escolar 2019-20 es convoca la XV edició dels premis, en una situació de pandèmia i
confinament, que fa que tot el procés sigui virtual. A la convocatòria hi han participat alumnes
d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius dels centres educatius de
Cambrils, que han presentat les seves obres a través dels concursos de Sant Jordi que organitzen
escoles i instituts.
Els treballs guanyadors han estat seleccionats per un jurat virtual format per representants del
Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cambrils, dels diferents centres educatius, i de la
Biblioteca Municipal. Restem a l’espera al llarg de l’any 2020 per saber quan podrem fer l’acte de
lliurement, quan les condicions epidemiològiques ho permetin.
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Alumnat premiat
CATEGORIA A, alumnes d’Educació Infantil
Premi: Sense títol - Delia Luna Córdoba Bressan - Escola Joan Ardèvol
Accèssit: La primavera m’espera - Gina Martínez Honrubia - Escola Guillem Fortuny

POESIA
CATEGORIA B, alumnes de primer cicle d’Educació Primària
Premi: Les vacances - Meritxell Flores Lerin - Escola Joan Ardèvol
Accèssit: 1 mes i molts dies!! - Jan B - Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
CATEGORIA C, alumnes de segon cicle d’Educació Primària
Premi: Som a casa ! - Chloe B - Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
Accèssit: Confinats - Marina Fenoll Rosell - Escola Guillem Fortuny
CATEGORIA D, alumnes de tercer cicle d’Educació Primària
Premi: El mal temps ha arribat - Arlet Aixalà Miró - Escola Guillem Fortuny
Accèssit: Estranyes sensacions - Mario G - Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
CATEGORIA E, alumnes de primer cicle d’Educació Secundària
Premi: Estimada - Yipsia Savé Núñez - INS Ramon Berenguer IV
Accèssit: Són moments difícils - Carlota Illán Cobos - Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
CATEGORIA F, alumnes de segon cicle d’Educació Secundària
Premi: Presa - Marina-Liao Colom Escolà- Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
Accèssit: Libertad- Salma Anaya- INS Ramon Berenguer IV
CATEGORIA G, alumnes de Batxillerat i Cicles formatius
Premi: Mort en paraules - Mariel Touzet - INS Ramon Berenguer IV
Accèssit: Lleu i plana cançó - Oscar Pavón Amador- INS Cambrils

PROSA
CATEGORIA B, alumnes de primer cicle d’Educació Primària
Premi: La biblioteca màgica - Natura R - Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
Accèssit: Les dues llimones - Unai- Escola La Bòbila
CATEGORIA C, alumnes de segon cicle d’Educació Primària
Premi: El confinament a través de la meva finestra – Joaquin - Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
Accèssit: El berenar de color groc - Roger Márquez Sabaté - Escola Joan Ardèvol
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CATEGORIA D, alumnes de tercer cicle d’Educació Primària
Premi: Arrepentirse - Alberto Munárriz Macías - Escola Guillem Fortuny
Accèssit: La balena que podia volar - Ainhoa Cristobal Saraiba - Escola Joan Ardèvol
CATEGORIA E, alumnes de primer cicle d’Educació Secundària
Premi: Perduda - Maria Fernández Álvarez - INS Ramon Berenguer IV
Accèssit: Suficiente - Maria Mercado Cerrato - Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
CATEGORIA F, alumnes de segon cicle d’Educació Secundària
Premi: Contra todo pronóstico, acontecimientos - Lluc Falceto - INS Ramon Berenguer IV
Accèssit: Un trosset de xocolata - Júlia Rovira Masdeu - INS Cambrils
CATEGORIA G, alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius
Premi: Diario del Covid-19 - Júlia Amenós - INS Ramon Berenguer IV
Accèssit: La vida que em queda - Eulàlia Canals Martí - INS Cambrils

PREMIS D’EXCEL·LÈNCIA
OBJECTIU: Premiar l’alumnat que ha obtingut millors
resultats de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau
Superior del municipi.
El dia 16 de desembre 2020 es donen els premis
corresponents als millors alumnes del curs 19-20, que pels
condicionants de pandèmia no es va poder fer abans. Els
premiats van rebre un ordinador portàtil i un diploma.
PREMI BATXILLERAT

PREMI CICLE FORMATIU

Daniel Perales Ríos (absent)

