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INTRODUCCIÓ 
 

Fins l’any 2019, la Diputació de Girona havia desenvolupat accions relacionades amb 
l’educació, però sempre des de l’àmbit de la cultura. S’havia treballat en l’apropament 
dels infants al patrimoni cultural i natural del seu entorn mitjançant accions educatives, i 
s’havia donat suport a projectes destinats al jovent per fer-lo partícip de la societat amb 
què conviuen i fomentant el desenvolupament individual a través dels processos 
culturals creatius i participatius, entre d’altres. 

L’agost del 2019 es crea el Servei d’Educació de la Diputació de Girona, que queda 
integrat a l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, i lligat al Servei de 
Cooperació Cultural, des d’on s’estableixen les primeres polítiques educatives de la 
corporació. 

El punt 13 de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, que modifica l’article 36.1 d de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, concreta que són competències de la 
diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. En aquest context, la primera acció del Servei d’Educació 
de la Diputació de Girona ha estat planificar una reunió amb tots els alcaldes i 
alcaldesses de la demarcació que disposen d’un o més centres educatius en el terme 
municipal.  

Segons la planificació inicial, aquesta acció s’havia de dur a terme en el termini d’un any 
i el segon any de legislatura calia començar a desenvolupar polítiques concretes. 
Tanmateix, el calendari es va veure alterat per la irrupció de la pandèmia de la 
COVID-19, la qual va tenir dos efectes directes per al nou servei: 

- Es va haver de tornar a programar la planificació d’estudi de camp prevista per 
a l’any 2020 i traslladar-la a l’àmbit virtual. 

- El primer any de servei es va viure el xoc de la pandèmia en el sistema educatiu 
i el tancament de les escoles, de manera que, com veurem més endavant, es 
van haver de programar accions urgents que no derivaven d’un pla estratègic de 
servei però la realització de les quals era necessària just en aquell moment tan 
excepcional per fer costat als ajuntaments i garantir una educació de qualitat en 
el territori. 

Un cop passat el primer cop de la pandèmia, s’han dut a terme les reunions programades 
amb el món local, vinculades estretament a l’educació de les comarques gironines, i s’ha 
iniciat una nova etapa del Servei, amb un pla estratègic propi que ha de servir de full de 
ruta per a les polítiques educatives de la Diputació de Girona dels propers anys. 
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El context: marc normatiu de l’educació a Catalunya i 

sistema educatiu 
 

L’educació és un dret fonamental que recull l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
aprovat pel Parlament de Catalunya el 19 de juliol del 2006. L’article 21 de l’Estatut, 
inserit en el capítol 1, regulador dels drets i deures de l’àmbit civil i social, especifica el 
següent: 

Drets i deures en l’àmbit de l’educació 

1. Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en 
condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès 
públic que garanteixi aquests drets. 
2. Les mares i els pares tenen garantit, d’acord amb els principis establerts per 
l’article 37.4, el dret que els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació 
religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions a les escoles de titularitat 
pública, en les quals l’ensenyament és laic. 
3. Els centres docents privats poden ésser sostinguts amb fons públics d’acord 
amb el que determinen les lleis, per tal de garantir els drets d’accés en condicions 
d’igualtat i a la qualitat de l’ensenyament. 
4. L’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells 
que s’estableixin per llei.  
5. Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació 
permanent, en els termes que estableixen les lleis. 
6. Totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que 
estableixin les lleis, d’ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per 
a accedir en igualtat de condicions als nivells educatius superiors, en funció de 
llurs recursos econòmics, aptituds i preferències. 
7. Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el 
suport necessari que els permeti accedir al sistema educatiu, d’acord amb el que 
estableixen les lleis. 
8. Els membres de la comunitat educativa tenen dret a participar en els 
assumptes escolars i universitaris en els termes que estableixen les lleis. 

Com a dret fonamental, els poders públics l’han de garantir d’acord amb les 
competències que els pertoquen. 

L’article 84.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, sobre les competències locals, 
especifica: 

2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre 
les matèries següents, en els termes que determinin les lleis: […] 

g) La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil; 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. 

En l’àmbit municipal, la normativa de règim local atribueix als municipis competències 
vinculades al manteniment i la conservació dels centres d'educació infantil i primària i a 
la provisió de terrenys per a la construcció de centres docents públics (Decret legislatiu 
2/2003, per qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya). 
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Així mateix, el Pacte nacional per a l’educació, de 20 de març de 2006, ja parlava de 
corresponsabilitat dels ajuntaments en matèria educativa i encetava el camí que, amb 
l’Estatut, el mateix 2006, i la Llei d’educació de Catalunya, el 2009, atorgaria al món local 
la categorització d’autoritat educativa per a determinats ensenyaments i serveis. A tall 
d’esquema, els ajuntaments participen en aspectes territorials i socials de la progra-
mació de la política educativa, i assumeixen majoritàriament la xarxa pública de: 

 la primera etapa de l’educació infantil (0-3) 
 els ensenyaments artístics 
 les escoles d'adults (amb aportacions econòmiques en conveni amb la 

Generalitat) 
 els serveis educatius, com els plans d’entorn o els de transició escola-treball 

Els acords relatius a la corresponsabilitat dels ajuntaments en l’educació, dins el Pacte 
nacional per a l’educació, són: 

1. Cogestió i participació en els ensenyaments de règim general 

 Planificació general: impuls i coordinació de les taules de planificació. 
 Escolarització de l’alumnat de règim general i obligatori (3-16): impuls i 

ampliació de les oficines municipals d’escolarització. 
 Creació, construcció i manteniment dels centres públics: amb diversificació 

competencial, en especial l’aportació de solars i el manteniment dels centres. 
 Elaboració dels programes de transició escola-treball: desplegament 

municipal. 

2. Competències municipals sobre ensenyaments no obligatoris 

El Departament es compromet a transferir o delegar als ajuntaments competències 
educatives en: 

 primer cicle d'educació infantil (0-3) 
 ensenyaments artístics (música, dansa i arts plàstiques) 
 educació de persones adultes 
 estratègies per incrementar l’escolarització postobligatòria 

3. Corresponsabilitat davant les necessitats educatives (amb participació activa 
municipal) 

 Programes preventius del fracàs escolar: plans educatius d’entorn. 
 Cooperació i coordinació dels programes i serveis a la població escolar: 

obertura progressiva dels centres fora de l’horari escolar, amb una normativa 
específica. 

En el Pacte nacional per a l’educació es concreta que els consells comarcals, 
finalment, mantenen l’assumpció delegada en la gestió del transport i els menjadors 
escolars.1 

Més enllà de les competències regulades per llei, les necessitats de la ciutadania han 
comportat que molts consistoris hagin dut a terme autèntiques polítiques educatives, 

                                                           
1  Font: <https://media.diba.cat/diba/html/educacio/PAAAE/M1_El_treball_amb_ladmin_educ_-
Prestac_i_coord_de_serveis/002.html> 
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que sovint supleixen les mancances de l’acció d’altres administracions, i que es posen 
de manifest en el nostre estudi de camp. 

La Llei d’educació de Catalunya, del 2009, a l’article 159, cita les competències dels 
ens locals, les quals són:  

Els municipis participen en el govern dels centres a través dels consells escolars, poden 
crear centres propis a través de convenis amb el Departament i participen en les 
funcions que corresponen a la Generalitat en: 

a) determinació de l’oferta educativa 

b) procés d’admissió en els centres 

c) coordinació d’activitats extraescolars 

d) programació de l’FP i la seva coordinació amb l’entorn 

e) vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria 

f) aplicació i coneixement dels resultats dels programes d’avaluació 

g) programes dirigits a alumnes de famílies immigrants 

h) programes de col·laboració amb les AMPA 

i) programes de qualificació professional inicial  

j) calendari escolar 

També organitzen i gestionen els centres propis; gestionen l’admissió d’alumnes del 
primer cicle d’educació infantil; cooperen amb la Generalitat en la creació, construcció i 
manteniment dels centres públics; garanteixen la coordinació dels serveis socials amb 
els serveis educatius, i vetllen pel compliment de la llei i de la normativa educativa. 

A petició dels ens locals i d’acord amb la programació educativa, es poden delegar 
competències per crear, organitzar i gestionar centres públics que imparteixin el primer 
cicle d’educació infantil, ensenyaments artístics o educació d’adults. 

Els consells comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis 
de menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi per 
reglament.2 

En relació amb l’acció d’altres administracions públiques sobre el sistema educatiu, 
resumidament hi trobem: 

La Generalitat de Catalunya, com a Administració educativa a Catalunya, té 
competències tant d’estudis  universitaris, com no universitaris, on té atribuïdes facultats 
exclusives  però també  algunes de compartides amb altres administracions públiques, 

                                                           
2  Font: <https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/normativa/normativa-
educacio/lec_12_2009.pdf> 
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entre elles les administracions locals. Vegem-ne el detall a l’article 158 de la Llei 
d’educació de Catalunya: 

Article 158. Competències de l’Administració de la Generalitat 

1. L’Administració educativa de la Generalitat regula, planifica, ordena, supervisa 
i avalua el sistema educatiu. 

2. Corresponen a l’Administració educativa de la Generalitat, amb relació al 
conjunt del sistema educatiu, les competències següents: 

a) Dictar les normes reglamentàries que regeixen els diversos aspectes del 
sistema educatiu i, especialment, regular les matèries següents: 

Primer. El règim d’admissió d’alumnes en els centres que presten el Servei 
d’Educació de Catalunya. 

Segon. El currículum de les diferents etapes i els diferents ensenyaments del 
sistema educatiu. 

Tercer. La formació permanent dels mestres i els professors i d’altres 
professionals de l’educació. 

Quart. Els requisits que han de complir els centres, i els procediments de creació 
de centres de titularitat pública i d’autorització de centres de titularitat privada. 

Cinquè. El contingut mínim i el procediment per a aprovar els instruments en què 
es concreta l’autonomia dels centres educatius públics reconeguda per aquesta 
llei. 

Sisè. Les competències i la composició dels òrgans de govern dels centres 
educatius públics i, si escau, els procediments i els requisits d’elecció, sens 
perjudici de l’autonomia organitzativa de què gaudeixen els centres en virtut 
d’aquesta llei. 

Setè. El desplegament de l’ordenació de la funció pública docent. 

Vuitè. El règim jurídic i el procediment per a la incorporació de centres de 
titularitat privada a la prestació del Servei d’Educació de Catalunya per mitjà d’un 
concert educatiu. 

Novè. El procediment de participació de les associacions d’alumnes i de les 
associacions de mares i pares d’alumnes en els òrgans col·legiats dels centres 
educatius. 

Desè. Les condicions que permeten considerar com un únic centre educatiu els 
centres públics situats en un àmbit determinat. 

b) Establir, amb fons propis i aliens, un sistema propi de beques i ajuts a l’estudi, 
i gestionar i determinar els objectius als quals es destinen els fons estatals i 
comunitaris. 

c) Elaborar i mantenir el mapa escolar; portar a terme, amb la participació dels 
ens locals, la programació educativa; establir les zones educatives, i aprovar els 
instruments i els criteris de la programació de l’oferta educativa del Servei 
d’Educació de Catalunya en totes les etapes educatives i ensenyaments que 
estableix aquesta llei, d’acord amb l’article 44. 
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d) Crear i suprimir centres públics i autoritzar centres privats. 

e) Crear i suprimir els serveis educatius a què fa referència l’article 86.2. 

f) Expedir i homologar els títols acadèmics i professionals. 

g) Adoptar mesures i iniciatives per a fomentar la convivència en els centres i la 
resolució pacífica de conflictes. 

h) Determinar l’adscripció entre centres, d’acord amb el que estableix l’article 76. 

i) Inspeccionar el sistema educatiu. 

j) Avaluar el sistema educatiu. 

k) Establir el marc general d’ordenació de les activitats complementàries, les 
activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres vinculats al Servei 
d’Educació de Catalunya i impulsar l’exercici de les competències que aquesta 
llei atorga a les administracions locals en aquesta matèria. 

l) Vetllar pel compliment d’aquesta llei i de la normativa que la desplega. 

3. L’Administració educativa de la Generalitat exerceix de titular dels centres 
públics propis, i com a tal és responsable de gestionar-los. L’Administració 
educativa de la Generalitat té, a més, les funcions següents: 

a) Donar suport als centres públics en el desenvolupament dels projectes 
educatius, en el marc dels objectius i el caràcter de l’escola pública catalana 
definits per l’article 93. 

b) Assegurar la dotació de plantilles de personal i de mitjans per al bon 
funcionament dels centres. 

c) Promoure la implicació activa dels centres en l’entorn i una cooperació entre 
tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya, i donar-los suport 
en aquest àmbit, i també facilitar la cooperació per zones educatives, amb 
implicació de l’Administració local i dels altres agents socials i educatius del 
territori. 

d) Promoure la participació i la implicació dels alumnes i de llurs famílies en el 
procés educatiu, i donar-los suport en aquest àmbit. 

e) En el marc de la programació general, garantir l’oferta adequada de places en 
centres públics. 

