
 

 

 

 

 

  



 

  



 

INTRODUCCIÓ 
Un projecte educatiu per a una ciutat educadora 
La societat actual està vivint un gran canvi d’etapa, acabem d’entrar a l'era de la societat 

de la informació i el coneixement, amb tots els avantatges i els interrogants que la 

globalització planteja. Les persones han de formar-se per la seva participació activa en 

els reptes i possibilitats que s’obren. 

És precisament en aquest marc de la societat del coneixement que l'educació esdevé, 

més que mai, un dret i un deure ineludibles per a totes les persones. L'informe per a la 

UNESCO de la Comissió Internacional sobre l'Educació per al Segle XXI defineix el 

paper que ha de tenir l'educació en aquesta nova era i concreta els quatre pilars sobre 

els quals  ha de descansar: aprendre a conèixer (aprenentatge relacionat amb 

l'adquisició i construcció de coneixements), aprendre a fer (aprenentatge vinculat a la 

pràctica professional), aprendre a viure junts (aprenentatge necessari per viure en 

societat) i aprendre a ser (la suma dels tres aprenentatges esmentats). Aquests són els 

reptes que ha de tenir com a referent qualsevol programa educatiu i formatiu i, per tant, 

les bases sobre les quals s'ha de sostenir el Projecte Educatiu de Bellpuig (PEM). 

És evident que la concepció evolutiva d'un temps per aprendre, un per treballar i un per 

descansar ha passat a la història. Avui, la possibilitat d'accedir a la formació durant  tota 

la vida i d’adquirir coneixements nous de forma continuada és fonamental per complir 

les exigències que la realitat social, laboral i cultural demana, i l'educació esdevé un dels 

millors instruments per evitar el risc de fractura social i l'increment de desigualtats socials 

i culturals.  

Davant d'aquesta realitat cal articular els mecanismes necessaris per garantir l'accés a 

l'educació formal i no formal en igualtat d'oportunitats per a totes les ciutadanes i 

ciutadans. Aquest procés, que s'ha de portar a terme de forma participada entre tots els 

agents educatius que interactuen en el territori, és la premissa necessària per assolir 

una veritable ciutat educadora, i el seu instrument no és altre que el Projecte Educatiu 

de Municipi. 

Si és ben reconegut que els ajuntaments tenen un paper fonamental en l'acció 

educativa, també ho és que cal aprofitar i explotar totes les oportunitats que, per ser 

l'Administració més propera a les ciutadanes i ciutadans, es plantegen a la màxima 

institució de la ciutat. És per aquest motiu que considerem que Bellpuig ha de fer un 



 

plantejament i fer un pas més en la seva planificació i intervenció des de l’àmbit de 

l’administració.  

D’acord amb tot el que hem exposat, l'ajuntament vol fer un nou pas endavant, 

promovent la reflexió i el debat sobre el present i el futur de l'educació al nostre municipi, 

establint les prioritats que cal tenir i determinant les responsabilitats que prenen els 

diversos agents que configuren la comunitat educativa (administracions, institucions, 

associacions, empreses, famílies i ciutadania).  

 

Principis rectors: 
El desenvolupament del Projecte Educatiu de Bellpuig parteix d’un seguit de 

premisses bàsiques que han d’assegurar tant la viabilitat del projecte com la seva 

concreció en actuacions concretes, prioritzades i amb responsabilitats directes 

d’execució. Amb aquest plantejament de base, els principis que han de regir 

l’elaboració del PEM s’estructuren en quatre eixos: 

1. Partint d’un principi bàsic definit a la Carta de les Ciutats Educadores i 

dels principis de l’Aliança Educació 360: cal entendre que l’educació, en 

el seu sentit més ampli (formal, no formal i informal), ha d’anar 

encaminada a la formació d’una ciutadania autònoma i crítica, preparada 

per a l’exercici d’activitats solidàries i en grup, disposada a participar i a 

corresponsabilitzar-se de les decisions que es prenen, integrada en el 

territori que coneix i valora i disposada a formar-se tota la vida d’acord 

amb les seves necessitats. L’educació ha de donar prioritat a les 

necessitats de les persones, cercar la cohesió social i el desenvolupament 

sostenible del medi. (Annex 1. Carta de ciutats educadores i Annex 2. 

Educació 360 a temps complet.) 

2. Totes les ciutadanes i ciutadans de Bellpuig, a títol individual o 

organitzats, són agents educatius en potència. Per això el PEM es 

proposa aconseguir el màxim acord i demanar la màxima participació de 

la ciutadania. Tots els col·lectius i persones, especialment els vinculats a 

l’educació, han de sentir-se convidats a prendre part en la realització del 

projecte, en les decisions que es prenguin i en l’execució i seguiment 

posteriors. 



 

3. En la Carta de Ciutats Educadores i l’Aliança Educació 360 s’especifica 

que el paper de l’Administració municipal és obtenir els pronunciaments 

legislatius procedents de les administracions estatals o regionals i produir 

les polítiques locals que es revelin possibles, estimulant la participació 

ciutadana en un projecte col·lectiu. Partim del lideratge de l’Ajuntament, 

com un dels agents educadors principals de la ciutat, en tot el procés de 

realització i compliment del PEM, lideratge que implica la participació i 

implicació directa de tots els departaments, organismes autònoms i 

empreses municipals. (Annex 3. Propostes de política municipal (2019-

2023). Educació 360 a temps complet.)  

4. Un projecte d’aquestes característiques necessita, per ser viable i assumit 

per tots els agents que hi participen, perdurabilitat en el temps i un grau 

de compromís ampli. És per això que entenem que el PEM s’ha de portar 

a terme a partir del màxim consens polític possible.  

 

  



 

 

DEFINICIÓ DEL PEM 
El Projecte Educatiu de Municipi (PEM) és la iniciativa que repensa 

educativament el municipi des del punt de vista de la ciutadania. Més 

concretament, tracta d’una eina que ajuda a definir el model educatiu de municipi 

que es vol, a concretar-ne les accions i establir les complicitats necessàries entre 

administracions i ciutadania per tirar-lo endavant. 