Raquel Pliakas Benítez

Nota: 9,91

Nota: 9,32

INS Ramon Berenguer IV

INS Escola d'Hoteleria i Turisme
CFPS Gestió d'allotjaments turístics
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
OBJECTIU: Donar una formació musical de qualitat al major nombre possible
d’alumnat, creant les condicions necessàries per tal d’aconseguir que la pràctica
de la música, tant individual com en conjunt, sigui un fet totalment normalitzat
a la nostra població, a més d'oferir la formació necessària a aquell alumnat que
optin per la via professional en el món de la música.
OBJECTIU 1: Adequació de l’ oferta educativa a les necessitats del municipi
Freqüència de la mesura : Anual
Indicador: Percentatge del número d’alumnes matriculats i matriculades als ensenyaments respecte
al nombre de places de l’oferta aprovada.
Indicador: Percentatge del número d’alumnes matriculats i matriculades als ensenyaments respecte
al nombre de places de l’oferta aprovada.
Càlcul: M/P*100 86/65*100=132%
M= Nombre d’alumnes matriculats/des a ensenyaments amb oferta: 86
P= Nombre de places ofertades: 65
Valor de referència: 75%
OBJECTIU 2: Aprofitament de l’Escola de Música per part de la resta del municipi, incrementant
el valor públic de l’Escola
Freqüència de la mesura: Anual
Indicador 1: Percentatge d’hores de professorat dedicades a projectes amb incidència en persones alienes
a l’EMMC
Càlcul: P/H*100 27,57/482,25*100=5,72%
P= Nombre d’hores setmanals dedicades a projectes pel conjunt de professorat 27,57
H= Nombre d’hores setmanals treballades pel professorat 482,25
Valor de referència: igual o major que el curs anterior
Indicador 2: Nombre de persones alienes a l’escola que han participat de projectes organitzats per l’EMMC
durant el curs
Càlcul: P
P= Nombre de participants de fora de l’escola en els diferents projectes que s’executen
Valor de referència: igual o major que el curs anterior

79 de 95

MEMÒRIA 2020
Regidoria d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació

Música a les llars

previsió

realitzat

%realitzat del projecte

Sessions

2/3

66.6%

setmanals
Corda a les escoles

51

48

94%

Vent a les escoles

7

0

0

Cantata: “DO, RE, MI, FA flor”

1

0

0

Pere i el Llop

3

0

0

El nen enamorat de la lluna

14

0

0

Xerrades ESO “Música i Ciència”

16

6

37.5%

Concerts a les residències d’avis

28

8

28.5%

Contesmusicats a la biblioteca municipal

12

4

33,3%

setmanals

2/3

66,6%

10

7

70%

Taller de llenguatge musical a la gent gran
Òpera a l’abast

L’incompliment dels objectius marcats és degut al confinament decretat per les autoritats
sanitàries a partir del 13 de març de 2020.
OBJECTIU 3: Foment del treball musical individual i en grup. Interpretar en públic com eina
del desenvolupament educatiu.
Freqüència de la mesura: Anual
Indicador: Nombre d’actuacions en públic
Càlcul: A
A= Nombre d’actuacions en públic
Valor de referència: igual o major que el curs anterior
18-19

19-20

Audicions a l’escola

62

39

Concerts, Trobades i Intercanvis

38

29

100

68

TOTAL

L’incompliment dels objectius marcats és degut al confinament decretat per les autoritats
sanitàries a partir del 13 de març de 2020.

OBJECTIU 4: Potenciar l’Escola com un centre referent de la dinamització cultural i musical
del municipi.
Freqüència de la mesura: Anual
Indicador: Nombre de col·laboracions amb entitats i agents del municipi
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Càlcul: C
C= Nombre de concerts i col·laboracions 9 (curs 18-19 van ser 29)
Valor de referència: igual o major que el curs anterior
L’incompliment dels objectius marcats és degut al confinament decretat per les autoritats
sanitàries a partir del 13 de març de 2020.

El curs 2019-20 va tenir una matrícula general de 462 alumnes. L’evolució de les matrícules al llarg
dels últims cursos escolars ha estat la següent:
2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Petits Músics

40

18

20

28

30

Música i moviment 1 i 2

38

69

65

60

76

Música i moviment 3 i 4

46

48

67

86

73

Aprenentatge Bàsic

64

67

51

70

81

Aprenentatge Avançat

42

43

50

33

42

Grau Professional

22

27

31

41

29

Música a Mida

28

22

28

36

50

Perfeccionament

7

12

8

3

-

Música a la Carta

29

23

39

56

81

316

329

359

413

462

TOTAL

L’Escola Municipal de Música presenta una avaluació - Memòria de les seves activitats curs escolar
2019-20, http://www.cambrils.cat/escola-de-musica/escola/memories