L’Administració de l’Estat té dues competències: 

o regular les condicions d’obtenció, d’expedició i d’homologació de títols 
acadèmics i professionals 

o la facultat de dictar normes bàsiques per al desenvolupament  d’aquest 
dret  fonamental 
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Normativa específica del sector educatiu 

El sistema educatiu està regulat per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, 
(LOE); la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 
educativa, i la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació 
professional (LFP). Aquesta legislació és desenvolupada per la Llei 12/2009, de 12 de 
juliol, d’educació (LEC); la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació 
professional de Catalunya (LFQPC), i diferents reglaments de la normativa catalana. 

Els ensenyaments que ofereix el sistema educatiu són: educació infantil, educació 
primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenya-
ment d’idiomes, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius, educació d’adults i 
ensenyament universitari. 

Dins d’aquest sistema, els municipis mantenen una oferta educativa en diferents etapes, 
especialment d’escoles bressol, escoles de música i centres de formació d’adults. 

Les competències que tenen els municipis en aquest àmbit són per norma general de 
caràcter testimonial, excepte en aquells centres que són de la seva titularitat. 
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L’estudi de camp 
 

Tal com s’ha apuntat en la introducció, la primera decisió del nou Servei d’Educació de 
la Diputació de Girona ha estat realitzar un estudi de camp tenint presents tots els 
ajuntaments de la demarcació que disposen de centres educatius, amb la variable dels 
ajuntaments amb els quals no s’ha pogut contactar o dels que, per diverses 
circumstàncies, no han pogut participar en les reunions. 

D’aquesta manera, s’han pogut conèixer de primera mà els punts forts i els punts dèbils 
de cada municipi tenint presents les seves polítiques educatives, les mancances, les 
problemàtiques i les oportunitats en la gestió dels centres escolars dels seus municipis. 

Aquest estudi s’ha plantejat des de tres perspectives diferents:  

1. La singularitat: municipis amb centres de màxima complexitat3 i/o municipis amb 
centres que formen part d’una ZER4. 

2. La supramunicipalitat: municipis capitals de comarca i consells comarcals. 

3. La població, agrupant els municipis segons els cens d’habitants.  

Cada una d’aquestes perspectives posa el centre d’atenció en un focus diferent, tot i 
que un cop finalitzat l’estudi se’n pot extreure que poques vegades una mateixa mirada 
reflecteix una realitat similar. 

Tenint en compte que en el curs 2020-2021 hi havia un total de 362 centres educatius a 
les comarques gironines, des de la perspectiva de la singularitat es posa l’èmfasi en la 
tipologia de l’alumnat i en les característiques concretes dels centres educatius. 

D’aquest total a la demarcació de Girona, hi ha 41 centres de màxima complexitat, els 
quals representen l’11,32 % i es concentren en 15 municipis de les comarques gironines. 

Hi ha 12 ZER, que representen el 2,76 % del total de centres educatius, repartides a les 
comarques de l’Alt i el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pla de l’Estany i el 
Ripollès. 

En relació amb la supramunicipalitat, aquesta segona perspectiva ens aporta informació 
sobre l’entramat municipal i el paper que hi poden tenir els consells comarcals, així com 
les capitals de comarca, que sovint esdevenen referents territorials per als municipis 
veïns. 

La tercera perspectiva, la poblacional, ens ha permès detectar mancances compartides 
entre diferents municipis encara que no formin part d’una mateixa comarca i els 
contextos geogràfics siguin diferents. 

 

                                                           
3 Centres de màxima complexitat: centres que acullen alumnes d’ensenyaments obligatoris i que el 
Departament classifica com de màxima complexitat en funció d’uns indicadors de context socioeconòmic.  
4 Zona escolar rural: institució que aplega un grup d’escoles rurals d’un entorn proper que es consideren 
com un centre únic i que respecten la identitat pròpia de les escoles que l’integren. 
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La singularitat: municipis amb centres de màxima complexitat i 

zones escolars rurals (ZER) 

 

Centres de màxima complexitat 
 

Context 

 

El primer estudi de camp correspon als municipis que tenen centres educatius 
classificats com de màxima complexitat; és a dir, centres educatius els alumnes dels 
quals cursen ensenyaments obligatoris i compleixen alguns dels indicadors següents: 
baix nivell d’instrucció de pares o tutors, ocupació de llocs de treball de baixa qualificació 
professional de pares o tutors, nombre significatiu de pares o tutors d’alumnes 
perceptors de la renda mínima d’inserció, percentatge elevat de pares o tutors en 
situació d’atur, alt percentatge d’alumnes amb necessitats educatives específiques i alt 
percentatge d’alumnes nouvinguts. 

D’acord amb aquesta categorització, els municipis amb centres de màxima complexitat 
a la província de Girona són, presentats per comarques, els següents:  

 

ALT EMPORDÀ 

Municipi Centre Alumnes 

Castelló d’Empúries Institut Escola El Bruel - Empuriabrava 328 

Figueres Escola Anicet de Pagès i de Puig 274 

Figueres Escola Joaquim Cusí i Furtunet 426 

Figueres Escola Josep Pous i Pagès 193 

Figueres Escola Parc de les Aigües 453 

Figueres Institut Cendrassos 964 

Figueres Institut Narcís Monturiol 812 

Figueres Institut Olivar Gran 700 

Roses Escola Jaume Vicens i Vives 399 

Roses Institut Illa de Rodes 574 

Sant Miquel de Fluvià Escola Vallgarriga 60 

Sant Pere Pescador Escola Llagut 225 
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BAIX EMPORDÀ 

Municipi Centre Alumnes 

Bisbal d'Empordà, la Escola Empordanet 174 

Palafrugell Escola Carrilet 389 

Palafrugell Escola Josep Barceló i Matas 383 

Palafrugell Escola Pi Verd 439 

Palafrugell Escola Torres Jonama 404 

Palafrugell Institut Baix Empordà 924 

Sant Feliu de Guíxols Escola Mossèn Baldiri Reixach 370 

Torroella de Montgrí Escola Portitxol 238 

 

 

 

GARROTXA 

MUNICIPI CENTRE ALUMNES 

Olot Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí 186 
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GIRONÈS 

Municipi Centre Alumnes 

Girona Escola Carme Auguet 114 

Girona Escola de Vila-roja 89 

Girona Escola Font de la Pólvora 86 

Girona Escola Josep Dalmau i Carles 364 

Girona Escola Santa Eugènia 201 

Girona Institut Santa Eugènia 1045 

Salt Escola El Gegant del Rec 378 

Salt Escola El Pla 369 

Salt Escola La Farga 378 

Salt Escola Les Arrels 405 

Salt Escola Les Deveses 334 

Salt Escola Mas Masó 407 

Salt Escola Silvestre Santaló 228 

Salt Escola Veïnat 240 

Salt Institut Salvador Espriu 681 

Salt Institut Salvador Sunyer i Aimeric 268 

Salt Institut Vallvera 911 

 

 

 

 
 

 

SELVA 

Municipi Centre Alumnes 

Blanes Escola Carles Faust 141 

Blanes Escola Napoleó Soliva 297 

Lloret de Mar Institut Ramon Coll i Rodés 843 

Lloret de Mar Institut Rocagrossa 639 

0 2 4 6 8 10 12
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Salt

Nombre de centres de màxima complexitat al Gironès
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Maçanet de la Selva Escola Sant Jordi 317 

Maçanet de la Selva Institut Maçanet de la Selva 224 

 

 

 

Necessitats 

 

El Servei d’Educació de la Diputació de Girona s’ha reunit amb la majoria dels municipis 
relacionats, excepte amb els ajuntaments de Sant Miquel de Fluvià i de Blanes, amb els 
quals no ha pogut contactar. Per tant, dels 15 municipis que tenen centres categoritzats 
com de màxima complexitat, l’estudi abraça 13 municipis, que equivalen al 86,66 % del 
total. Se’n destaquen les necessitats següents:   

 Millora de la connectivitat digital per als alumnes dels centres educatius 

Davant de la situació de pandèmia, els centres educatius s’han trobat amb unes 
mancances digitals que han comportat que els alumnes no hagin pogut seguir 
correctament les classes en els moments de confinament. 

Atesa aquesta necessitat, i amb vista a futures ocasions de característiques 
similars, demanen col·laboració per obtenir una millora de la connectivitat (wifi i 
aparells electrònics) perquè els alumnes no tinguin problemes en aquest sentit i 
puguin seguir l’activitat de l’aula. 

Si bé aquesta sol·licitud no és la pròpia de la majoria dels centres educatius 
categoritzats com de màxima complexitat, sí que cal destacar que la necessitat 
es fa més palesa en els municipis amb un percentatge més alt de població, com 
ara Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí, Girona, Salt o bé Lloret de Mar. 

 

 Treball amb el Pla Educatiu d’Entorn 

Pel que fa al desenvolupament de polítiques educatives, el 100 % dels municipis 
amb centres educatius categoritzats com de màxima complexitat treballen i estan 
adscrits al Pla Educatiu d’Entorn. 
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En aquest sentit, i per a futures convocatòries de la línia de subvencions per a 
programes i projectes educatius de les comarques gironines, s’hauria de tenir 
present la possibilitat que el projecte del Pla Educatiu d’Entorn i la revisió dels 
projectes educatius de ciutat siguin inclosos en la línia d’Educació 360. 

 

 Suport als programes educatius que porten a terme els ajuntaments, 
sobretot de reforç educatiu i de suport emocional dels infants 

Amb relació al punt anterior, els ajuntaments demanen suport de la Diputació de 
Girona per portar a terme els projectes educatius que desenvolupen des del 
consistori mateix. En aquest sentit, es fa palesa la necessitat d’una línia de 
subvencions com la de programes i projectes educatius, per donar suport a totes 
les polítiques educatives que porten a terme els municipis de la província de 
Girona. 

 

 

Altres aspectes que cal tenir en compte 

  

 Servei de logopèdia 

Tot i que no és una sol·licitud de la majoria dels centres educatius, sí que cal 
remarcar la necessitat comuna que tenen els centres de l’Alt Empordà d’oferir un 
servei de logopèdia als seus alumnes. 

Un exemple és l’Ajuntament de Roses, que fins ara s’acollia a una subvenció de 
l’Estat que incloïa ajudes de logopèdia, però aquesta subvenció ja no s’ofereix i 
això repercuteix negativament en el servei dels centres educatius. 

Igualment, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, amb un alt índex de treballadors 
temporers immigrants, comunica que té la necessitat d’oferir el servei de 
logopèdia i també d’interlocutors i intèrprets a les famílies nouvingudes, ja que 
habitualment són els infants els qui fan el paper d’interlocutors entre el centre 
escolar i la seva família. 
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 Matrícula viva als centres educatius 

Cal destacar que municipis on viuen treballadors temporers o amb un alt 
percentatge de població immigrant generen als centres educatius una matrícula 
viva durant tot el curs, fet que dificulta encara més estabilitzar l’adaptació dels 
alumnes. 

 Manteniment d’instal·lacions dels centres educatius 
 
Tot i que no és una sol·licitud de la majoria dels centres educatius, sí que hi ha 
una necessitat general de demanar suport per al manteniment de les 
instal·lacions dels centres educatius. 

 

Compromís de la Diputació de Girona  

 

 

Davant de la situació de pandèmia, la Diputació de Girona s’ha compromès amb els 
ajuntaments que tenen centres categoritzats com de màxima complexitat a establir 
contacte directe amb el Departament d’Educació per donar-li a conèixer la problemàtica 
del seguiment d’estudis dels nens confinats als seus domicilis particulars. 
 
Així mateix, també és necessari crear una xarxa entre els ajuntaments i la Diputació de 
Girona perquè la corporació pugui traslladar al Departament d’Ensenyament totes les 
inquietuds dels municipis pel que fa a l’educació. 

  

 

 

 

Ajuntaments de la província de Girona que tenen centres educatius que 

formen part d’una zona escolar rural (ZER) 

 

 

Context 

 

El segon estudi de camp correspon als municipis que tenen centres educatius que 
formen part d’una ZER; és a dir, fa referència a les agrupacions d’escoles rurals 
públiques ubicades en diferents poblacions rurals de la província. El seu objectiu és 
afavorir el treball col·laboratiu entre diferents centres d’ensenyament d’educació infantil 
i primària per oferir una millor qualitat educativa i optimitzar recursos. Les escoles rurals 
que formen part de les ZER comparteixen projecte educatiu. 