S’inicia amb una anàlisi i detecció de les necessitats del municipi (diagnosi) i, a 

partir d’aquí, es creen diferents espais de participació ciutadana. Aquests espais 

serveixen per analitzar aquestes necessitats i extreure’n unes línies de treball 

autogestionat i compartit amb l’objectiu de millorar aquells aspectes educatius 

que facin falta al municipi. Per tant, permet planificar i endreçar les polítiques 

educatives del poble amb la participació de la ciutadania, elaborant propostes i 

compromisos permanents, dinàmics i compartits.  

Els PEM naixen de diferents motivacions en cada un dels municipis o ciutats on 

es desenvolupen, però principalment persegueix les següents finalitats per la 

millora d’alguns dels següents aspectes (o tots): 

• Coordinar i estructurar els diferents àmbits, espais i actuacions educatives 

de la ciutat. És a dir, planificar les influències educatives sobre la 

ciutadania.  

• Consensuar i proporcionar línies de treball educatiu a tota la ciutat, tant a 

les polítiques educatives de l’administració local, com a les diferents 

entitats i espais educatius.  

• Col·laborar amb l’escola en la seva tasca educativa, fent un front comú 

amb els altres agents educatius de la ciutat: famílies, lleure, etc.  

• Posar l’educació a l’agenda del municipi, amb l’objectiu que sigui un focus 

de debat i actuació transversal en tots els àmbits del municipi.  

• Millorar les dinàmiques socials i participatives que estan en crisi per 

diferents motius (creixement demogràfica accelerat, “esgotament” de 

l’associacionisme, tensions entre la societat civil i l’ajuntament...).  



 

• Fer del PEM una eina de transformació social d’una realitat en procés de 

degradació (urbanística, d’exclusió social, amb “fracàs escolar”, 

absentisme, pèrdua de població, etc.).  

 

Objectius: 
El PEM compta amb uns objectius substantius que serveixen per exposar i 

organitzar de manera sistemàtica i no jerarquitzada tant els diferents objectius 

específics com les línies de treball. És a dir, els objectius substantius són uns 

objectius generals compartits per tots els PECs (i PEMs) que ajuden a articular 

les seves actuacions. Els objectius substantius són els següents i es poden 

veure més detallats en l’Annex 4: 

• La corresponsabilitat educativa municipal.  

• L’acompanyament escolar i educatiu.  

• La formació al llarg de la vida.   

 

Per altra banda, el PEM Bellpuig compta amb els següents objectius 
específics:  

• Definir l’oferta educativa que té actualment el municipi (mapa educatiu de 

Bellpuig). 

• Definir quina oferta educativa necessita el municipi a mitjà termini.  

• Definir els valors que han d’orientar el model educatiu del municipi.  

• Disposar d’un instrument que permeti orientar, revisar i avaluar les 

actuacions que entitats, institucions i administracions duen a terme al 

municipi.  

• Plantejar models d’organització que permetin millorar i racionalitzar la 

gestió dels recursos educatius del municipi.  

 

Amb tot això, el que pretén amb aquests objectius, tant substantius com 

específics, és aconseguir que l’educació sigui una matèria transversal al poble 

provocant un canvi cultural i un nou paradigma social. És a dir, el PEM aspira a 



 

transformar el municipi, a partir d’una nova visió de l’educació, fent-la passar d’un 

àmbit intern escolar a un eix transversal que impregna, per una banda, tot 

l’organigrama municipal, i per l’altra, la vida de les persones del municipi de 0 a 

100 anys. Per donar un exemple, tal com la matèria medi ambiental amb els anys 

ha passat a ser transversal en la ciutadania i l’administració provocant un canvi 

cultural de conscienciació i sensibilització sobre el tema, amb l’educació s’aspira 

al mateix i el PEM és una eina per articular-ho. 

 

 

 

 

 

  



 

PARTICIPACIÓ I ORGANITZACIÓ 
Participació i organització:  
L’organització dels recursos humans al PEM Bellpuig contempla diferents agents amb diverses funcions cada un.  

 

 

 



 

Temporització:  
A continuació es mostra la temporització del PEM Bellpuig els anys 2019 i 2020.  
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Fase 0: elements previs a la diagnosi 

Acord transversal a la Junta de Govern 
          

Fase 1: diagnosi i anàlisi de la qualitat educativa del municipi 

Recollida de dades 
          

Mapa d’estructura social 
          

Mapa escolar 
          

Mapa de recursos educatius 
          

Fase 2: Treball intern I. Planificació de la comunicació i la participació 

Anàlisi de les dades i buidatge 
          

Preparació de la Jornada de treball del PEM 
          

Fase 3: Jornada de treball 

Convocatòria 
          

Jornada de treball 
          

Fase 4: El mapa de visions ciutadanes 

Elaboració del mapa de visions ciutadanes 
          

Fase 5: Presentació del PEM al Ple 

Presentació del PEM al Ple 
          

Fase 6: Presentació del PEM a la ciutadania 

Acord de les línies d’actuació 
          

Creació de les comissions 
          

 

  



 

ANÀLISI DEL CONTEXT 
Introducció:  
Mentre que socialment s’ha anat evolucionant, sorgint fortaleses, punts febles i 

necessitats diferents en cada moment temporal, les oportunitats educatives a 

Bellpuig s’han estancat amb el pas del temps. 

L’anàlisi que s’ha realitzat sobre la realitat educativa del municipi, parteix de les 

dades i visions ciutadanes recollides en un espai-temps concret. A partir 

d’aquesta anàlisi s’identifiquen els punts forts i febles del context educatiu del 

municipi, traduint-se en unes necessitats que de forma participativa permeten 

formular els objectius i línies de treball del PEM Bellpuig. 

Per dur a terme aquesta anàlisi primer de tot s’ha realitzat una recollida de dades 

amb l’objectiu de crear un mapa educatiu de Bellpuig. Aquest mapa és un retrat 

de l’actualitat del municipi en termes d’educació i entén la realitat educativa com 

la participació de tots els agents influents en l’educació integral de la persona. 

És a dir, l’educació (educació formal, no formal i informal) en totes les dimensions 

d’una persona (afectiva, de caràcter, emocional, ètica/mora, física, intel·lectual, 

social...)  i al llarg de tot el seu desenvolupament (infància, adolescència, 

maduresa i vellesa).  

Els diferents blocs que conformen el mapa educatiu són:  

• Mapa d’estructura social: mostra les realitats sociodemogràfiques (edat, 

sexe, lloc de naixement...), econòmiques (activitat, situació 

professional...) i educatives (nivell d’instrucció, coneixement del català...) 

del territori. 