E.- SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ
OBJECTIU: Participar a la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria de totes les persones
joves i infants en edat d’escolarització del municipi de Cambrils. Implantant un programa de
prevenció, d’intervenció i seguiment de l’absentisme escolar.
Tal i com exigeix la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, on recull en el seu
article 25 que: “El municipi ha de participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb
l’administració educativa en la creació, la construcció i manteniment dels centres docents públics; la
intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del
compliment de l’escolaritat obligatòria”.
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El treball portat a terme és sempre un treball transversal on estan implicats els diferents agents
socials i educatius: Centres educatius, l’Equip d’Atenció Psicopedagògic (EAP), l’Equip Bàsic d’Atenció
Social (EBAS), la Policia Local i el propi Equip de Suport a l’Escolarització (ESE), com a responsables
del programa. Al finalitzar el curs acadèmic els tècnics del programa elaboren una avaluaciómemòria del programa, aquesta es pot consultar al propi Departament.
Nombre de casos que s’ha intervingut durant el curs 2019/20: 206 casos
TOTAL CASOS TREBALLATS PER CENTRES EDUCATIUS
45
40

E. Joan Ardèvol

40

39

E. Marinada
E. Cambrils

35

E. Guillem Fortuny

30

E. Mas Clariana

25

25

21

20

E. La Bòbila

20

18

17

INS. Cambrils
INS. Ramon B. IV

15

INS. La Mar de la Frau

8

10

6

4

5

Col. Vidal i Barrquer

4

UEC

0

Nombre de casos desescolaritzats: 5 casos, s’ha escolaritzat 1 cas, i s’ha incorporat el cas a la graella
de seguiment del centre educatiu per tal de garantir un bona incorporació, en 2 casos s’ha produït
un canvi de domicili. Resten 2 casos en situació de desescolarització, en un cas es tracta d’un alumne
que ha arribat al municipi durant el curs escolar però existeix un problema de distància i mobilitat de
la família per poder anar al centre educatiu, l’EBAS està treballant a nivell familiar per resoldreu, l’altre
cas s’ha obert expedient de risc davant la situació de desescolarització en el pas de primària a
secundària.
Total de

Resten

casos

desescolaritzats

5

2

Desescolaritzats

%

S’han

%

Tancats

%

20%

2

40%

escolaritzat
40%

1

Tipologia dels casos:
- Retards a l’entrada/sortida de l’Escola: no
trobem cap cas en seguiment per aquesta
situació.
- Absentisme: 164 alumnes
- Assistència irregular: 37 casos

TIPOLOGIA DE CASOS
200

164

150
100
37

50

0

5

0

- Desescolaritzats: 5 casos
Absentisme

Assistència irregular
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RESOLUCIÓ DE CASOS DETECTATS PER ETAPA ESCOLAR
60

Infantil

54

Primària

Secundària

50
40

30

28

30
20

10
10

4

13
7

16
11

10

8
4

3

1

3

Obert últim mes

Augmenta

Es manté

Normalització

Millora

0

RESOLUCIÓ DELS CASOS DETECTATS A
INFANTIL
10%

RESOLUCIÓ DELS CASOS DETECTATS A PRIMÀRIA
1%

Normalització

14%

14%
24%

32%

18%

Normalització

Millora

Millora

Es manté

Es manté

Augmenta

34%

15%

Cas obert l'últim mes

38%

Augmenta

Cas obert l'últim mes

RESOLUCIÓ DELS CASOS DETECTAS A SECUNDÀRIA
9%

3%

12%
12%

64%

Normalització

Millora

Es manté

Augmenta

Obert últim mes

És important conèixer el nombre de casos per centre i l’índex d’absentisme que representa a nivell
municipal.
A la següent taula s’observa el número d’alumnes per centre educatiu i el nombre de casos que tenen
expedient obert per part de l’Equip de Suport a l’Escolarització al finalitzar el curs acadèmic 2019/20.
Així com el % de població escolar sobre la que s’ha treballat aquests curs.
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La diferència entre el % de casos treballats al llarg del curs escolar i el % de casos oberts, ens indica
la resolució dels casos.