D’acord amb aquesta categorització, els municipis amb centres educatius que formen 
part d’una ZER a la província de Girona són, presentats per comarques, els següents:  
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Alt Empordà Nom del centre 

Nre. d’alumnes 

Ed. inf. Ed. prim. 

Agullana Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines 20 54 

Biure Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines 5 6 

Boadella i les Escaules Escola Santa Cecília - ZER Les Salines 6 20 

Capmany Escola Els Dòlmens - ZER Requesens 13 27 

Cistella Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà 5 7 

Colera Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus 5 15 

Darnius Escola Mont-roig - ZER Requesens 8 21 

Espolla Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens 4 17 

Garrigàs Escola de Garrigàs - ZER Empordà 10 14 

Maçanet de Cabrenys Escola Les Salines - ZER Les Salines 13 27 

Pont de Molins Escola Tramuntana - ZER Empordà 9 28 

Port de la Selva, el Escola Les Clisques - ZER Cap de Creus 26 47 

Sant Climent Sescebes Escola Sant Sebastià - ZER Requesens 20 
 

Saus, Camallera i Llampaies Escola Els Terraprims - ZER Tramuntana 34 
 

Ventalló Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana 19 
 

Viladamat Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana 14 
 

Vilamacolum Escola Els Valentins - ZER Tramuntana 12 
 

Vilanant Escola Tramuntana - ZER Empordà 12 
 

TOTAL 235 
 

 

Baix Empordà Nom del centre Ed. inf. Ed. prim. 

Albons Escola La Branca - ZER Montgrí 13 55 

Bellcaire d'Empordà Escola El Rajaret - ZER Montgrí 17 45 

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 

l'Heura Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres 20 29 

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 
l'Heura Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres 18 41 

Pera, la Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres 19 31 

Ullà Escola Puig Rodó - ZER Montgrí 19 46 

Ullastret Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres 12 28 

TOTAL 118 275 

 

Cerdanya Nom del centre Ed. inf. Ed. prim. 

Bolvir Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya 20 10 

Ger Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya 31 44 

Llívia Escola Jaume I - ZER Cerdanya 28 69 

TOTAL 79 123 

 

Garrotxa Nom del centre Ed. inf. Ed. prim. 

Argelaguer Escola Montpalau - ZER El Llierca 11 24 

Montagut i Oix Escola Mont Cós - ZER El Llierca 15 45 
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Sant Jaume de Llierca Escola Les Escomes - ZER El Llierca 41 67 

Tortellà Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca 23 50 

TOTAL 90 186 

 

Pla de l'Estany Nom del centre Ed. inf. Ed. prim. 

Porqueres Escola Frigolet - ZER Les Goges 27 50 

TOTAL 27 50 

 

Ripollès Nom del centre Ed. inf. Ed. prim. 

Llanars Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter 10 19 

Ogassa Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter 3 18 

Planoles Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau 6 18 

Sant Pau de Segúries Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter 19 42 

Vallfogona de Ripollès 

Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte 

Arnau 4 2 

Vilallonga de Ter Escola La Daina - ZER Vall de Ter 2 9 

TOTAL 44 108 

 

Nessitats 

 

La Diputació de Girona s’ha reunit amb la majoria dels municipis relacionats, tret dels 
ajuntaments de Capmany, Vilabertran, la Pera i Ullastret, amb els quals no s’ha pogut 
posar en contacte. Per tant, dels 38 municipis que tenen centres que formen part d’una 
ZER, l’estudi abraça 34 municipis, que equivalen al 89,47 % del total. Se’n destaquen 
les necessitats següents:  

 

 Fomentar la imatge de l’escola rural  
 
Com a part introductòria de les reunions que ha mantingut la Diputació de Girona 
amb aquests ajuntaments, cal destacar la idea general de fomentar en positiu la 
imatge de l’escola rural, així com de crear una línia ideològica en consonància 
amb aquesta tipologia d’escoles.  
 
Les escoles rurals tenen una personalitat pròpia i unes característiques 
determinades que fan que sovint siguin considerades com a segona opció 
d’escolarització per les famílies. Per aquest motiu, es pretén fomentar la visió en 
positiu dels centres de les ZER, defensant l’atenció personalitzada als alumnes 
i la contribució d’aquests centres a mantenir viu el municipi. 
 

 Mancomunar municipis amb servei de llar d’infants 

Una de les preocupacions dels municipis petits és el tancament de les llars 
d’infants municipals per la falta de nens.  
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En general, el manteniment de les llars d’infants sempre és deficitari en aquests 
municipis, però els ajuntaments entenen que, en la mesura que puguin, han de 
fer un esforç per conservar-les obertes a fi d’assegurar la continuïtat del servei 
educatiu amb les escoles. 

En les trobades amb aquests municipis s’ha començat a parlar de la possibilitat 
de mancomunar les llars d’infants municipals com a fórmula de suport mutu entre 
els municipis i com a solució al manteniment d’aquest servei.  

Igualment, vista la necessitat recurrent d’obtenir ajudes per assegurar-ne el 
manteniment, aquest mateix 2021 la Diputació de Girona ha tret una línia de 
subvencions adreçada als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de 
Girona per finançar les ZER, les escoles i les llars d’infants municipals de fins a 
deu alumnes matriculats.  

Concretament, un dels requisits d’aquesta línia de subvencions és que els 
ajuntaments han de ser titulars del centre educatiu. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de la Pera, tot i que la població no sobrepassa els 
cinc-cents habitants i podria acollir-se a aquestes subvencions, no és titular 
directe del centre educatiu. Com a titular dels serveis de l’edifici, n’assumeix la 
totalitat de la despesa, però la titularitat de l’escola, com passa amb les escoles 
noves, recau no en el municipi sinó en l’Institut Català de Finances. I fins que no 
s’assoleixi el 100 % de finançament, que en el cas de l’Ajuntament de la Pera 
s’aconseguirà l’any 2038, aquesta situació no canviarà.  

Per aquest motiu, es modificarà la línia de subvencions a fi d’incloure-hi com a 
possibles beneficiaris els ajuntaments que es trobin en aquesta situació. 

 Manteniment de les instal·lacions dels centres educatius 
 
Aquest és un dels aspectes que també preocupa els ajuntaments dels petits 
municipis, ja que aquesta particularitat comporta que la majoria de les despeses 
dels centres educatius recaiguin en el manteniment de les instal·lacions. 
 
 

 Alumnes amb necessitats especials  
 
Una de les característiques dels centres educatius de les ZER és que el 
professorat ha de cobrir l’educació de diversos cicles educatius a conseqüència 
dels pocs recursos de què disposa. A aquest fet s’hi suma la problemàtica dels 
alumnes amb necessitats especials, cas en el qual el professorat ha d’assumir 
una responsabilitat que no li pertoca, ja que no pot donar un atenció satisfactòria 
a aquests alumnes i, de retruc, als altres alumnes de la classe.  

 

Altres aspectes que cal tenir en compte 

  

Si bé aquestes necessitats que es presenten a continuació s’han plantejat només de 
manera ocasional al llarg de les reunions, sí que es considera que són aspectes que cal 
tenir en compte:  
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 Millora de la connectivitat digital per als alumnes dels centres educatius 

Davant de la situació de pandèmia, els centres educatius s’han trobat amb unes 
mancances digitals que han comportat que els alumnes no hagin pogut seguir 
correctament les classes en els moments de confinament. 

Atesa aquesta necessitat, i amb vista a futures ocasions de característiques 
similars, demanen col·laboració per obtenir una millora de la connectivitat (wifi i 
aparells electrònics) perquè els alumnes no tinguin problemes en aquest sentit i 
puguin seguir l’activitat de l’aula.  

 Impulsar biblioteques mòbils entre les poblacions veïnes 

Els municipis amb escoles que formen part d’una ZER normalment tenen un 
nombre baix d’habitants, i això comporta que no disposin dels serveis mínims 
necessaris, com ara una biblioteca o un servei de lectura. Per aquest motiu, ha 
sorgit la idea d’impulsar biblioteques mòbils per cobrir aquest servei als municipis 
i donar la possibilitat de fomentar els hàbits de lectura entre els seus habitants i 
sobretot entre els infants. 

 

Compromís de la Diputació de Girona  

 

 

D’acord amb aquestes trobades, el compromís de la Diputació és posar sobre la taula 
la creació d’una xarxa formada pels ajuntaments amb ZER per obtenir un espai de treball 
conjunt amb què cadascun doni a conèixer les seves motivacions i/o mancances, així 
com la creació de línies de suport especifiques per a les seves necessitats. 
 

La supramunicipalitat: municipis capital de comarca i consells 

comarcals 

 
D’acord amb el que s’ha especificat anteriorment, per completar l’estudi de la província 
de Girona dins l’àmbit comarcal també s’ha portat a terme una trobada amb els 
ajuntaments capital de comarca, així com amb els consells comarcals. D’aquesta 
manera, s’han pogut conèixer les polítiques educatives que porten a terme els primers i 
les accions executades pels serveis educatius dels segons. 

 

Ajuntaments capital de comarca 

 

Context 

 
En les primeres reunions amb ajuntaments que disposaven de centres de màxima 
complexitat al municipi ja havíem tingut un primer contacte amb alguns dels ajuntaments 
capital de comarca (Girona, Olot, Figueres i la Bisbal d’Empordà). Amb motiu d’això, es 
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va considerar oportú tancar el cercle de contactes amb aquest tipus d’ajuntaments fent 
una trobada amb els que faltaven per conèixer: Santa Coloma de Farners, Banyoles, 
Ripoll i Puigcerdà.  

CERDANYA 

Municipi Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Puigcerdà 1 2 1 0 2 1 0 

SELVA 

Municipi Instituts Escoles Centres 

oncertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Santa Coloma de 

Farners 

1 2 1 0 3 3 1 

PLA DE L’ESTANY 

Municipi Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Banyoles 4 5 1 0 5 2 3 

RIPOLLÈS 

MUNICIPI Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Ripoll 1 3 2 0 2 1 1 

 

D’aquesta manera, la Diputació de Girona ha tingut ocasió de tractar amb el 100 % dels 
ajuntaments capital de comarca i de percebre un canvi en les necessitats que generen 
els municipis amb una població més gran. 
 

 

Necessitats 

 

 

En aquest sentit, les preocupacions dels municipis van més enllà del manteniment de 
les instal·lacions dels centres educatius (que sí que preocupa els municipis petits, per la 
manca de recursos) i se centren més en les polítiques educatives: 

 

 Adhesió a la Xarxa Educació 360 

La preocupació per portar a terme unes bones polítiques educatives ha fet sorgir 
la necessitat d’alguns municipis d’adherir-se a la Xarxa d’Educació 360. 
D’aquesta manera, volen desenvolupar projectes educatius amb la finalitat 
d’oferir una educació a temps complet, més enllà del temps lectiu a les aules. 

 Municipis capital de comarca que no tenen centres d’educació especial 
 
La presa de contacte amb els municipis capital de comarca ha fet visible la 
situació d’alguns d’ells, que no disposen de centres d’educació especial però sí 
que tenen una unitat de suport a l’educació especial (USEE) o una unitat 
d’educació especial.  
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Compromís de la Diputació de Girona 

 

  

Vist que alguns ajuntaments capital de comarca quedaven exclosos de la línia de suport 
als centres d’educació especial, la Diputació de Girona ja es va comprometre a modificar 
les bases de subvenció per a programes i projectes educatius de les comarques 
gironines per a aquesta anualitat 2021 perquè també s’hi poguessin presentar. En la 
convocatòria de programes i projectes educatius del 2021 es preveien com a possibles 
beneficiaris de la sublínia 2 els ajuntaments capital de comarca en què no hi ha cap 
centre d’educació especial però que tenen una unitat de suport a l’educació especial 
(USEE) o una unitat d’educació especial. 

 

Consells comarcals de la província de Girona 

 

Context 

 

La trobada amb els consells comarcals de la província tenia com a objectiu conèixer les 

sinergies de treball entre els mateixos consells comarcals i els ajuntaments que en 

formen part, així com analitzar estratègies de millora d’actuacions, un cop vistos els 

plantejaments d’alguns dels ajuntaments reunits fins ara.  

  

Consells comarcals de la província de Girona 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Consell Comarcal del Gironès 

Consell Comarcal del Pla de l’Estany 

Consell Comarcal de la Garrotxa 

Consell Comarcal de la Selva 

Consell Comarcal del Ripollès 

Consell Comarcal de la Cerdanya 

 

La Diputació de Girona s’ha reunit amb la majoria dels consells comarcals relacionats, 
llevat del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb el qual no s’ha pogut posar en contacte. 
Per tant, dels 8 consells comarcals l’estudi abraça 7 consells comarcals, que equivalen 
al 87,50 % del total. 