• Mapa escolar: es treballa amb dades relatives a la realitat escolar del 

municipi per la construcció d’indicadors bàsics d’ensenyament (dades 

d’escolarització, volum i distribució de l’alumnat...). 

• Mapa de recursos educatius: recull el conjunt de l’oferta educativa del 

territori en l’àmbit formal, no formal i informal.  



 

• Mapa de visions ciutadanes: té com a propòsit construir una bona 

mostra de quines són les principals preocupacions compartides per la 

ciutadania en l’àmbit educatiu.  

A  l’Annex 5 es detallen tots els indicadors utilitzats per a cada un dels mapes. 

 

 

 

Metodologia de treball 
La metodologia utilitzada pel recull de la informació és la següent:  

En el cas del mapa d’estructura social s’ha realitzat un recull de dades 

provinents de fonts estadístiques d’accés públic. La principal font utilitzada ha 

estat l’Institut d’Estadística de Catalunya.  

En el mapa escolar els diferents indicadors han sorgit de dues fonts:  

• Dades estadístiques: per una part extretes de fonts d’accés públic, 

principalment del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 

i per altra part, fonts d’accés no públic com les dades relatives a les 



 

universitats. En aquest segon cas, han aportat dades: Universitat 

Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica 

de Catalunya i Universitat de Girona.  

• Dades sobre l’oferta educativa: els diferents centres escolars del municipi 

han respost un formulari que recull les activitats educatives que duen a 

terme.   

El mapa de recursos educatius està conformat per:  

• Un recull a través d’un formulari enviat als diferents equipaments 

municipals, alcaldia i regidories de l’Ajuntament d’aquells recursos 

educatius que disposa el poble. També per quin tipus de projectes o 

activitats s’impulsen des del consistori.  

• Un recull a través d’un formulari enviat a les entitats de la vila sobre la 

seva realitat educativa.  

• Un recull de tota l’oferta educativa formal i no formal de Bellpuig sumant-

hi la informació dels dos formularis mencionats anteriorment.  

Finalment, en el mapa de visions ciutadanes les dades també s’han reunit de 

diferents formes:  

• Per una banda el recull d’opinions dels diferents agents als qui se’ls havia 

enviat algun dels formularis sobre el municipi i el PEM: centres 

d’escolarització, entitats, equipaments municipals, alcaldia i regidories de 

l’Ajuntament.  

• Per altra banda recull de les opinions de la ciutadania en la jornada de 

treball a través de dinàmiques de participació. La jornada de treball del 

PEM compta amb la participació dels agents educatius clau del municipi. 

En aquesta, es presenta l’anàlisi del context realitzat fins al moment i 

posteriorment a través de dinàmiques participatives es recull les opinions 

dels diferents agents sobre la realitat educativa. També es comença a 

traçar les propostes de línies d’actuació del PEM Bellpuig. 

 

  



 

Mapa d’estructura social  
1. Indicadors sociodemogràfics: 

Bellpuig té una població de 5133 habitants l’any 2019, dada que contrasta 

positivament amb els 3984 habitants que hi havia vint anys enrere (el 1999). 

Aquestes dades denoten un creixement favorable demogràfic de la població. Tot 

i això, el creixement no s’ha desenvolupat igual en els dos sexes, ja que en els 

darrers vint anys, la població del sexe masculí ha augmentat més que la del sexe 

femení. Tenint en compte aquesta informació, sorgeix la hipòtesi que aquest 

creixement desigual es degui al també augment superior de la població 

immigrant de sexe masculí. 

Tot seguit en la taula es pot observar dades en relació aquest creixement 

desigual mostrant en les 3 files inferiors el creixement de la població segons sexe 

en els períodes temporals del 2009-2019, 1999-2009 i 1999-2019. La columna 

de “total” és el nombre total de persones que ha augmentat la població en aquell 

període de temps. Les columnes de percentatge mostren quin tant per cent del 

total del creixement poblacional són ”homes” i “dones” respectivament.  

 
Creixement poblacional per sexes 

Dones % Homes % TOTAL 

2019 2.428 47,3% 2.705 52,7% 5.133 

2009-2019 65 33,7% 128 66,3% 193 

1999-2009 358 37,4% 598 62,6% 956 

1999-2019 423 36,8% 726 63,2% 1.149 

 

 

Aquesta particularitat contrasta amb la relació de creixement que es dóna a la comarca 

de l’Urgell i a Catalunya, on les diferències de creixement segons sexe no són tan 

marcades i fins i tot, en alguns casos, oposades. Precisament, en els últims anys tant a 

l’Urgell com a Catalunya el creixement poblacional ha estat molt superior en el sexe 

femení que en el masculí. Es pot trobar aquesta informació a l’Annex 6. 



 

En relació amb la distribució de la població segons l’edat i el sexe no es 

denota una forma relativament diferent de les distribucions que es donen a 

l’Urgell i Catalunya. Tot seguit es mostra de forma gràfica aquestes dades a 

través d’unes piràmides de població bàsiques. A l’Annex 7 es poden trobar les 

piràmides de població de Bellpuig, l’Urgell i Catalunya més detallades. 

 

Quan al lloc de naixement de la població del municipi l’any 2019 el 70% és 

nascuda a Catalunya, un 7% a altres comunitats autònomes i el 23% en països 

estrangers. Aquesta última dada destaca en relació amb l’Urgell i Catalunya, on 

la població nascuda en països estrangers és del 20 i 19% respectivament. Per 

tant, Bellpuig se situa entre 3 i 4 punts per sobre la mitjana. 

D’entre la població de Bellpuig nascuda en un país estranger es mostra una gran 

diversitat dels països d’origen, però els principals llocs d’origen són Àfrica (620 

persones), Unió Europea (330 persones), Amèrica (115 persones) i Àsia (90 

persones). A continuació s’especifica els països amb més població nascuda del 

municipi:  

• Àfrica: Marroc (319 persones), Senegal (157 persones), Algèria (66 

persones). 

• Unió Europea: Romania (253 persones) i Polònia (40 persones).  

• Amèrica: República Dominicana (21 persones). 

• Àsia: Blangladesh (59 persones). 



 

A l’Annex 8 es pot veure la informació completa amb el recull de tots els llocs de 

naixement de la població de Bellpuig.  