Núm. Alumnes
matriculats/des

Centre educatiu

Escola Marinada
Escola Cambrils
Escola Guillem Fortuny
Escola Joan Ardèvol
Escola Mas Clariana
Escola La Bòbila
INS. Cambrils
INS. R. Berenguer IV
INS. Mar de la Frau
Col. Vidal i Barraquer
UEC Cambrils
TOTALS

Casos treballats per la
Comissió durant el curs
19/20
Núm. casos
% total

399
440
445
371
440
436
386
407
362
1033
8*
4719

17
21
4
39
8
18
25
40
6
20
4
202

4,2%
4,8%
0,9%
10,5%
1,8%
4,1%
6,5%
9,8%
1,6%
1,9%
4,3%

Casos que resten oberts
per la Comissió a l’inici del
curs 20/21
Núm.
% total
casos
15
3,8%
15
3,4%
4
0,9%
30
8,1%
4
0,9%
16
3,6%
15
3,9%
22
5,4%
4
1,1%
19
1,8%
2
146
3,1%

*Depèn del centre de referència

En la següent gràfica es pot observar l’evolució del percentatge d’absentisme des de la posada en
marxa del programa de suport a l’escolarització el curs 2005/06.
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6
4,1

5

3,9

5,8
4,9

3,7

4 3,2

3,5

3

3

4,7
2,7

4,5
3

4,7
3

4,6

4,4
2,9

2,8

2

3,9

3,7
2,8

2,5

4,2

4,3

3,1

3,1

1

% absentisme

Curs 19/20

Curs 17/18

Curs 15/16

Curs 13/14

Curs 11/12

Curs 09/10

Curs 07/08

Curs 05/06

0

% casos treballats
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F.- FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS “ROSA DELS VENTS”
El curs 2019-2020 ha mantingut l’oferta de cursos anteriors encara que cal destacar els canvis i
modificacions fetes arrel de la pandèmia. El Centre es va tancar a partir del 12 de març de 2020, una
situació insòlita que aniria acompanyada per un període d’incertesa que acabaria amb la represa de
la formació després de Setmana Santa, seguint les directrius del Departament d’Educació de la
Generalitat.
Des de l’inici del tancament el Centre va establir sistemes de comunicació amb l’alumnat (telegram)
i va organitzar tasques de coordinació amb el professorat (videoconferències, Moodle).
Alguns dels objectius operatius del curs s’han vist ressentits, ja que la satisfacció de l’alumnat o el
resultat de les proves d’accés no s’han pogut recollir per no tenir la informació.
L’índex de baixes ha estat baix i la mitjana d’assistència fins el mes de març ha estat molt satisfactòria.
Tenint en compte la singularitat d’aquest curs 2019-20, els resultats de l’alumnat que superen els
cursos corresponents han estat molt satisfactoris.
Una altra conseqüència del final de curs confinats ha estat no poder acabar de tancar totes les
actuacions del Pla TAC del Centre ni la redacció del Projecte de Convivència del Centre.
D’altra banda s’ha continuat amb el projecte de la reutilització de llibres.

OFERTA EDUCATIVA

Ensenyaments de llengües i
d'informàtica

Cicle de Formació
Instrumental

Castellà 1 (A1) - 105 hores
Castellà 2 (A2) – 140 hores
Anglès 1 (A1) - 105 hores
Anglès 2 (A2.1) - 105 hores
Competic- 1 (ACTIC bàsic) - 105 hores
Nivell 1 - 280 hores (setembre - juny)
Nivell 2 - 280 hores (setembre - juny)
Nivell 3 - 350 hores (setembre - juny)

Cicle d’Educació Secundària
(Graduat en ESO)

GES 1 - 595 hores (setembre - juny)

Cursos d’accés:

Curs preparació a les PAU majors de 25 anys - (de setembre a abril)
Curs de preparació a les PACFGS - Matèries comunes: 330
Matèries específiques: 120 hores per matèria
(setembre fins a maig)

GES 2 - 595 hores (setembre - juny)
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NOMBRES DE MATRICULATS PER ENSENYAMENT
NIVELLS EDUCATIUS

CICLE DE FORM. INSTRUMENTAL

CICLE DE GRADUAT EN ESO

CURS / NIVELL

NÚM.
CURSOS

ALUMNES
MATRICULATS

INSTRUMENTAL – 1

1

5

INSTRUMENTAL – 2

1

12

INSTRUMENTAL – 3

1

6

GES – 1

1

20

GES – 2

1

32

ACCÉS A CICLES FORMATIUS

GRUP MATI/GRUP TARDA

2

51

ACCÉS A LA UNIVERSITAT >25 ANYS

PPA25

1

11

CASTELLÀ – 1

4

103

CASTELLÀ – 2

2

51

ANGLÈS – 1

1

27

ANGLÈS – 2

1

29

COMPETIC – 1

1

10

17

357

ENSENYAMENTS INICIALS

TOTALS
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