 

Necessitats 

 

Si bé els aspectes que van centrar la reunió van ser la gestió dels menjadors dels centres 
educatius i els transports escolars (competències bàsiques dels consells comarcals), 
també es van presentar altres temes que cal destacar: 
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 Gestió dels menjadors dels centres educatius 

Com bé s’ha dit, una de les competències directes dels consells comarcals és la 
gestió dels menjadors dels centres educatius de la província de Girona. En 
aquest sentit, els consells comarcals posen sobre la taula les problemàtiques 
que tenen en la gestió dels menjadors i la relació amb les AMPA, ja que alguns 
menjadors escolars són gestionats pels mateixos consells comarcals i en d’altres 
les AMPA n’han agafat el comandament.  

 

 Xarxa Educació 360 
 
Amb la presa de contacte amb els consells comarcals, s’ha vist que alguns (com 
els consells comarcals del Baix Empordà i de la Selva) estan adherits a la Xarxa 
Educació 360 i treballen els seus projectes educatius en la línia d’Educació 360. 
 
 

 Escoles de música 
 
Respecte a la petició d’alguns consells comarcals —com el del Gironès— perquè 
la Diputació de Girona doni suport a les escoles de música amb una línia de 
col·laboració, cal destacar que la funció de la corporació no és subvencionar 
directament les escoles de música.  

 

 

Compromís de la Diputació de Girona 

 

  

La Diputació de Girona té el compromís amb els consells comarcals de desenvolupar la 
coordinació d’una xarxa perquè tinguin un punt de trobada per tractar problemàtiques 
comunes i promoure aquesta unitat d’acció comarcal que necessiten. 

Atès que molts consells comarcals treballen amb el projecte Educació 360, s’han 
reconsiderat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de 
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines perquè també 
s’hi puguin presentar els consells comarcals i no només els ajuntaments. 

  

 

El factor poblacional: municipis segons el cens de població 

 

Finalment, el tercer estudi de camp s’ha portat a terme reunint els municipis amb un 
mateix segment de població. Aquest fet ha posat de manifest que els municipis amb un 
cens de població similar habitualment comparteixen necessitats i mancances. 

Un cop fets els dos primers blocs de l’estudi, s’han agrupat els municipis restants seguint 
els segments de cens de població següent: 
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1. Municipis inferiors a 500 habitants. 
2. Municipis de 501 a 1.000 habitants. 
3. Municipis de 1.001 a 1.500 habitants. 
4. Municipis de 1.501 a 2.000 habitants. 
5. Municipis de 2.001 a 3.000 habitants. 
6. Municipis de 3.001 a 5.000 habitants. 
7. Municipis de 5.001 a 7.000 habitants. 
8. Municipis de més de 7.000 habitants. 

 

 

Municipis inferiors a 500 habitants 

 

 

Context 

 

 

La Diputació de Girona s’ha pogut reunir amb la majoria dels municipis relacionats, tret 
dels ajuntaments de Riumors i Vilopriu, amb els quals no ha pogut contactar. Per tant, 
dels 9 municipis que formen part del segment de població de fins a 500 habitants, 
l’estudi abraça 7 municipis, que equivalen al 77,77 % del total. Del total de municipis 
destaquem els punts següents:  
 

ALT EMPORDÀ 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars 

d’infants 

Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Albanyà 0 1 0 0 0 0 0 139 

Ordis 0 1 0 0 1 0 0 382 

Riumors 0 0 0 0 1 0 0 263 

BAIX EMPORDÀ 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018)  

Parlavà 0 0 0 0 1 0 0 394 

Vilopriu 0 1 0 0 0 0 0 205 

GARROTXA 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Mieres 0 1 0 0 0 0 0 312 

Riudaura 0 1 0 0 0 0 0 462 

PLA DE L’ESTANY 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Concertats ZER Llars diinfants Altres Privats Població 

(INE 

2018) 
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Esponellà 0 1 0 0 0 0 0 433 

SELVA 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Concertats ZER Llars d’infants Altres Privats Població 

(INE 

2018) 

Osor 0 1 0 0 0 0 0 416 

 

 

Necessitats 

 

 

 Millora de la connectivitat digital per als alumnes dels centres educatius 
 
Davant de la situació de pandèmia, els centres educatius s’han trobat amb unes 
mancances digitals que han comportat que els alumnes no hagin pogut seguir 
correctament les classes en els moments de confinament. 

Atesa aquesta necessitat, i amb vista a futures ocasions de característiques 
similars, demanen col·laboració per obtenir una millora de la connectivitat (wifi i 
aparells electrònics) perquè els alumnes no tinguin problemes en aquest sentit i 
puguin seguir l’activitat de l’aula. 
 
Cal destacar que aquesta és una problemàtica que es reitera en les trobades 
amb els municipis, tant en els grans com en els petits. 

 
 

 Transport i menjador escolars 
 
Una altra de les problemàtiques de gestió que presenten els municipis amb una 
població inferior als 500 habitants són els serveis de transport i menjador 
escolars, ja que el primer no cobreix correctament les necessitats de 
desplaçament dels estudiants i el segon sol ser deficitari.  
 
En aquest sentit, i entenent que ambdós serveis són competència directa dels 
consells comarcals, la Diputació de Girona es compromet a fer d’interlocutor per 
trobar-hi línies de solució. 
 
 
 

 Manteniment de les llars d’infants i dels centres educatius 
 
La gran preocupació dels municipis petits és el tancament de les llars d’infants 
municipals a conseqüència de la falta de nens i de la despesa que genera el 
manteniment d’aquest servei, que pot arribar a ser deficitari en la majoria dels 
pobles. 
 
Així mateix, el manteniment dels centres escolars també suposa un gran esforç 
econòmic per a aquests municipis petits, ja que representa un alt percentatge de 
despesa municipal i els ajuntaments no arriben a tenir els recursos suficients per 
atendre-la. 
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Amb tot, es percep que la gran problemàtica d’aquests municipis és el 
manteniment dels centres escolars, així com l’esforç de tenir-los oberts i d’oferir-
ne el servei als habitants. En aquest sentit, no es poden plantejar el 
desenvolupament d’unes polítiques educatives adequades perquè els seus 
esforços s’han de centrar a tenir els centres escolars oberts. 
 

 

Compromís de la Diputació de Girona 

 

  

Atesa la situació dels municipis petits de la demarcació de Girona, la Diputació ha vist 
necessari iniciar una nova línia de subvencions adreçada als municipis de fins a 
500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les 
escoles i les llars d’infants municipals amb un nombre inferior a deu alumnes per 
col·laborar directament en el manteniment d’aquests centres a fi que no hagin de tancar. 
 
Arribats en aquest punt i centrant-nos en l’acollida que ha tingut aquesta nova línia de 
subvencions entre els municipis, cal destacar-ne els resultats següents:   
 
 

 

 Municipis que podien accedir a la subvenció  
 

ALT EMPORDÀ 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Boadella i les Escaules 0 0 0 1 0 0 0 269 

Cistella 0 0 0 1 0 0 0 282 

Colera 0 0 0 1 0 0 0 448 

Espolla 0 0 0 1 0 0 0 416 

Garrigàs 0 0 0 1 0 0 0 437 

Ordis 0 1 0 0 1 0 0 371 

Riumors 0 0 0 0 1 0 0 258 

Viladamat 0 0 0 1 0 0 0 468 

Vilamacolum 0 0 0 1 0 0 0 348 

Vilanant 0 0 0 1 0 0 0 392 

BAIX EMPORDÀ  

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

INE 

(2018)  

Parlavà 0 0 0 0 1 0 0 394 

Pera, la 0 0 0 1 0 0 0 446 

Ullastret 0 0 0 1 1 0 0 290 

Vilopriu 0 1 0 0 0 0 0 202 

CERDANYA  
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Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

INE 

(2018)  

Bolvir 0 0 0 1 1 0 0 369 

Ger 0 0 0 1 1 0 0 448 

GARROTXA  

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població  

INE 

(2018) 

Argelaguer 0 0 0 1 0 0 0 397 

Mieres 0 1 0 0 0 0 0 318 

Riudaura 0 1 0 0 0 0 0 478 

PLA DE L’ESTANY  

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

INE 

(2018)  

Esponellà 0 1 0 0 0 0 0 438 

RIPOLLÈS 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població  

INE 

(2018) 

Ogassa 0 0 0 1 0 0 0 234 

Planoles 0 0 0 1 0 0 0 288 

Vallfogona de Ripollès 0 0 0 1 1 0 0 206   

Vilallonga de Ter 0 0 0 1 0 0 0 398 

SELVA 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població  

INE 

(2018) 

Osor 0 1 0 0 0 0 0 428 

OSONA 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

INE 

(2018)  

Vidrà        173 

 

Tot i que des del Servei de Cooperació Cultural i Educació de la Diputació de Girona 
s’ha procurat fer difusió d’aquesta convocatòria entre tots els municipis que s’hi podien 
presentar, hi ha un 30 % que no ho han fet. En aquest sentit, i per a properes 
convocatòries, hi ha el compromís d’intensificar els contactes amb tots els municipis 
perquè s’hi presentin i se’n puguin beneficiar.  

Vegem, a tall de resum, quina ha estat la resposta a la nova proposta de subvencions. 

 



28 
 

0

2

4

6

8

10

12

Alt Empordà Baix
Empordà

Cerdanya Garrotxa Pla de
l'Estany

Ripollès Selva Osona

Municipis de menys de 500 habitants destinataris de la 
convocatòria de les ZER, les escoles i les llars d'infants 

municipals

Muncipis que s'hi podien presentar Municipis que s'hi han presentat

70%

30%

Convocatòria de subvencions als municipis de fins a 
500 habitants de la demarcació de Girona per al 

finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants 
municipals (anualitat 2021)

Municipis presentats a la
convocatòria

Municipis no presentats a la
convocatòria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Distribució per comarques dels municipis destinataris de la subvenció 

ALT EMPORDÀ 

Nom del municipi o 

població 

Presentada sol·licitud de subvenció  No presentada sol·licitud de 

subvenció 

Població INE 

(2018) 

Boadella i les Escaules X  269 

Cistella X  282 

Colera X  448 

Espolla X  416 

Garrigàs  X 437 

Ordis X  371 

Riumors  X 258 

Viladamat X  468 

Vilamacolum X  348 

Vilanant X  392 

 

 

BAIX EMPORDÀ 

Nom del municipi o 

població 

Presentada sol·licitud de subvenció No presentada sol·licitud de subvenció Població 

INE (2018)  

Parlavà - X 394 

Pera, la - X 446 

Ullastret X - 290 

Vilopriu - X 202 

82%

18%

Alt Empordà

Municipis presentats

Municipis no presentats
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CERDANYA 

Nom del municipi o 

població 

Presentada sol·licitud de subvenció No presentada sol·licitud de subvenció Població INE 

(2018)  

Bolvir X - 369 

Ger X - 448 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

Baix Empordà

Municipis presentats

Municipis no presentats

100%

Cerdanya

Municipis presentats

Municipis no presentats
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100%

Pla de l'Estany

Municipis presentats

Municipis no presentats

GARROTXA 

Nom del municipi o 

població 

Presentada sol·licitud de subvenció No presentada sol·licitud de subvenció Població  

INE (2018) 

Argelaguer - X 397 

Mieres X - 318 

Riudaura - X 478 

 

 

 

PLA DE L’ESTANY 

Nom del municipi o 

població 

Presentada sol·licitud de subvenció No presentada sol·licitud de subvenció Població 

INE (2018)  

Esponellà X - 438 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

67%

Garrotxa

Municipis presentats

Municipis no presentats
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100%

Selva

Municipis presentats

Municipis no presentats

 

 

 

 

 

LA SELVA 

Nom del municipi o 

població 

Presentada sol·licitud de 

subvenció 

No presentada sol·licitud de 

subvenció 

Població  INE 

(2018) 

Osor X - 428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

Ripollès

Municipis presentats

Municipis no presentats

 

RIPOLLÈS 

Nom del municipi o 

població 

Presentada sol·licitud de subvenció No presentada sol·licitud de subvenció Població  

INE (2018) 

Ogassa - X 234 

Planoles X - 288 

Vallfogona de 

Ripollès 

X - 206   

Vilallonga de Ter X - 398 
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OSONA 

Nom del municipi o 

població 

Presentada sol·licitud de subvenció No presentada sol·licitud de subvenció Població  

INE 

(2018) 

Vidrà X - 428 

 

 

  

Municipis de 501 a 1.000 habitants 

 

Context 

 

 