Pel que fa a les dades de migracions externes, l’any 2018 van immigrar 149 

persones al municipi de Bellpuig traduint-se en un 2,94% en relació amb la 

població total. Aquesta dada ressalta significativament en comparació a l’Urgell i 

Catalunya sent un 1,85% i 0,23% respectivament.  

 

 

2. Indicadors sobre el nivell d’instrucció:  

Quant al nivell d’instrucció (dades del 2011) es pot veure com el percentatge 

més gran de població se situa en un nivell d’instrucció mig (amb l’ESO en un 

39% de la població i el batxillerat en un 13%). A mesura que augmenta el nivell 

d’instrucció disminueix el nombre de població que s’hi ubica (amb FP de grau 

superior un 5%, diplomatura un 3% i llicenciatura o doctorat un 8%). Aquest patró 

és el que també es pot observar en les dades de l’Urgell i Catalunya tal com es 

mostra en l’Annex 9 amb informació més detallada.  



 

El nivell de coneixement del català en la població de Bellpuig el 2011 es troba 

per sobre la mitjana en comparació a Catalunya i en un patró bastant similar al 

de l’Urgell. Així, les dades mostren que fins a un 98% de la població de Bellpuig 

entenen el català, l’Annex 10 recull totes aquestes dades.  

Pel que fa a la mobilitat i els estudis de la població cal diferenciar dos tipus 

d’indicadors:  

• La mobilitat de la població de Bellpuig per raó d’estudis no 
universitaris són aquelles dades relatives a la mobilitat de les persones 

residents a Bellpuig que estan realitzant algun dels següents tipus 

d’estudis: cicle d’educació infantil, educació primària, educació 

secundària obligatòria, batxillerat i cicle formatiu de grau mitjà i superior. 

Totes aquestes dades són del curs 2018-2019. 

• Del total de persones que estan realitzant els seus estudis a 

Bellpuig (935 persones), un 15% no hi resideixen i un 85% són 

residents del municipi. És a dir, Bellpuig acull fins a 255 persones 

d’altres municipis per cursar els seus estudis no universitaris al 

poble. 

• La dada més destacable és en l’educació secundària obligatòria, 

que acull fins a 175 persones d’altres municipis per cursar els seus 

estudis a Bellpuig. És el mateix nombre de persones residents del 

poble que cursen aquests estudis. Per tant, el 50% dels estudiants 

de l’ESO a Bellpuig són residents del poble i l’altre 50% són 

persones externes al poble. El mateix succeeix amb les dades 

relatives al batxillerat.  

• El 30% del total de les estudiants de la vila que cursen el batxillerat 

marxen fora del municipi per cursar-lo. Una hipòtesi que sorgeix 

d’aquestes dades és que l’oferta educativa a Bellpuig entorn el 

batxillerat és reduïda.  

• El total de residents que estudien un cicle formatiu (85 persones) 

ho fan fora del municipi, ja que aquest tipus d’oferta educativa és 

inexistent al poble.  

• La mobilitat de la població de Bellpuig per raó d’estudis 

universitaris:  



 

• Quant a les dades relatives al curs 2017-2018 mostren que 

íntegrament el total de població resident de Bellpuig marxa fora del 

municipi i la comarca per raó d’estudis universitaris.  

• Es denota una diferència significativa entre el nombre de dones 

(55) i homes (35) que marxen fora del municipi per raó d’estudis 

universitaris el curs 2017-2018. Aquest, és un patró que es repeteix 

també a l’Urgell i Catalunya, havent-hi una diferència positiva en 

aquest últim cas de més de 500 dones. 

• Els principals llocs d’estudi localitzats on marxa la població de 

Bellpuig per raó d’estudis universitaris el curs 2017-2018 són la 

comarca del Segrià (44%) i el Barcelonès (33%). 

 

3. Indicadors laborals: 

La taxa d’atur a la població de Bellpuig se situa al 9,3% al tercer trimestre del 

2019, mostrant-se inferior que la de l’Urgell i Catalunya amb taxes del 10,7% i 

10,9% respectivament. A l’Annex 11 podreu trobar informació més detallada per 

anys sobre l’atur del municipi, l’Urgell i Catalunya.    

En referència a l’ocupació de la població de Bellpuig el 2019 se situa 

principalment al sector dels serveis amb 1.012 persones, seguit pel d’indústria 

amb 692 persones i finalment al d’agricultura amb només 101 persones 

ocupades. Ressalta l’alta ocupació de la població de Bellpuig en el sector de la 

indústria, 9 punts per sobre de l’ocupació en aquest sector a l’Urgell i fins a 21 

punts per sobre a Catalunya (Annex 12). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Mapa escolar:  
Actualment Bellpuig disposa d’un centre escolar públic i un concertat en els cicles 

d’educació infantil i primària. Per altra banda, en l’educació secundària i el 

batxillerat solament hi ha un centre de la xarxa pública.  

Tot seguit es mostra el “nombre de línies”, “infants/joves matriculats” i “mitjana 

d’alumnes per aula” per a cada un dels centres de cada cicle segons la seva 

pertinença a la xarxa pública o privada. Totes les dades utilitzades en aquest 

apartat del mapa escolar són del curs 2018-2019. 

 

Curs 2018-2019 Tipus de 
centre 

Nº 
centres Línies Nombre d’infants i 

joves matriculats 

Mitjana 
d’alumnes per 

aula 

Educació infantil 
primer cicle 

Públic 1  40  

Privat 1  41  

Educació infantil 
segon cicle 

Públic 1 5 83 17 

Privat 1 3 64 21 

Educació 
primària 

Públic 1 11 192 17 

Privat 1 6 148 25 

Educació 
secundària Públic 1 13 3449 27 

Batxillerat Públic 1 4 101 25 

 

Tal com es pot contemplar a la taula, Bellpuig compta amb la particularitat de 

disposar d’un centre escolar de la xarxa privada tot i ser un municipi petit. 

Generalment el patró que es denota a l’Urgell i Catalunya en el % “d’infants/joves 

matriculats” en centres públics sempre és superior que en centres de la xarxa 

privada, i amb una diferència notable a favor dels centres públics. Aquest patró 



 

es compleix en quasi tots els cicles a Bellpuig, però la diferència entre el % de la 

xarxa pública i privada és molt poca. Així doncs, la idiosincràsia de Bellpuig és 

que els centres públics del municipi compten amb un nombre similar d’infants i 

joves que el centre de la xarxa privada.  

