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Els ajuntaments dins el Servei d'Educació de Catalunya:
reptes de les polítiques educatives locals en l'horitzó 2020
Any 2015

Sant Vicenç dels Horts

Any 2015

Dades generals
Comarca: Baix Llobregat
Població: 27.983
6 % de població estrangera
Taxa d’atur registrat: 16,58%
(Desembre 2015. Font: Hermes)

El projecte: Treball en xarxa per a la millora d’èxit educatiu

Piràmide de població 2015

Antecedents

De 80 a 84 anys

•
•

de 70 a 74 anys
De 60 a 64 anys
De 50 a 54 anys

Inici el 1997 amb la Xarxa Local d’Educació Secundària
Formalització de la Xarxa Local d’Educació el curs 2007-2008, en el marc d’un
Pla Educatiu d’Entorn.

Objectius
•
•
•
•

De 40 a 44 anys
De 30 a 34 anys
De 20 a 24 anys

Relacionar professionals i agents de l’educació formal generant confiança
Analitzar conjuntament les necessitats educatives dels joves
Crear àmbits de coordinació per als serveis i les intervencions
Buscar recursos per potenciar les iniciatives.

De 10 a 14 anys

Actuacions

De 0 a 4 anys
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Dones

Dades educatives bàsiques
Població en edat escolar

Ensenyaments al municipi. Curs 2014-2015

0-2 anys

813

Ensenyaments al municipi

3-5 anys

902

Primer cicle d’educació infantil

5

184

6-11 anys

2.077

Segon cicle d'educació infantil

9

1.075

12-15 anys

1.290

Primària

9

1.658

16 -17 anys

588

Educació secundària obligatòria (ESO)

3

1.220

Batxillerat

3

309

Cicles formatius de grau mitjà

2

332

Cicles formatius de grau superior

2

178

Educació especial

1

77

Escoles de música

-

-

Centres de formació de persones adultes

1

510

Centres municipals
Centres de titularitat municipal
Escoles bressol

Centres Alumnat

PFI amb participació municipal. 2014-2015
Centres

Programes de formació i inserció

Alumnat

2

Plans de transició al treball (PTT)

33

Les actuacions per a la millora de l’èxit educatiu s’enfoquen a diferents eixos:
• Prevenció i cohesió. Es concreta en tallers d’estudi assistit, de reforç escolar
o idiomes, programes de diversificació curricular als últims cursos de l’ESO,
l’obertura de patis i biblioteques fora de l’horari extraescolar, el servei de suport
psicològic per a adolescents i famílies en risc d’exclusió o el programa Mart XXI,
entre d’altres.
• Orientació i acompanyament a la transició. En aquest eix s’inclouen, per exemple, el dispositiu TET o els programes d’orientació per a alumnes de 4t d’ESO i
darrer curs de FP
• Continuïtat formativa i ocupabilitat. Amb oferta formativa local i territorial
(PTT, PFI, CFA, cursos ocupacionals), servei d’assessorament laboral, i acords de
col•laboració amb entitats socioeducatives locals per donar suport a l’alumnat
en etapes postobligatòries.