La Diputació de Girona s’ha reunit amb la majoria dels municipis relacionats, excepte 
amb els ajuntaments de Garriguella, Castellfollit de la Roca, Sant Jordi Desvalls, 
Aiguaviva i Camós, amb els quals no s’ha pogut posar en contacte. Per tant, dels 13 
municipis que formen part del segment de població de 501 a 1.000 habitants, l’estudi 
abraça 8 municipis, que equivalen al 61,53 % del total. Del total de municipis destaquem 
els punts següents:  

 

ALT EMPORDÀ 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars 

d’infants 

Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Armentera, l’ 0 1 0 0 1 0 0 930 

Borrassà 0 1 0 0 0 0 0 714 

Cabanes 0 1 0 0 0 0 0 948 

Garriguella 0 1 0 0 1 0 0 855 

Lladó 0 1 0 0 1 0 0 818 

100%

Osona

Municipis presentats

Municipis no presentats
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BAIX EMPORDÀ 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars 

d’infants 

Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Vall-llobrega 0 1 0 0 1 0 0 899 

GARROTXA 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars 

d’infants 

Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Castellfollit de la Roca 0 1 0 0 1 0 0 961 

GIRONÈS 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars 

d’infants 

Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Aiguaviva 0 1 0 0 1 0 0 756 

Campllong 0 0 0 0 1 0 0 547 

Cervià de Ter 0 1 0 0 1 1 0 968 

Sant Jordi Desvalls 0 1 0 0 1 1 0 761 

PLA DE L’ESTANY 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars 

d’infants 

Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Camós 0 0 0 0 1 0 0 693 

SELVA 

Nom del municipi o 

població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars 

d’infants 

Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Sant Feliu de Buixalleu 0 1 0 0 0 0 0 783 

 

 

 

Necessitats 

 

 

 Problemàtica general de centres educatius emplaçats en edificis molt vells 
 
Durant la reunió que s’ha portat a terme amb els municipis que formen part de la 
franja de població de 501 a 1.000 habitants, es percep com a problemàtica 
general que els edificis dels centres educatius són molt vells i necessiten millores 
i/o que els ajuntaments han rebut la promesa del Departament d’Educació de 
construir una escola nova, però totes aquestes accions no acaben de dur-se a 
terme. 
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 Manteniment de les llars d’infants i dels centres educatius 
 
Amb aquests municipis petits, de fins a 1.000 habitants, també es percep la 
preocupació pel tancament del servei de les llars d’infants municipals pel baix 
nombre d’alumnes i per la gran despesa que genera mantenir aquest servei, ja 
que pot arribar a ser deficitari en la majoria de pobles. Així mateix, també hi ha 
una preocupació general pel manteniment de les instal·lacions dels centres 
educatius. 

 Millora de la connectivitat digital per als alumnes dels centres educatius 
 
Davant de la situació de pandèmia, els centres educatius s’han trobat amb unes 
mancances digitals que han comportat que els alumnes no hagin pogut seguir 
correctament les classes en els moments de confinament. 

Atesa aquesta necessitat, amb vista a futures ocasions de característiques 
similars, demanen col·laboració per obtenir una millora de la connectivitat (wifi i 
aparells electrònics) perquè els alumnes no tinguin problemes en aquest sentit i 
puguin seguir l’activitat de l’aula. 
 
Cal destacar que aquesta és una problemàtica que es reitera en les trobades 
amb els municipis, tant en els grans com en els petits. 
 
 

Compromís de la Diputació de Girona  

 

 

Vista la gran preocupació d’aquests municipis en relació amb l’estat dels edificis, la 
Diputació de Girona es compromet a posar-se a disposició seva per traslladar-ho al 
Departament d’Educació de la Generalitat i procurar desencallar aquesta situació. 
 
En aquest mateix estudi publiquem la llista dels municipis que ens han referit les seves 
inquietuds en relació amb la problemàtica dels edificis dels centres educatius per 
presentar-la al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
compromís adquirit. 
 

 

Municipis de 1.001 a 1.500 habitants 

 

Context 

 

 

La Diputació de Girona s’ha reunit amb la majoria dels municipis relacionats, tret dels 
ajuntaments de Llers, Portbou i Sant Feliu de Pallerols, amb els quals no ha pogut 
contactar. Per tant, dels 14 municipis que formen part del segment de població de 1.001 
a 1.500 habitants, l’estudi abraça 11 municipis, que equivalent al 78,57 % del total. Del 
total de municipis destaquem  els punts següents:  
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ALT EMPORDÀ 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Palau-saverdera 0 1 0 0 1 0 0 1.439 

Navata 0 1 0 0 1 0 0 1.313 

Llers 0 1 0 0 1 0 0 1.239 

Vilamalla 0 1 0 0 0 0 0 1.157 

Vilajuïga 0 1 0 0 1 0 0 1.112 

Portbou 0 1 0 0 1 0 0 1.077 

Bàscara 0 1 0 0 1 0 0 1.000 

BAIX EMPORDÀ 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Corçà 0 1 0 0 1 0 0 1.253 

Verges 1 1 0 0 1 0 0 1.189 

GARROTXA 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Sant Feliu de Pallerols 0 1 0 0 1 0 0 1.343 

GIRONÈS 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Flaçà 0 1 0 0 1 1 0 1.081 

PLA DE L’ESTANY 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Fontcoberta 0 1 0 0 1 0 0 1.474 

Serinyà 0 1 0 0 1 0 0 1.108 

SELVA 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Sant Julià del Llor i 

Bonmatí 

0 1 0 0 0 0 0 1.275 
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Necessitats 

 

 Problemàtica general de centres educatius emplaçats en edificis molt vells 
 
Durant la reunió que s’ha portat a terme amb els municipis que formen part de la 
franja de població de 1.001 a 1.500 habitants es percep com a problemàtica 
general que els edificis dels centres educatius són molt vells i necessiten millores 
i/o que els ajuntaments han rebut la promesa del Departament d’Educació de 
construir una escola nova, però totes aquestes accions no acaben de dur-se a 
terme. 

 Mancomunar municipis per mantenir el servei de llar d’infants 
 
Tal com s’ha vist en les trobades amb els municipis que tenen escoles que 
formen part d’una ZER, també queda palesa que una de les preocupacions dels 
municipis de 1.001 a 1.500 habitants és el tancament de les llars d’infants 
municipals a conseqüència de l’insuficient nombre de nens.  
 
En general, el manteniment de les llars d’infants sempre és deficitari en aquests 
municipis, però els ajuntaments entenen que, en la mesura que puguin, han de 
fer un esforç per conservar-les obertes a fi d’assegurar la continuïtat del servei 
educatiu amb les escoles. 

S’ha proposat, com en altres casos, mancomunar el servei de les llars d’infants 
municipals com a fórmula de suport mutu entre els municipis i com a solució al 
manteniment d’aquest servei.  

 

 Transport escolar 
 
En aquesta franja de municipis de 1.001 a 1.500 habitants es reitera la necessitat 
de millorar el servei de transport escolar, sobretot entre els alumnes de 
batxillerat. La problemàtica de falta de connexions del servei de transport afecta 
els alumnes que estudien als municipis veïns o que viuen en nuclis disseminats 
de poblacions. Així mateix, els horaris de transport no coincideixen amb l’inici i 
la finalització de les classes, cosa que comporta que hagin de fer servir transport 
privat. 

En aquest sentit, s’informa els ajuntaments que la Diputació de Girona dona una 
subvenció anual que gestiona el Departament d’Educació destinada al transport 
escolar d’alumnes d’estudis postobligatoris. 

 

 Mancança de polítiques educatives  
 
De la totalitat dels municipis amb els quals ens hem pogut reunir, només 
l’Ajuntament de Bàscara aposta per la redacció de polítiques educatives («El club 
dels dimarts negres»). Tot i així, ha estat una necessitat «imposada», ja que 

l’AMPA de l’escola ha deixat de programar activitats extraescolars, la qual cosa 
evidencia la presència d’una bretxa entre els nens que continuen fent activitats 
extraescolars i els que no en poden fer a conseqüència de les diverses situacions 
econòmiques familiars. 
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Igualment, en aquesta mateixa línia, l’Ajuntament vol millorar l’atenció als nens 
del municipi, per a la qual cosa ha vist la necessitat d’adherir-se a la Xarxa 
d’Educació 360 i estan començant a redactar el projecte 360. 
 
S’evidencia que els municipis de fins a 1.500 habitants han de centrar els seus 
esforços econòmics en el manteniment dels edificis dels centres educatius per 
seguir tenint les instal·lacions obertes, prioritari per als ajuntaments. Aquest fet, 
doncs, comporta que no puguin apostar pel desenvolupament de polítiques 
educatives. 
 

 

Compromís de la Diputació de Girona  

 

Vista la gran preocupació d’aquests municipis en relació amb l’estat dels edificis, la 
Diputació de Girona es compromet a posar-se a disposició seva per traslladar-ho al 
Departament d’Educació de la Generalitat i procurar desencallar aquesta situació. 
 
En aquest mateix estudi, publiquem la llista dels municipis que ens han referit les seves 
inquietuds en relació amb la problemàtica dels edificis dels centres educatius per 
presentar-la al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
compromís adquirit. 
 
Així mateix, hi ha el compromís de parlar amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat per conèixer com distribueix l’ajuda anual de la Diputació en transport 
escolar dels alumnes d’estudis postobligatoris. Igualment, es procurarà parlar-ne amb 
els consells comarcals de la província.  

 

 

Municipis de 1.501 a 2.000 habitants 

 

Context 

 

 

La Diputació de Girona s’ha reunit amb la majoria dels municipis relacionats, tret de 
l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, amb el qual no ha pogut contactar. Per tant, 
dels 11 municipis que formen part del segment de població de 1.501 a 2.000 habitants, 
l’estudi abraça 10 municipis, que equivalen al 90,90 % del total. Del total de municipis 
destaquem els punts següents:  
 

ALT EMPORDÀ 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Peralada 0 1 0 0 1 0 0 1.868 

Avinyonet de 

Puigventós 

0 1 0 0 1 0 0 1.604 

BAIX EMPORDÀ 



39 
 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Vulpellac 0 1  0 0 0 0 1.713 

Entitat de 

població 

del 

municipi 

de 

Forallac 

Mont-ras 0 1 0 0 1 0 0 1.691 

CERDANYA 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Alp 0 1 0 0 1 0 0 1.559 

GARROTXA 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Preses, les 0 1 0 0 1 0 0 1.763 

Planes d'Hostoles, les 0 1 0 0 1 0 0 1.660 

Santa Pau 0 1 0 0 1 0 0 1.573 

GIRONÈS 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Concertats ZER Llars d’infants Altres Privats Població 

(INE 

2018) 

Bordils 0 1 0 0 1 0 1 1.701 

RIPOLLÈS 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Ribes de Freser 1 1 0 0 1 0 0 1.766 

SELVA 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Cellera de Ter, la 0 1 0 0 1 0 0 1.976 
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Necessitats 

 

 

 Polítiques educatives en la línia d’Educació 360 
 
Alguns ajuntaments, com els de les Preses, Bordils i la Cellera de Ter, treballen 
en polítiques educatives en la línia d’Educació 360 i s’han adherit a la Xarxa 
Educació 360.  

En aquest sentit, doncs, arribem al llindar del nombre d’habitants per municipi 
(municipis a partir de 1.501 habitants) amb què es comencen a tractar les 
polítiques educatives, tot i les mancances que puguin tenir els edificis dels 
centres escolars.  

En podem extreure dues lectures: possiblement els ajuntaments hi poden invertir 
més pressupost municipal i les mateixes AMPA dels centres educatius són molt 
proactives i col·laboren en les activitats extraescolars de la mainada.  

 

 AMPA actives 
 
D’acord amb el que hem exposat anteriorment, un fet que cal destacar és la bona 
sintonia de treball que s’ha percebut entre els ajuntaments, els centres escolars 
i les AMPA, així com la predisposició que tenen aquestes últimes a organitzar 
activitats extraescolars per als nens.  

Així doncs, els que en surten beneficiats són els mateixos alumnes, ja que 
continuen desenvolupant la seva educació fora de l’horari escolar. 

 

 Servei de llars d’infants mancomunat  
 
Es continua veient que els municipis petits tenen grans problemes per mantenir 
el servei de llar d’infants. En aquest sentit, cal destacar que l’Ajuntament d’Alp el 
té mancomunat entre diversos municipis. Per tant, podria ser un bon exemple a 
tenir en compte pels municipis inferiors a 1.500 habitants a fi de garantir el bon 
funcionament de les llars d’infants municipals. 
 
 

 Escoles de música 
 
Els municipis que formen part del segment de població de 1.501 a 2.000 
habitants comencen a oferir el servei d’activitats extraescolars de les escoles de 
música. Per exemple, l’Ajuntament de Bordils ofereix el servei en col·laboració 
amb el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de la Cellera de Ter té 
l’escola de música compartida amb Cases de la Música. 
 
