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El servei d’Ensenyament de 

l’Ajuntament de Vilafranca en 

xifres. Any 2016 
 
 

El sistema educatiu compta amb una total de 6.758 alumnes 
escolaritzat en els nivells d’educació infantil, primària i secundària 

obligatòria.  D’aquest total 1.408 són d’educació infantil de segon cicle, 2.978 
de primària i 2.372 d’educació secundària obligatòria. Si ho mirem per centres, 

un 65% ho fan en centres públics i un 35% en centres privats. 
 
Participació en la planificació de l’oferta de places escolars a través de la 

Taula Mixta de Planificació (Generalitat/Ajuntament). El curs 2015-

2016 es van fer 4 reunions. 

 

S’ha donat suport a les comissions i/o subcomissions de 
garanties d’admissió. 

 

El curs 2015-2016 hem representat l’Ajuntament a 29 reunions de 
consells escolars de 15 centres educatius. 

 

A 21 aules de les 4 Llars municipals, 313 nens i nenes i les seves 

famílies han estat atesos i educats per 44 professionals (36 jornades senceres). 
El pressupost global de funcionament ha estat d’1.600.000€. 
 

Al costat de 37 municipis més de la província de Barcelona, hem participat a 3 
sessions de treball del 11è cercle de comparació intermunicipal 

de llars d’infants.  Els resultats que s’obtenen són molt positius en termes 
comparatius: 
 

 Hi ha un percentatge de places de llars d’infants de titularitat municipal sobre el total 
de places del municipi molt superior a la mitjana (67,9%- 50,6%). 

 
 Hi ha un percentatge força elevat d’infants de 0-3 anys de Vilafranca que són 

alumnes de les llars municipals d’infants (26,8% - 16,8%).   
 

 Elevada equitat en l’accés al servei.   Famílies que obtenen bonificació (82,7%-
25,0%). 
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 El nivell de satisfacció de les famílies és molt bo. Li atorguen una puntuació global 

lleugerament per damunt de la mitjana (9 – 8,8) sobre 10. 
 

 El pes de la despesa corrent de les llars d’infants sobre el pressupost municipal és 
sensiblement superior a la mitjana (4,4% – 3,4%).  

 
 L’aportació econòmica de l’Ajuntament és superior a la mitjana (48,3%-42,9%).  En 

canvi, l’aportació dels usuaris continua sent sensiblement inferior (29,2%-39,8%). 

 

 

L’EMA Arsenal compta amb un total de 178 alumnes  matriculats en 

cicles formatius de grau mitjà i superior (7,2% més que el curs anterior), dels 
quals un 73% no resideixen a Vilafranca.  També s’han programat ofertes 
formatives no reglades. Es garanteix la formació de grau mitjà i superior de les 
famílies de joieria i comunicació gràfica i audiovisual.   És el primer curs que de 
forma pilot s’implementa el sistema de formació professional en alternança, una 
opció que el curs 2016-2017 ha de permetre inciar la modalitat Dual (formació 
que s’alterna entre el centre educatiu i l’empresa).   L’escola també està 
participant en una comissió impulada pel Departament d’Ensenyament amb 
l’objectiu de dissenyar mesures flexibilitzadores per aplicar-les als 
ensenyaments de règim especial. 
 

S’han atorgat 1.441 ajuts econòmics a l’escolarització per tal que  

els alumnes de famílies amb menors ingressos no es quedin al marge de les 
activitats que es consideren bàsiques en el funcionament i la socialització als 

centres educatius durant el curs 2016-2017. Un 20,1% de l’alumnat 

d’educació infantil, primària i secundària obligatòria han obtingut l’ajut (si tenim 
en compte que els ajuts van destinats únicament a l’alumnat empadronat a 

Vilafranca, aquest percentatge puja fins el 23,2%). Del total de sol·licituds 

rebudes, han obtingut l’ajut un 89,3% (80 alumnes més que el curs anterior).   
El percentatge d’alumnat que ha rebut ajuts s’ha anat incrementant en els 
darrers cinc cursos escolars; 11,1% (curs 2010-2011); 15,3% (curs 2011-2012); 
17,8% (curs 2012-2013); 18,9% (curs 2013-2014);un 19,2% (curs 2014-2015) i 
un 20,1% (curs 2015-2016).   L’Ajuntament de Vilafranca té previst destinar 
160.000€ a aquest programa al llarg del curs 2016-2017.   
 

Hem gestionat la presència i el treball de 7 conserges en 6 escoles i 1 llar 

d’infants.    
 
Hem continuat vetllant pels manteniments, reformes, ampliacions o millores de 

11 edificis escolars.   Els costos associats al sosteniment d’aquests 

edificis han estat d’aproximadament 1.000.000€. 
 
S’han fet intervencions de gran envergadura en diversos edificis escolars 
atenenet de manera prioritària a criteris de seguretat i d’eficiència energètica 

per un import de 145.000€.    
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S’han dut a terme  3 sessions plenàries del Consell Escolar 
Municipal.     
 

Han tingut lloc 6 reunions del Consell d’aministració de l’Institut 
Municipal de Formació, que gestiona tres centres educatius de titularitat 

municipal: l’EMA Arsenal, L’EMM M. Dolors Calvet i l’Escola d’Enoturisme de 
Catalunya amb un pressupost global de funcionament d’1.675.000€. 
 
 
Estem col·laborant amb la Diputació de Barcelona en la implementació d’un 

projecte de prevenció de l’abandonament escolar prematur als 

3 instituts públics que tenen alumnat de 4t d’ESO.     
 

Estem participant en el desenvolupament del Pla Territorial Educatiu 
de l’Alt Penedès impulsat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.    

 

S’ha impulsat el projecte d’innovació pedagògica + música en el que 

participen un total de 3 centres d’educació infantil i primària amb un total de 

225 alumnes.  
 

Vilafranca compta amb un dels 8 Itineraris Formatius Específics (IFE) 

que el Departament d’Ensenyament ha posat en marxa coma experiència pilot 
el curs 2016-2017.    Hi ha escolaritzats un total de 12 joves d’entre 16 i 21 amb 
necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu 
o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional 
ordinària.   
 

Finalitzem el 2016 amb 80 treballadors/es adscrits a la plantilla del Servei 

d’Ensenyament, 24 dels quals pertanyen a l’EPEL Institut Municipal de 
Formació.   La resta són els 7 conserges que treballen a les escoles públiques i 
les 44 persones que, amb diversa tipologia de jornada, han fet possible el 
funcionament de les llars municipals d’infants i les 5 persones que hem 
constituït l’equip tècnic de gestió. 
 
L’any 2016 s’han destinat aproximadament 4.500.000€ a despeses en 

Ensenyament, un 10% del pressupost global de l’Ajuntament. 
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