Altres aspectes destacables a tenir en compte són:  

• El nombre de línies dels centres públics del municipi són molt superiors 

que les del centre concertat.  

• Als cicles d’educació infantil i primària la mitjana d’alumnes per aula és 

molt inferior als centres públics (17 en ambdós casos) en comparació al 

centre concertat (21 ed. Infantil i 25 ed. Primària). Aquesta ràtio dels 

centres públics de Bellpuig a més, també mostra una gran diferència en 

comparació a les ràtios de l’Urgell i de Catalunya, en aquest últim cas, de 

fins a 5 alumnes més per aula de mitjana en la xarxa pública. En l’Annex 

13  es mostra tota la informació detallada.  

• La mitjana d’alumnes als cicles de secundària i batxillerat es manté igual 

o molt similar a les ràtios que tenen els centres públics de l’Urgell i 

Catalunya. 

 

  



 

Mapa de recursos educatius:  
1. Educació no formal:  

En l’àmbit de l’educació no formal la proposta educativa de Bellpuig és poc 

diversa i reduïda, sobretot la dirigida a la població adolescent i adulta. Els 

esports, l’aprenentatge musical i d’idiomes són els principals puntals de l’oferta, 

sent el primer de tots el que té més pes.  

Els recursos educatius pels infants són els més nombrosos en diferència a la 

resta de població, tot i això l’oferta es redueix molt més enllà dels tres puntals 

mencionats anteriorment.  

• El nombre de participants en les propostes esportives i d’aprenentatge 

d’idiomes és molt elevat.  

• Amb els anys hi ha hagut una davallada en la participació en l’oferta 

musical.  

• Hi ha propostes que es desmarquen de les temàtiques generals amb una 

resposta molt positiva per part del municipi com les classes de costura, el 

club de lectura i l’escoltisme i guiatge dins el món de l’educació en el 

lleure. 

• En els últims anys hi ha hagut l’emergència d’algunes associacions 

culturals dirigides als infants i adolescents com els dimonis i tabalers amb 

una resposta molt favorable i un gran nombre de participants. 

• Darrerament també ha augmentat l’oferta d’extraescolars amb nombre i 

diversitat impulsada pels centres escolars i AMPES.  

• Part del públic infantil marxa fora del municipi per buscar una oferta més 

variada.   

Els recursos educatius dirigits als adolescents i adults són poc nombrosos. 

L’oferta dels 12 als 18 anys és pràcticament nul·la més enllà dels tres puntals 

mencionats a l’inici: l’esport, la música i els idiomes. En relació amb els adults, 

l’oferta amb poca diversitat queda compensada per iniciatives sorgides de la 

mateixa població com l’aula d’extensió universitària.  

• Població adolescent:  



 

• A més d’haver-hi una oferta pràcticament nul·la, moltes de les 

propostes que havien existit s’han dissolt o la seva presència s’ha 

reduït molt amb els anys, com grups de teatre amateur, tabalers i 

grup de batucada, grallers i dimonis. Així doncs, la principal 

repercussió negativa se l’emporta la temàtica cultural del municipi.  

• En els últims anys hi ha hagut una caiguda en la participació del 

jovent en l’associacionisme del municipi sent actualment nul.  

• L’escoltisme i el guiatge es manté com l’única oferta d’educació en 

el lleure per la població adolescent a la vila.  

• Població adulta: 

• L’oferta esportiva, d’idiomes i musical es redueix en aquesta 

població, ja que són grups formats únicament per adults i per tant 

es crea una única línia en cada temàtica.   

• En la població jove-adulta és on es veu la principal manca d’oferta 

educativa, sent pràcticament inexistent. La majoria d’aquesta 

població marxa fora del municipi a buscar l’oferta que Bellpuig no 

aporta. 

• En els últims anys els adults amb famílies han agafat molta força 

creant espais i propostes familiars que fins al moment no existien.  

• En la població adulta i vellesa aquesta manca d’oferta s’ha vist 

compensada per iniciatives de la mateixa ciutadania a través 

d’entitats i projectes amb molt bona resposta: aula d’extensió 

universitària, orfeó, associació de jubilats o agrupació sardanista.  

• Des del CAP també hi ha iniciatives dirigides a la població més 

gran, abordant necessitats específiques a través de les caminades 

saludables o els tallers de memòria.  

 

Quant a l’oferta promoguda per l’Ajuntament és poca segons la informació 

recollida als formularis dirigits a l’alcaldia i les regidories. És visible una falta de 

projectes i activitats de caràcter educatiu i una coordinació entre les regidories 

per impulsar-los. Així doncs, en el treball de l’Ajuntament no es denota un treball 

educatiu transversal i una mirada d’educació a temps complet i integral de les 

persones.  



 

 

 

2. Educació informal:  

Amb relació als recursos educatius informals, Bellpuig compta amb una oferta 

reduïda, poc diversa i no inclou a totes les franges de població que formen part 

del municipi. Tot seguit es detalla: 

• Equipament cultural: el municipi disposa de bons espais d'equipament 

cultural tot i que la realització d'activitats és baixa i poc diversa. 

o Oferta de cinema dirigida als infants i adults de forma setmanal. 

o Baixa realització d'activitats relacionades amb el teatre. 

o Oferta musical variada però impulsada principalment per l'Escola 

de Música Municipal. 

o Biblioteca municipal amb un horari reduït i instal·lacions no 

separades per infants i adults. 

• Tallers, cursos, xerrades i altres activitats d'aquest tipus: hi ha propostes 

periòdiques impulsades per algunes entitats del poble com l'escola de 

pares, presentacions de llibres i un programa educatiu sobre música i 

creixement infantil. 

• Servei d'orientació acadèmica i laboral per a joves oferit pel Consell 

Comarcal de l'Urgell amb periodicitat mensual. 

Quant a educació i urbanisme els espais utilitzats per les famílies i infants són 

diversos i amb característiques molt particulars. Per una banda, els espais dirigits 

als infants són únicament parcs infantils. En el seu disseny no hi han participat 

els mateixos infants i, en aquest sentit, són espais homogenis pel que fa a 

formes, materials, superfícies i recursos. Els parcs situats en espais més cèntrics 

disposen d'un bon manteniment (d’infraestructures i cura de l'entorn), a 

diferència dels que estan més aïllats. 