 

 Problemàtica general de centres educatius emplaçats en edificis molt vells 
 
Durant la reunió que s’ha portat a terme amb els municipis que formen part de la 
franja de població de 1.500 a 2.000 habitants, es percep com a problemàtica 
general que els edificis dels centres educatius són molt vells i necessiten millores 
i/o que els ajuntaments han rebut la promesa del Departament d’Educació de 
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construir una escola nova, però totes aquestes accions no acaben de dur-se a 
terme. Estan en aquesta situació els municipis de Peralada, Forallac, Santa Pau 
i la Cellera de Ter. 

 

 Manca d’entesa amb el Departament d’Educació 
 
Igualment, seguint amb la relació del Departament d’Educació i els ajuntaments, 
ens trobem que molts d’ells se senten molestos pel tracte que reben, ja que 
sovint les seves necessitats no tenen resposta. Aquest fet preocupa els 
ajuntaments perquè no poden desenvolupar correctament els seus serveis 
educatius.  

  

Alguns exemples  

Ajuntament de les Preses: no té suficient suport per al servei de vetlladores o el 
servei de menjador. El mateix Ajuntament ha d’assumir la despesa que no 
assumeix el Departament d’Educació. 

Ajuntament de Ribes de Freser: troba a faltar una interacció amb el Departament 
per saber quines funcions ha d’assumir cada part.  

 

Compromís de la Diputació de Girona 

 

  

Vista la gran preocupació d’aquests municipis en relació amb l’estat dels edificis, la 
Diputació de Girona es compromet a posar-se a disposició seva per traslladar-ho al 
Departament d’Educació de la Generalitat i procurar desencallar aquesta situació. 
 
En aquest mateix estudi, publiquem la llista dels municipis que ens han referit les seves 
inquietuds en relació amb la problemàtica dels edificis dels centres educatius per 
presentar-la al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
compromís adquirit. 
 
Així mateix, hi ha el compromís de parlar amb el Departament d’Educació perquè siguin 
conscients de la situació d’alguns municipis d’aquesta franja.  

 

Municipis de 2.001 a 3.000 habitants 

 

Context 

 

 

La Diputació de Girona s’ha reunit amb la majoria dels municipis relacionats, tret dels 
ajuntaments de Cadaqués, Vilablareix, Fornells de la Selva i Riudarenes, amb els quals 
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no ha pogut contactar. Per tant, dels 10 municipis que formen part del segment de 
població de 2.001 a 3.000 habitants, l’estudi abraça 6 municipis, que equivalen al 60,00 
% del total. Del total de municipis destaquem els punts següents:  

 

ALT EMPORDÀ 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 2018) 

Cadaqués 1 1 0 0 1 0 0 2.752 

BAIX EMPORDÀ 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 2018) 

Pals 0 1 0 0 1 0 0 2.461 

GARROTXA 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 2018) 

Sant Joan les Fonts 0 1 0 0 1 0 0 2.966 

Canya, la 0 0 0 0 1 0  Corresponent 

a Sant Joan 

les Fonts 

GIRONÈS 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 2018) 

Vilablareix 1 1 0 0 1 0 0 2.789 

Fornells de la Selva 0 1 0 0 2 1 4 2.649 

PLA DE L’ESTANY 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 2018) 

Cornellà del Terri 0 1 0 0 1 0 0 2.322 

RIPOLLÈS 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 2018) 

Camprodon 1 1 0 0 1 0 0 2.261 

SELVA 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 2018) 

Amer 1 1 0 0 2 0 1 2.256 

Riudarenes 0 1 0 0 1 0 0 2.181 

Riudellots de la 

Selva 

0 1 0 0 1 0 0 2.059 
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Necessitats 

 

 Serveis educatius mancomunats 
 
Ens trobem davant la problemàtica que alguns del municipis que tenen centres 
escolars als quals assisteixen els alumnes dels municipis veïns han d’assumir el 
total de despesa de manteniment dels centres, ja que els ajuntaments 
corresponents no hi col·laboren. N’és un exemple la llar d’infants de l’Ajuntament 
de Camprodon, que dona servei a nens de cinc municipis veïns, i l’escola, que 
dona servei a tres municipis veïns. 
 
Aquest fet ha estat comentat habitualment al llarg de les reunions mantingudes i 
afecta tota mena de municipis independentment del nombre d’habitants que 
puguin tenir. 
 
 
 

 

 Transport escolar 
 
En aquesta franja de municipis de 2.001 a 3.000 habitants es reitera la necessitat 
de millorar el servei de transport escolar. N’és un exemple el municipi de 
Bescanó. La problemàtica de falta de connexions del servei de transport afecta 
els alumnes que estudien als municipis veïns o que viuen en nuclis disseminats 
de poblacions. Així mateix, els horaris de transport no coincideixen amb l’inici i 
la finalització de les classes, cosa que comporta que hagin de fer servir transport 
privat. 
 
En aquest sentit, s’informa els ajuntaments que la Diputació de Girona dona una 
subvenció anual que gestiona el Departament d’Educació destinada al transport 
escolar d’alumnes d’estudis postobligatoris. 

 
 

 Problemàtica general de centres educatius emplaçats en edificis molt vells 
 
Durant la reunió que s’ha portat a terme amb els municipis que formen part de la 
franja de població de 2.001 a 3.000 habitants, es percep com a problemàtica 
general que els edificis dels centres educatius són molt vells i necessiten unes 
millores i/o que els ajuntaments han rebut la promesa del Departament 
d’Educació de construir una escola nova, però totes aquestes accions no acaben 
de dur-se a terme. Estan en aquesta situació els municipis de Pals, Sant Joan 
les Fonts, Cornellà del Terri, Camprodon i Amer. 

Igualment, cal saber si el Departament d’Educació té la intenció de tornar a 
convocar la subvenció d’obres RAM, ja que en aquests moments no la ofereix i 
es considera que la majoria de les problemàtiques exposades es podrien atendre 
amb aquesta línia de subvencions. 
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Compromís de la Diputació de Girona 

 

  

Vista la situació en relació amb els serveis mancomunats, la Diputació de Girona es 
compromet a revisar aquesta problemàtica per valorar com es poden interrelacionar els 
municipis perquè un ajuntament que ofereix servei escolar no hagi d’atendre el 100 % 
de les despeses. 
 
Atesa la gran preocupació d’aquests municipis en relació amb l’estat dels edificis, la 
Diputació de Girona es compromet a posar-se a disposició seva per traslladar-ho al 
Departament d’Educació de la Generalitat i procurar desencallar aquesta situació. 
 
En aquest mateix estudi, publiquem la llista dels municipis que ens han referit les seves 
inquietuds en relació amb la problemàtica dels edificis dels centres educatius per 
presentar-la al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
compromís adquirit. 
 
Així mateix, hi ha el compromís de parlar amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat per conèixer com distribueix l’ajuda anual de la Diputació en transport 
escolar  i si és suficient. Igualment, es procurarà parlar-ne amb els consells comarcals 
de la província.  

 

 

Municipis de 3.001 a 5.000 habitants 

 

Context 

 

 

La Diputació de Girona s’ha reunit amb la majoria dels municipis relacionats, llevat dels 
ajuntaments de Quart i de Breda, amb els quals no ha pogut contactar. Per tant, dels 14 
municipis que formen part del segment de població de 3.001 a 5.000 habitants, l’estudi 
abraça 12 municipis, que equivalen al 85,71 % del total. Del total de municipis 
destaquem els punts següents:  

 

 

ALT EMPORDÀ 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d'infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Llançà 1 1 0 0 1 0 0 4.868 

Jonquera, la 1 1 0 0 1 1 0 3.233 

BAIX EMPORDÀ 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d'infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Begur 0 1 0 0 1 0 0 3.934 

GARROTXA 
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Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Mallol, el 0 1  0 0 0 0 Correspon 

a la Vall 

d’en Bas 

Sant Esteve d’en Bas 0 1  0 1 0 0 Correspon 

a la Vall 

d’en Bas 

Vall d’en Bas, la 0 0 0 0 0 0 0 3.029 

GIRONÈS 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Bescanó 1 1 0 0 2 1 0 4.941 

Sant Gregori 1 1 1 0 1 0 0 3.740 

Quart 0 2 0 0 1 1 0 3.640 

Sant Julià de Ramis 0 1 0 0 1 1 0 3.461 

RIPOLLÈS 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Sant Joan de les 

Abadesses 

1 1 0 0 1 0 0 3.224 

Campdevànol 0 1 0 0 1 0 0 3.204 

SELVA 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Hostalric 1 1 0 0 1 0 0 4.139 

Riells i Viabrea 1 1 0 0 1 0 0 4.002 

Breda 0 1 0 0 1 0 0 3.733 

Vilobí d'Onyar 0 1 0 0 1 0 0 3.196 

 

 

 

Necessitats 

 

 

 Polítiques educatives i participació en els Programes Pedagògics de la 
Diputació i els seus organismes autònoms 
 
Es percep un augment del treball en polítiques educatives que aposten pel 
desenvolupament de programes de diverses entitats com ara el Departament 
d’Educació, els consells comarcals o els mateixos organismes autònoms de la 
Diputació de Girona.  
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En aquest sentit, des del Servei de Cooperació Cultural i Educació de la 
Diputació de Girona es pretén coordinar el mateix Servei i Dipsalut per millorar-
ne les actuacions, de manera que els ajuntaments en puguin treure el màxim 
rendiment. 
  
 

 Adhesió a la Xarxa Educació 360 
 
Com hem esmentat anteriorment, en la trobada amb els ajuntaments que 
corresponen a la franja de població de 3.001 a 5.000 habitants es constata una 
aposta clara per invertir en polítiques educatives. Aquest fet queda palès en la 
necessitat d’adherir-se a la Xarxa Educació 360 per desenvolupar projectes 
educatius amb la finalitat d’oferir una educació a temps complet, més enllà del 
temps lectiu a les aules. En són exemples els ajuntaments de Llançà, la Vall d’en 
Bas i Hostalric. 

 

 Ajuntaments amb centres de màxima complexitat 
 
Vist que al llarg de la trobada amb aquests ajuntaments s’ha constatat que molts 
d’ells tenen alumnes amb necessitats especials, s’ha destacat la conveniència 
que en les properes bases reguladores per a la concessió de subvencions per 
fomentar programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines 
aquests ajuntaments puguin obtenir una puntuació extraordinària.   
 
 

 Servei de llar d’infants mancomunat  
 
En relació amb la gran problemàtica dels municipis petits per mantenir el servei 
de llar d’infants, cal destacar que l’Ajuntament d’Hostalric el té mancomunat entre 
diversos municipis —com l’Ajuntament d’Alp, esmentat anteriorment. Per tant, 
podria ser un bon exemple a tenir en compte pels municipis inferiors a 1.500 
habitants a fi de garantir el bon funcionament de les llars d’infants municipals. 

 
 

 Transport escolar 
 
En aquesta franja de municipis de 3.001 a 5.000 habitants es reitera la necessitat 
de millorar el servei de transport escolar. N’és un exemple el municipi de 
Bescanó. La problemàtica de falta de connexions del servei de transport afecta 
els alumnes que estudien als municipis veïns o que viuen en nuclis disseminats 
de poblacions. Així mateix, els horaris de transport no coincideixen amb l’inici i 
la finalització de les classes, cosa que comporta que hagin de fer servir transport 
privat. 
 
 

 Seguiment de la problemàtica de renovació dels edificis dels centres 
educatius 
 
Durant la reunió que s’ha portat a terme amb els municipis que formen part de la 
franja d’entre 3.001 i 5.000 habitants, s’ha constatat que persisteix la 
problemàtica que els edificis dels centres educatius necessiten millores i/o que 
els ajuntaments han rebut la promesa del Departament d’Educació de construir 
una escola, però totes aquestes accions no acaben de dur-se a terme. Estan en 
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aquesta situació els municipis de Begur, Hostalric, Riells i Viabrea i Vilobí 
d’Onyar. 
 

 

Compromís de la Diputació de Girona 

  

 

Vista la gran preocupació d’aquests municipis en relació amb l’estat dels edificis, la 
Diputació de Girona es compromet a posar-se a disposició seva per traslladar-ho al 
Departament d’Educació de la Generalitat i procurar desencallar aquesta situació. 
 
En aquest mateix estudi, publiquem la llista dels municipis que ens han referit les seves 
inquietuds en relació amb la problemàtica dels edificis dels centres educatius per 
presentar-la al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
compromís adquirit. 
 
Així mateix, hi ha el compromís de parlar amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat per conèixer com distribueix l’ajuda anual de la Diputació en transport 
escolar dels alumnes d’estudis postobligatoris i si és suficient. Igualment, es procurarà 
parlar-ne amb els consells comarcals de la província.  

 

Municipis de 5.001 a 7.000 habitants 

 

Context 

 

La Diputació de Girona s’ha reunit amb la majoria dels municipis relacionats, tret de 
l’Ajuntament d’Arbúcies, amb el qual no ha pogut contactar. Per tant, dels 9 municipis 
que formen part del segment de població de 5.001 a 7.000 habitants, l’estudi abraça 8 
municipis, que equivalen al 88,88 % del total. Del total de municipis destaquem els punts 
següents:  
 

ALT EMPORDÀ 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Vilafant 1 3 0 0 1 0 0 5.443 

BAIX EMPORDÀ 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Santa Cristina d'Aro 0 1 0 0 1 1 0 5.203 

GIRONÈS 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Concertats ZER Llars d’infants Altres Privats Població 

(INE 

2018) 



48 
 

Celrà 1 2 0 0 2 2 0 5.390 

Sarrià de Ter 1 1 1 0 1 0 0 5.114 

SELVA 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Arbúcies 1 1 1 0 2 0 0 6.515 

Sils 1 2 0 0 1 1 0 5.969 

Sant Hilari Sacalm 1 1 2 0 2 1 0 5.591 

Tossa de Mar 1 1 0 0 1 1 0 5.584 

Anglès 1 1 1 0 2 1 1 5.519 

 

 

Necessitats 

 

 

 Seguiment de la problemàtica de renovació dels edificis dels centres 
educatius 
 
Durant la reunió que s’ha portat a terme amb els municipis que formen part de la 
franja de població de 5.001 a 7.000 habitants, s’ha constatat que persisteix la 
problemàtica que els edificis dels centres educatius necessiten millores i/o que 
els ajuntaments han rebut la promesa del Departament d’Educació de construir 
una escola nova, però totes aquestes accions no acaben de dur-se a terme. 
Estan en aquesta situació els municipis de Vilafant, Santa Cristina d’Aro, Celrà, 
Sils i Sant Hilari Sacalm. 
 
Així mateix, també es percep una manca de recursos per als centres educatius. 
Més enllà del manteniment ordinari, troben que el Departament d’Educació no 
els respon.  
 
 

 Polítiques educatives i participació en els Programes Pedagògics de la 
Diputació i els seus organismes autònoms 
 
Igualment que en la trobada amb els ajuntaments del segment de població de 
3.001 a 5.000 habitants, es percep un augment del treball en polítiques 
educatives que aposten pel desenvolupament de programes de diverses entitats 
com ara el Departament d’Educació, els consells comarcals o els mateixos 
organismes autònoms de la Diputació de Girona.  
 
Es destaca que les activitats extraescolars estan molt encarades a l’àmbit de 
suport emocional dels alumnes, així com a l’àmbit social.  
 
Com a exemple, l’Ajuntament de Sils, tot i que desenvolupa activitats educatives, 
demana més suport social en l’àmbit educatiu per oferir programes de continuïtat  
amb un educador social i/o un dinamitzador. El municipi està molt diversificat a 
conseqüència de la població nouvinguda, amb poc arrelament i amb famílies 
força desestructurades, cosa que preocupa la comunitat educativa.    
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Així mateix, per a l’Ajuntament de Tossa de Mar constata la necessitat de donar 
suport a programes educatius a l’entorn de l’atenció a les addiccions, un 
problema que considera que va en augment entre el jovent. En aquest sentit, 
tota ajuda serà benvinguda per mantenir aquests serveis.  
 
 

 Transport escolar 
 
En aquesta franja de municipis de 5.001 a 7.000 habitants es reitera la necessitat 
de millorar el servei de transport escolar. N’és un exemple el municipi d’Anglès. 
La problemàtica de falta de connexions del servei de transport afecta els alumnes 
que estudien als municipis veïns o que viuen en nuclis disseminats de 
poblacions. Així mateix, els horaris de transport no coincideixen amb l’inici i la 
finalització de les classes, cosa que comporta que hagin de fer servir transport 
privat. 
 
 

 Serveis educatius mancomunats 
 
D’acord amb el que ens hem anat trobant al llarg de les reunions, cal remarcar 
la problemàtica d’alguns municipis, que tenen centres escolars on assisteixen 
alumnes dels municipis veïns i els ajuntaments corresponents no col·laboren en 
el manteniment dels centres. 
 
En aquest sentit, cal destacar la situació de l’Ajuntament de Celrà, que s’hauria 
d’agafar com a exemple. L’Ajuntament porta a terme el projecte «Taller obert», 
que ofereix als estudiants amb mancances per facilitar-los l’adaptació al sistema 
educatiu. El 50 % dels recursos econòmics recauen en l’Ajuntament i l’altre 50 % 
en els altres municipis dels quals provenen els estudiants de l’institut. 
 
Aquest podria ser un bon exemple per començar a trobar solucions a aquesta 
problemàtica tan generalitzada.  
 
 

 Escoles de música i dansa 
 
Els municipis que formen part del segment de població de 5.000 a 7.000 
habitants segueixen oferint el servei d’activitats extraescolars de les escoles de 
música i de dansa. En són exemples l’Ajuntament d’Anglès (ha iniciat un projecte 
d’escola de música, coordinat amb la Cellera de Ter), l’Ajuntament de Sant Hilari 
(té aula de música) i l’Ajuntament de Celrà (té una escola de dansa). 
 
 

Compromís de la Diputació de Girona  

 

Vista la gran preocupació d’aquests municipis en relació amb l’estat dels edificis, la 
Diputació de Girona es compromet a posar-se a disposició seva per traslladar-ho al 
Departament d’Educació de la Generalitat i procurar desencallar aquesta situació. 
 
En aquest mateix estudi, publiquem la llista dels municipis que ens han referit les seves 
inquietuds en relació amb la problemàtica dels edificis dels centres educatius per 
presentar-la al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
compromís adquirit. 
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Cal saber si el Departament d’Educació té la intenció de tornar a convocar la subvenció 
d’obres RAM, ja que en aquests moments no la ofereix i es considera que la majoria de 
les problemàtiques exposades es podrien atendre amb aquesta línia de subvencions. 
 
Així mateix, hi ha el compromís de parlar amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat per conèixer com distribueix l’ajuda anual de la Diputació en transport 
escolar dels alumnes d’estudis postobligatoris i si és suficient. Igualment, es procurarà 
parlar-ne amb els consells comarcals de la província.  
 
En relació amb l’oferta de programes educatius, des del Servei de Cooperació Cultural 
i Educació de la Diputació de Girona es pretén coordinar el mateix Servei i Dipsalut per 
millorar-ne les actuacions, de manera que els ajuntaments en puguin treure el màxim 
rendiment. 
 
Finalment, la Diputació de Girona es compromet a revisar la situació dels serveis 
educatius mancomunats per valorar com es podrien interrelacionar els municipis per 
evitar que els ajuntaments que ofereixen servei escolar hagin d’atendre el 100 % de les 
despeses. 
 

 

Municipis amb més de 7.000 habitants 

 

Context 

 

 

La Diputació de Girona s’ha reunit amb la majoria dels municipis relacionats, llevat dels 
ajuntaments de l’Escala i Calonge i Sant Antoni. Per tant, dels 8 municipis que formen 
part del segment de població amb més de 7.000 habitants, l’estudi abraça 6 municipis, 
que equivalen al 75,00 % del total. Del total de municipis destaquem els punts següents:  

 

 

ALT EMPORDÀ 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Escala, l’ 1 2 0 0 1 1 0 10.417 

BAIX EMPORDÀ 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Palamós 1 3 2 0 1 1 0 17.898 

Sant Joan de Palamós 0 0 0 0 1 0 1 Terme de 

Palamós 

Calonge i Sant Antoni 1 3 0 0 2 1 0 10.897 

Castell d’Aro  1 1 0 0 1 1 0 10.585 

Platja d’Aro 0 2 0 0 0 1 0 10.585 

GIRONÈS 
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Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Cassà de la Selva 1 2 1 0 1 1 1 10.359 

Llagostera 1 2 0 0 2 0 0 8.297 

SELVA 

Nom del municipi 

o població 

Instituts Escoles Centres 

concertats 

ZER Llars d’infants Altres Centres 

privats 

Població 

(INE 

2018) 

Vidreres 1 2 0 0 2 2 0 7.740 

Caldes de Malavella 1 2 0 0 1 0 0 7.458 

 

 

 

Necessitats 

 

 

 Polítiques educatives en la línia d’Educació 360 
 
Es percep una aposta clara per invertir en les polítiques educatives d’Educació 
360 i adherir-se a la mateixa Xarxa Educació 360 per desenvolupar projectes 
educatius amb la finalitat d’oferir una educació a temps complet, més enllà del 
temps lectiu a les aules. En són exemples els ajuntaments de Castell-Platja 
d’Aro, Llagostera, Vidreres i Caldes de Malavella. 
 
Així mateix, es corrobora i s’intensifica aquest fet amb el desenvolupament dels 
projectes oferts per la mateixa Fundació Bofill: «Passaport Edunauta-Territori», 
que connecta oportunitats, i el programa «Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu».  

El programa «Passaport Edunauta-Territori» és un projecte pilot de creació 
d’oportunitats educatives i d’acreditació i reconeixement social i d’aprenentages 
fora escola. 

El programa «Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu» busca aconseguir un 
alumnat més heterogeni en els centres escolars mitjançant un projecte innovador 
desenvolupat a través de l’aliança amb una institució d’excel·lència que funcioni 
com a magnetisme per a les famílies de l’entorn. 

 

 Transport escolar 
 
En aquesta franja dels municipis amb més de 7.000 habitants es reitera la 
necessitat de millorar el servei de transport escolar. N’és un exemple el municipi 
de Castell-Platja d’Aro. La problemàtica de la falta de connexions del servei de 
transport està lligada al fet que és un municipi integrat per tres nuclis i els costa 
coordinar la mobilització dels alumnes. En aquest cas, l’Ajuntament de 
Castell-Platja d’Aro té un conveni de transport escolar amb el Consell Comarcal, 
però l’inconvenient és que el conveni no té en compte les distàncies, sinó els 
municipis, i en el seu cas aquest fet no els beneficia. 
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D’acord amb la dinàmica que s’ha anat tractant fins ara, hi ha el compromís de 
parlar amb els consells comarcals de la província i amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat per conèixer com distribueix l’ajuda de la Diputació 
de Girona. 

 

 

Compromís de la Diputació de Girona  

 

 

Hi ha el compromís de parlar amb el Departament d’Educació de la Generalitat per 
conèixer com distribueix l’ajuda anual de la Diputació en transport escolar dels alumnes 
d’estudis postobligatoris i si és suficient. Igualment, es procurarà parlar-ne amb els 
consells comarcals de la província. 
 
També hi ha el compromís de la corporació de preparar espais de trobada entre 
municipis amb necessitats o experiències similars per poder intercanviar opinions i 
desenvolupar noves iniciatives. 
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Conclusions de l’estudi 

 
L’estudi ens ha permès tenir informació directa de la situació del món local en relació 
amb l’educació. Si bé es va planificar amb anterioritat a l’inici de la pandèmia i, de fet, 
algunes de les reunions es van dur a terme de forma presencial abans de la irrupció de 
la COVID-19 i l’entrada en vigor del decret de l’estat d’alarma, el context de crisi sanitària 
ens ha estat útil per dues raons: per fer palesa la debilitat del sistema en un moment 
complex, sobretot en el vessant de coordinació interadministrativa, i per redissenyar la 
nostra planificació i agrupar els municipis per tipologia, fet que ens ha donat una 
perspectiva sobre el territori més àmplia i ha posat de manifest que molts municipis 
comparteixen experiències malgrat la distància geogràfica que els separa. 

A grans trets, s’obren quatre línies de treball: 

- Esdevenir interlocutors entre les necessitats municipals i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Vist que un dels assumptes 
reiterat a totes les reunions ha estat la manca de coordinació entre els municipis 
i la Generalitat de Catalunya, la Diputació pot agrupar aquestes demandes i/o 
inquietuts del territori i transmetre-les al Departament. De la mateixa manera, pot 
fer el retorn de les propostes de la Generalitat al món local. Es poden tractar 
temes com l’estat dels equipaments, el transport de l’alumnat d’estudis 
postobligatoris, etc. 
 

- Crear una xarxa de treball en educació a diferents nivells: 
 

o Municipis petits 
o Consells comarcals 
o Xarxa d’experiències 

 
Es farien trobades periòdiques per conèixer l’evolució de la gestió del sistema 
educatiu en els municipis, la implementació del programa 360, així com per 
detectar necessitats emergents. 
 