Per altra banda, aquells espais que no estan principalment dirigits als infants 

però que acostumen a freqüentar-los amb les seves famílies, no tenen cap tipus 

d'incidència urbana per afavorir la seva presència. Així doncs, les principals 

característiques comunes és que són espais grans i oberts (sense mobiliari) que 



 

possibiliten un tipus de joc més de moviment o simbòlic. Aquests espais no 

compten amb un bon manteniment tampoc. 

Finalment, hi ha dos espais més deslligats de la resta que són: 

• Parc de patinatge o “Skatepark”: espai dirigit a la pràctica de patinatge i 

molt freqüentat per pre-adolescents i adolescents. Compta amb un bon 

manteniment de la infraestructura tot i que l'espai a vegades no està ben 

cuidat. 

• Parc del convent: espai verd dirigit a la població general que compta amb 

un reduït parc infantil. Aquest, segueix la línia de la resta de parcs del 

municipi i compta amb un bon manteniment però amb la diferència de què 

està ubicat en un espai verd, obert i amb molta superfície. 

 

Necessitats i característiques detectades en educació i urbanisme 

• Espais dirigits als infants homogenis i dissenyats sense la participació 

d'aquests. 

• Alguns espais no cèntrics no compten amb un bon manteniment. 

• Hi ha espais freqüentats per infants i famílies però que no contemplen 

la seva presència, ja que no són espais dirigits principalment a aquest 

públic. 

• El parc de patinatge és un espai molt freqüentat per pre-adolescents i 

adolescents. 

• El parc del convent únicament inclou un reduït espai per infants que es 

compon per un parc. 

 

A l’Annex 14 es troba tota l’oferta educativa detallada de Bellpuig segons àmbit 

formal, no formal i informal.  

  



 

Mapa de visions ciutadanes:  
El mapa de visions ciutadanes s’ha construït a partir de les respostes de les 

entitats als formularis. Tot i això la participació ha estat baixa i per tant, es crearan 

altres espais de participació per poder enriquir la informació per elaborar el 

mapa.  

 

1. Visions sobre el territori:  

Tot seguit es presenten les necessitats transmeses per la ciutadania entorn del 

territori. La temàtica que més es repeteix és el jovent, seguida pels infants, les 

entitats i finalment la població immigrant del municipi.  

• Població jove: les principals preocupacions giren entorn de la manca 

d’oferta educativa, especialment en el sector no formal. També es parla 

sobre la falta de cohesió, d’iniciativa i motivació i, finalment, també apareix 

alguna necessitat relacionada amb la formació del jovent en addiccions i 

una absència de comunicació entre el jovent i l’Ajuntament.  

• Població infantil: la majoria d’opinions també van amb relació a la falta 

d’oferta educativa per aquest públic, però més dirigida als espais (falta 

d’espais infantils i camins escolars) i les activitats. Alguna opinió també 

recull la necessitat de millorar la salut infantil i juvenil a través de 

campanyes d’hàbits saludables.  

• Entitats del municipi: per una banda es parla sobre la necessitat de 

millorar el nombre i qualitat de les instal·lacions d’ús de les entitats. I per 

altra banda, es parla sobre la manca de projectes i activitats compartits 

entre entitats i la poca cohesió i coordinació existent.  

• Població immigrant: una opinió recull la necessitat de fer un treball 

d’acompanyament a aquesta població en temes de llengua, culturals, 

d’hàbits saludables... 

 

2. Visions sobre el PEM: què en sabem i què esperem del PEM? 

Amb la informació recollida als formularis es mostra de forma generalitzada un 

desconeixement entorn del significat i realitat del PEM i també als conceptes 



 

adjacents com la visió de l’educació integral de la persona a temps complet. Per 

aquests motius, es van realitzar les següents actuacions:  

• Una breu càpsula informativa del projecte al Consell Escolar Municipal. 

• Els formularis dirigits a les entitats, òrgans de govern i centres escolars 

recollien també una breu descripció del projecte.  

 

3. Visions sobre l’educació: mancances i demandes. 

A continuació es mostren les diferents propostes de treball transmeses a través 

dels formularis: 

 

 Treball entorn les temàtiques d’immigració i joventut. 

Incidència en la baixa participació del jovent. 

Generació d’oportunitats educatives pel jovent.   

Creació d’espais de lleure pels adolescents de 12 a 17 anys. 

Treball entorn els temes de joventut, cultura i oci.  

Millora de l’educació cívica.  

Treball sobre l’abandonament escolar prematur i el fracàs escolar.  

Creació d’oportunitats d’educació no formal al municipi.  

Creació de xarxa entre tots els agents educatius del municipi.  

Treball als centres escolars entorn l’educació sostenible, integració social, 
educació emocional i l’adopció del treball per competències. 

 

Visions sobre la participació 

En totes les opinions recollides a través dels formularis es proposen sistemes 

d’organització del PEM basats en recursos participatius. Alguns exemples són: 

grups de debat, consells, consells específics, comissions, assemblees, trobades 



 

lúdiques, etc. Cap de les propostes està desenvolupada però el recull denota 

interès per un sistema amb un òrgan polític decisori assemblearista i grups de 

treball.  

  



 

LÍNIES DE TREBALL 
A continuació, es presenta la terminologia utilitzada en l'exposició de les 

propostes dels grups de treball. Els termes utilitzats són: 

Directriu: Es tracta d'una divisió analítica de l'àmbit tractat com a objecte 

d'estudi. 

Objectius: Són l'expressió dels resultats que es volen assolir dins de l'espai 

temàtic de cada directriu a partir de les accions proposades. 

Accions: Són l'expressió genèrica del tipus d'activitats o del projecte que 

s'hauria de dur a terme per assolir els objectius. La finalitat de les propostes és 

orientar en l'acció però sense vulnerar la personalitat dels agents. 

Agent: Els agents són les organitzacions que s'ha considerat que s'han de sentir 

implicats en el procés de concreció de les accions, sigui liderant o impulsant el 

procés com duent a terme directament les activitats i els projectes. Les 

organitzacions que apareixen tant són de caràcter públic com privat i per a la 

seva definició s’han utilitzat genèrics. 