La proposta seria fer una trobada trimestral per cada grup de treball i una de 
semestral per la xarxa d’experiències, en què municipis que haguessin 
desenvolupat projectes que poguessin ser d’interès per a la resta els poguessin 
exposar i obrir debat (exemple: mancomunar serveis, educació fora de l’horari 
lectiu, etc.). 
 

- Desenvolupar línies de foment, que donin suport a les polítiques educatives 
locals. 
 

- Disposar d’un espai d’estudi i recerca, amb especial atenció a les noves 
oportunitats que es puguin aplicar a la demarcació. 
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Els ODS a l’educació: oportunitats 
 

El setembre de 2015, l’Assamblea de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per 
al desenvolupament sostenible, un document que estableix els reptes globals i les línies 
estratègiques que es marca l’organització per als propers cinc anys i encoratja els 
governs i les empreses a incorporar-la en les seves polítiques en aquest termini. 

L’Agenda 2030 s’estructura en 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS en 
endavant) i estableix un marc de polítiques per millorar la qualitat de vida de les 
persones, la preservació del medi ambient i l’enfortiment de la governança a tots els 
nivells. Els 17 objectius giren entorn de les tres dimensions del desenvolupament 
sostenible: l’econòmica, la social i l’ambiental, i es proposen abordar aspectes 
transversals com la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic, l’educació, la igualtat de 
gènere, etc. 

L’aprovació d’aquest document es presenta com una oportunitat d’aplicar polítiques que 
conflueixin en un mateix objectiu, de manera que es pugui treballar per assolir un 
desenvolupament sostenible. 

L’educació és present a l’Agenda 2030, no només com a ODS específic, sinó perquè 
mitjançant l’educació es pot incidir directament en la major part dels ODS plantejats. 

D’acord amb l’Agenda 2030, l’ODS 4 vetlla per proporcionar a tothom accés a l’educació, 
la formació i el ple desenvolupament del seu potencial. Aquest ODS demana garantir 
l’accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infància i a un ensenyament 
preescolar de qualitat. També s’ha de potenciar que tothom acabi l’ensenyament primari 
i secundari, que haurà de ser gratuït, equitatiu i de qualitat, i que es pugui accedir a una 
formació tècnica, professional i superior de qualitat, incloent-hi l’ensenyament 
universitari. Així mateix, cal que tot l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per 
promoure el desenvolupament sostenible: drets humans, igualtat de gènere, promoció 
d’una cultura de pau i no-violència, adopció d’estils de vida saludables, etc. 

Els governs locals tenen un paper clau en la col·laboració entre els agents educatius del 
seu territori i en la interpretació de l’educació com un fet que no queda restringit als 
centres educatius, sinó que té lloc en qualsevol lloc i moment del municipi.  

En aquest context, la iniciativa d’Educació 360 s’alinea a la perfecció amb aquest 
objectiu proposat per les Nacions Unides. 

Educació 360, Educació a temps complet, iniciativa promoguda per la Fundació Jaume 
Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona, 
interpel·la directament els governs locals a formar una aliança  l’objectiu de la qual sigui 
més i millors oportunitats educatives per a tothom, basada en l’equitat, la igualtat i la 
cohesió social del territori. 

La Diputació forma part de l’Aliança 360 des de l’any 2019. 

Tornant a l’Agenda 2030, les fites per al 2030 de l’ODS 4 són les següents: 

4.1. Vetllar perquè totes les nenes i tots els nens acabin els cicles de l’educació primària 
i secundària, que ha de ser gratuïta, equitativa i de qualitat i ha de produir resultats 
d’aprenentatge rellevants i eficaços. 
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4.2. Vetllar perquè totes les nenes i tots els nens tinguin accés a serveis d’atenció i 
desenvolupament en la primera infància i a una educació preescolar de qualitat, per tal 
que estiguin preparats per a l’educació primària. 

4.3. Assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i totes les dones a 
una educació tècnica, professional i superior de qualitat, inclosa l’educació universitària. 

4.4. Augmentar de manera significativa el nombre de joves i adults que tenen les 
competències necessàries, especialment tècniques i professionals, per accedir a 
l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria. 

4.5. Eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions 
d’igualtat de les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els 
pobles indígenes i els infants en situacions de vulnerablilitat, a tots els nivells de 
l’educació i de la formació professional. 

4.6. Garantir que tots els joves i una proporció considerable dels adults, tant homes com 
dones, tinguin competències alfabètiques i aritmètiques. 

4.7. Garantir que tots els alumnes adquireixin els coneixements i les competències 
necessaris per promoure el desenvolupament sostenible mitjançant, entre d’altres, 
l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els 
drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la 
ciutadania global i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al 
desenvolupament sostenible. 

4.a. Construir i adequar les instal·lacions educatives que responguin a les necessitats 
dels infants i les persones discapacitades i tinguin el compte les qüestions de gènere, i 
que ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a 
tothom. 

4.b. Augmentar considerablement a escala global el nombre de beques disponibles per 
als països en desenvolupament, sobretot per als països menys avançats, els petits 
estats insulars en desenvolupament i els països de l’Àfrica, perquè els seus estudiants 
puguin matricular-se en programes d’estudis superiors, inclosos programes de formació 
professional i programes tècnics, científics, d’enginyeria i de tecnologia de la informació 
i les comunicacions, en països desenvolupats i altres països en desenvolupament. 

4.c. Augmentar considerablement l’oferta de docents qualificats mitjançant, entre 
d’altres, la cooperació internacional per a la formació de docents a països en 
desenvolupament, especialments als països menys avançats i als petits estats insulars 
en desenvolupament. 
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Educació

Taula de 
coordinació amb 
la Generalitat de 

Catalunya

Xarxa d’educació 
de les 

comarques 
gironines

Estudi i recerca de 
noves línies de 
col·laboració

Línies de 
foment

El Servei d’Educació de la Diputació de Girona 
 

D’acord amb el que s’ha vist anteriorment, el Servei d’Educació ha de treballar en quatre 
vessants diferents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tall d’esquema, els quatre àmbits s’haurien de desenvolupar de la manera següent: 
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TAULA DE COORDINACIÓ AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Es farien dues trobades anuals en l’àmbit polític i es potenciaria un contacte més fluid 
en l’àmbit tècnic. 

 

XARXA D’EDUCACIÓ DE LES COMARQUES GIRONINES 

L’objectiu és ser els promotors d’una gran xarxa, a partir de la qual els municipis puguin 
trobar un espai per compartir experiències. 

Aquesta xarxa també tindria diferents àmbits de treball, els membres dels quals es 
reunirien trimestralment: 

 Xarxa de municipis petits 

 Xarxa de consells comarcals 

 Xarxa de municipis 360 

Xarxa de municipis amb escoles municipals de música i de dansa 

 

LÍNIES DE FOMENT 

Caldria donar continuïtat a les dues línies de subvencions que donen suport a les 
iniciatives educatives de la demarcació i estudiar la possibilitat d’aprovar noves mesures 
de foment del sector educatiu. 

 

ESTUDI I RECERCA DE NOVES LÍNIES DE COL·LABORACIÓ 

És necessari fer un seguiment de les principals iniciatives d’innovació pedagògica per 
valorar la possible implicació de la Diputació de Girona en la seva promoció al territori 
(projecte «Magnet», per exemple). 
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Els objectius estratègics aplicats a les línies de foment del 

servei 
 

 

Vista la normativa que regula el sistema educatiu de Catalunya, la normativa aplicable 
a la Diputació de Girona, els resultats de l’estudi de camp i les propostes i oportunitats 
emergents, com l’Agenda 2030 i el projecte d’Educació 360, que ens proporcionen la 
fotografia actual de l’estat dels centres i els municipis en relació amb l’educació, 
s’estableixen els objectius estratègics següents: 

Objectiu 1. Treballar per una educació inclusiva, equitativa i amb igualtat d’oportunitats 
(ODS 1, 4 i 5). 

Objectiu 2. Vetllar per la continuïtat dels centres escolars a les zones amb menys 
població, entenent que el centre educatiu és un dels principals garants de l’arrelament 
de les famílies en el municipi (ODS 4 i 10). 

Les línies d’acció es presenten a continuació agrupades per objectius estratègics, cada 
una en una fitxa que integra diferents camps. D’una banda, s’adjunten una definició de 
la línia i un conjunt d’actuacions potencials per executar en els propers dos anys del Pla 
Estratègic. D’altra banda, es detallen els indicadors que hi estan relacionats amb els 
valors objectius de cada un d’ells. 

 

Amb els indicadors tenim la capacitat de mesurar objectivament el resultat i l’impacte 
del conjunt de línies i objectius plantejats pel Servei.  

Les propostes s’integraran en el Pla Estratègic del Servei de Cooperació Cultural i 
Educació, concretament en les sublínies 1.6 i 1.7 (o següents, en cas d’obrir noves línies 
de subvencions), des d’on anualment es desglossaran els indicadors i s’actualitzaran 
les dades.  
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OBJECTIU 1. Treballar per una educació inclusiva, equitativa i amb igualtat d’oportunitats (ODS 1, 4 i 5) 

LÍNIA D’ACCIÓ INDICADORS 2020 FITA 2023 PRESSUPOST 2022 

 

1.6. Línia de subvencions per al foment de programes i 

projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines 

 

Definició:  

 

Principal línia de suport a totes les iniciatives relacionades amb 
l’educació de la ciutadania, ja sigui en l’etapa d’educació formal 
com en l’aprenentatge al llarg de la vida. Especialment, per 
aquelles que promouen el treball de la cultura i els drets culturals 
com a element de la identitat individual dels ciutadans. 

 

Objectius: 

 

1. Promoure els projectes que tinguin com a principal 
objectiu treballar per a una educació inclusiva, equitativa 
i de qualitat i per promoure oportunitats d’aprenentatge 
per a tothom, especialment per a les persones 
vulnerables. 

2. Fomentar accions dirigides a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials per garantir el dret universal 
d’accés a l’educació. 

3. Donar suport a les accions relacionades amb la formació 
d’adults, especialment aquelles que busquin reduir la 
desigualtat social i/o afavorir la igualtat de gènere i 
d’oportunitats. 

 

Percentatge d’activitats 

que es treballen en 

centres d’alta 

complexitat 

--- ≥ 10 % 

240.000,00 € 

Percentatge d’activitats 

subvencionades que es 

treballen amb col·lectius 

en risc d’exclusió 

cultural, en relació amb 

el total d’activitats 

subvencionades 

67 %  ≥ 25 % 

Nombre d’activitats que 

formen part del projecte 

360, en relació amb el 

total d’activitats 

presentades 

--- ≥ 30 % 
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Nombre d’escoles amb 

necessitats educatives 

especials (NEE), en 

relació amb el total 

d’escoles amb NEE de la 

demarcació 

 

50 % ≥ 25 % 

Nombre d’accions que 

incorporen polítiques de 

gènere, en relació amb el 

total d’activitats 

subvencionades 

46 % + 10 % 

Nombre d’accions de 

cultura inclusiva, en 

relació amb el total de les 

activitats 

subvencionades 

57,14 % + 10 % 
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OBJECTIU 2. Vetllar per la continuïtat dels centres escolars a les zones amb menys població, entenent que el centre educatiu és un dels 

principals garants de l’arrelament de les famílies en el municipi (ODS 4 i 10) 

LÍNIA D’ACCIÓ INDICADORS 2021 FITA 2023 
PRESSUPOST 

2022 

 

1.7. Línia de subvencions de la Diputació de Girona als municipis de fins a 500 habitants 

de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants 

municipals 

 

 

Definició:  

Despeses dels ajuntaments de les comarques gironines de fins a 500 habitants que siguin titulars 

d’un o més equipaments del tipus següent: 
 

- ZER: 2n cicle d’educació infantil i educació primària. 
- Escola: 2n cicle d’educació infantil i educació primària. 
- Llar d’infants: 1r cicle d’educació infantil, amb un màxim de 10 alumnes matriculats l’any 

de la convocatòria corresponent. 
 

Objectius: 

 

1. Donar suport als municipis petits de la demarcació en les despeses de manteniment i/o 
funcionament ordinari dels centres educatius dels quals són titulars. 

2. Vetllar perquè es puguin mantenir les escoles i les llars d’infants dels municipis petits i 
evitar l’escolarització fora del municipi. 

 

 

 

 

Percentatge de 

municipis 

beneficiaris de la 

subvenció, en 

relació amb el total 

de municipis que la 

podien sol·licitar 

70 % ≥ 70 % 

70.000,00 € 

Percentatge de 

llars d’infants 

beneficiàries de la 

subvenció, en 

relació amb el total 

de llars d’infants 

que la podien 

sol·licitar 

--- ≥ 50 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei d’Educació 

Diputació de Girona 

Girona, agost de 2021 