Prioritat: Expressa el grau d'urgència o de necessitat pel que fa a l'inici de les 

propostes. Per expressar l'any d'inici orientatiu s'ha establert l’escala següent: 1 

any 2020; 2 anys 2021; 3 anys 2022 i 4 anys 2023. 

Cost estimat: Es tracta d'aproximar l'import que suposaria la implantació 

efectiva dels projectes i de les activitats que es deriven de les accions. Per 

quantificar orientativament el cost s'ha establert l’escala següent: Baix (menys 

de 2.000 € ) ; Mitjà (entre 2.000 i 5.000 € ); i Alt (més de 5.000 € ). 

Les Accions proposades s'han recollit i redactat en clau de línia de treball. Així 

doncs, el que expressen és una proposta orientada a la consecució dels 

objectius però prou oberta per adaptar-se als diferents estils de treball i 

possibilitats tècniques dels agents implicats. 

 

  



 

Propostes educació i participació 

 
 Objectius Accions Agents Pr. Cost Indicadors Comissió 

En
tit

at
s,

 c
en

tr
es

 e
du

ca
tiu

s 
i a

dm
in

is
tr

ac
ió

 

Crear una xarxa dels 

agents educatius del 

municipi. 

Crear espais de participació 

educativa. 
Ajuntament 1 B 

Creació de l’espai i valoració 

per part dels diferents agents 

educatius. 

 

Fomentar el coneixement  d’altres 

experiències d’educació 

comunitària del territori.  

Ajuntament 

Entitats educatives 

CEM 

1 B 
Nombre i descripció de 

projectes i experiències 

conegudes. 

 

Realitzar projectes conjunts entre 

els agents educatius formals, no 

formals i institucions.  

Ajuntament 

Entitats educatives 

CEM 

2 M 
Nombre i descripció dels 

projectes conjunts. 
 

Crear una xarxa informativa i 

d’intercanvi d’interessos.  

Ajuntament 

Entitats educatives 

CEM 

2 B 
Creació de la xarxa i valoració 

per part dels diferents agents 

educatius. 

 



 

A
dm

in
is

tr
ac

ió
 

Impulsar una mirada 

educativa de forma 

transversal a totes les 

regidories 

Creació d’un pla de treball conjunt 

per tal de desenvolupar les 

tasques de forma conjunta i 

optimitzar els recursos.  

Ajuntament 1 B 

Creació del pla de treball 

conjunt.  

Nombre d’activitats i projectes 

relacionats amb l’educació a la 

memòria anual i objectius de 

cada regidoria.  

 

Es
co

le
s Impulsar espais de 

participació dels infants i 

joves. 

Creació del Consell d’Infants i 

Consell de joves 

Ajuntament 

CEM 
2 M 

Creació del Consell d’Infants i 

de Joves. Valoració interna de 

la percepció de participació 

ciutadana. 

Nombre i descripció d’accions 

on es promogui la participació 

ciutadana dels infants i joves.  

 

 

  



 

Propostes escola i ciutat 
 Objectius Accions Agents Pr. Cost Indicadors Comissió 

En
se

ny
am

en
ts

 
po

st
ob

lig
at

or
is

 

Crear oferta formativa 

postobligatòria. 

Analitzar les necessitats 

educatives postobligatòries de 

la població: batxillerat i cicles 

formatius. 

Ajuntament 

Generalitat  
4 A 

Valoració del sistema 

d’anàlisi de les necessitats 

postobligatòries.  

Nombre i descripció de les 

necessitats detectades. 

 

Valorar la viabilitat de les 

propostes i buscar els recursos 

necessaris per dur-les a terme. 
Ajuntament 4 A 

Descripció i planificació de 

les diferents propostes.  
 

Ll
ar

 d
’

In
fa

nt
s 

m
un

ic
ip

al
 Mantenir i actualitzar 

les propostes 

pedagògiques. 

Realització anual de cursos de 

formació. 

Ajuntament 

Diputació 

Llar d’Infants 

 B 

Nombre de cursos anuals 

de formació.  

Valoració dels cursos per 

part del personal de la llar 

d’infants. 

 

Es
co

la
 d

e 
M

ús
ic

a Repensar el model 

d’escola de música. 
Elaboració d’un pla estratègic. 

Ajuntament 

Escola de música 
1 M Pla estratègic.   



 

Propostes educació i territori 
 Objectius Accions Agents Pr. Cost Indicadors Comissions 

Pa
tr

im
on

i n
at

ur
al

 

Promocionar el 

contingut de 

l’Agenda 21 

Promocionar el reciclatge, però 

també altres mètodes de 

minimització de l’impacte 

ambiental en la gestió dels 

residus com la reutilització, 

reducció i el rebuig al consum. 

Ajuntament 2 M 

Memòria anual dels continguts 

treballats de l’Agenda 21.  

Nombre i descripció de les 

activitats/projectes realitzats en 

relació a la sostenibilitat i la gestió de 

residus. 

 

Es
pa

i u
rb

à 

Mantenir l’equilibri 

urbanístic i els 

espais públics.  

Preservar, mantenir i millorar els 

parcs urbans. 
Ajuntament 2 M 

Diagnosi de l’estat dels parcs urbans 

i comparativa amb la diagnosi actual. 
 

Potenciar 

l’autonomia dels 

infants per moure’s 

pel municipi. 

Creació dels camins escolars. 

Ajuntament 

Centres educatrius 

Entitats de lleure 

Clubs esportius 

3 M 
Descripció i valoració posterior del 

projecte.  
 



 
Pa

tr
im

on
i 

hi
st

òr
ic

 i 
ar

tís
iti

c  
Millorar el grau de 

coneixement del 

patrimoni històric i 

artístic de Bellpuig. 

Elaborar itineraris històrics 

urbans i no urbans dotats 

d’informació i guiatge sobre el 

terreny. 

Ajuntament 

Consell comarcal  
3 M 

Nombre i descripció dels diferents 

itineraris i valoració d’aquests.  
 

  



 

Propostes educació i treball 
 Objectius Accions Agents Pr. Cost Indicadors Comissions 

Tr
an

si
ci

ó 
es

co
la

-
m

ón
 la

bo
ra

l 
 

Millorar el servei 

d’orientació durant 

l’etapa educativa prèvia 

a la plena inserció en el 

món laboral 

Centralitzar la 

informació  sobre les 

àrees de coneixement i 

a on s'imparteixen.   

Ajuntament 

INS 
3 M   

Ed
uc

ac
ió

 i 
m

ón
 la

bo
ra

l 

Millorar la relació entre 

el món educatiu i el 

món empresarial. 

Pràctiques laborals en 

empreses locals 
Ajuntament 4 B 

Nombre i descripció de les diferents 

pràctiques laborals.  

Nombre de demandes del servei.  

Valoració del projecte per part dels agents 

implicats (valoració d’intervencions exitoses). 

 

Promoure convenis de 

pràctiques 

universitàries al 

municipi.  

Pràctiques laborals en 

empreses locals 
Ajuntament 4 B 

Nombre i descripció de les diferents 

pràctiques laborals.  

Nombre de demandes del servei.  

Valoració del projecte per part dels agents 

implicats (valoració d’intervencions exitoses). 

 



 

Propostes educació i cohesió social 
 Objectius Accions Agents Pr. Cost Indicadors Comissions 

Fa
ct

or
s 

qu
e 

co
nt

rib
ue

ix
en

 a
 la

 c
oh

es
ió

 s
oc

ia
l 

Donar suport a 

les famílies en 

la seva funció 

educativa. 

Potenciar les associacions de mares i 

pares. 
 

Ajuntament 

Centres Escolars 

AMPA 

2 B 

Nombre de famílies implicades 

en les associacions de mares i 

pares.  

Nombre de participants en els 

espais de trobada de les 

associacions. 

 

Utilitzar els mitjans de comunicació del 

municipi per facilitar la formació de les 

famílies com a educadores 

Nombre de publicacions. 

Valoració de les publicacions 

en les AMPA. 

 

Generar una agenda comuna de 

xerrades formatives al municipi. 

Nombre i descripció de les 

xerrades formatives 

realitzades.  

Valoració de les xerrades per 

part de les AMPA. 

 



 

C
ol

·le
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s 

en
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Millorar l’acció 

de les 

institucions 

educatives 

Arbitrar ajudes per facilitar l’accés de tot 

l’alumnat a les activitats extraescolars. 

Ajuntament 

Centres Escolars 

AMPA 

2 A   

Atendre la 

població amb 

risc d’exclusió 

social 

Promocionar la formació per adults.  
 

Ajuntament 

Generalitat 
3 A 

Nombre i descripció de les 

formacions per adults ofertes o 

promocionades. 

Nombre de persones de la vila 

que hagin participat a les 

formacions.  

 

Motivar les entitats perquè facin un 

treball conjunt amb la població 

immigrada.  

Nombre i descripció de les 

activitats realitzades per part 

de les entitats i la població 

immigrada. 

 

Atenció 

població 

immigrant.  

Elaboració de plans d’acollida i 

acompanyament als infants i joves 

nouvinguts. 

Ajuntament 

CEM 
2 B 

Plans d’acollida i 

acompanyament. 
 



 

C
on
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cc
ió

 d
e 
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ta

da
ni

a  

Implicar els 

centres 

educatius 

Incrementar la cooperació i col·laboració 

entre alumnes de diferents centres.  

Ajuntament 

CEM 
2 M 

Nombre i descripció de les 

activitats/projectes conjunts 

entre centres.  

 

Incloure propostes de coneixement del 

municipi en els programes escolars. 

Ajuntament 

CEM 
2 M 

Valoració de la presència de 

propostes d’aquest tipus a les 

memòries dels centres. 

 

Ed
uc

ac
ió

 i 
so

ci
et

at
 d

el
 

co
ne

ix
em

en
t Augmentar el 

nivell 

d’accessibilitat a 

la xarxa. 

Incrementar els punts d’accés a la xarxa 

i ampliar els horaris d’accés als locals 

que en disposin. 

Ajuntament 

Consell comarcal 

CEM 

3 A 

Nombre de punts nous d’accés 

a la xarxa. 

Ampliació de l’horari dels locals 

que disposen accés a la xarxa.  

 

 

  



 

Propostes educació no formal 
 Objectius Accions Agents Pr. Cost Indicadors Comissions 

A
ct

iv
ita

ts
 d

e 
lle

ur
e 

 

 

 

 

 

 

Millorar l’oferta 

d’educació no formal 

al municipi. 

 

 

 

 

 

Analitzar les necessitats de la 

ciutadania en relació a l’oferta no 

formal. 

Ajuntament  

Entitats de 

lleure 

1 
 

B 

Descripció de l’anàlisi de les 

necessitats entorn l’oferta no 

formal.  

Conclusions i necessitats 

detectades.  

Fixar data per una nova 

anàlisi de necessitats en 

relació a l’oferta no formal al 

municipi.  

 

Promoure la varietat d’activitats dins 

l’oferta d’educació no formal dirigida 

als infants.  

Ajuntament  

Entitats de 

lleure 

2 B 

Nombre i descripció de les 

activitats noves d’educació 

no formal per infants.  

Nombre de participants. 

Valoració de les noves 

activitats per part dels i les 

participants.  

 



 

 

 

 

 

Millorar l’oferta 

d’educació no formal 

al municipi. 

 Crear una oferta d’activitats per als 

joves del municipi. 

Ajuntament  

Entitats de 

lleure 

2 M 

Nombre i descripció de les 

activitats noves pel jovent. 

Nombre de participants.  

Valoració de les noves 

activitats per part dels i les 

participants. 

 

Crear una oferta d’activitats per 

adults. 

Ajuntament  

Entitats de 

lleure 

3 B 

Nombre i descripció de les 

activitats noves pels adults. 

Nombre de participants. 

Valoració de les noves 

activitats per part dels i les 

participants. 

 

Sensibilitzar i 

conscienciar les 

famílies de la 

importància del lleure 

Creació d’un espai dedicat a 

l’educació en el lleure al portal de 

l’Ajuntament. 
Ajuntament 1 B 

Catàleg de l’oferta 

d’educació en el lleure al 

portal de l’ajuntament. 

Publicació del mapa 

educatiu de Bellpuig.  

 



 

Crear un model 

d’activitats de lleure 

en períodes de 

vacances. 

Avançar cap a un model d’activitats 

de lleure en els períodes de 

vacances de Nadal (accessible, 

amb activitats educatives, creatives 

i d’esbarjo) 

Ajuntament 

Entitats de 

lleure 

Clubs esportius 

2 M 

Nombre d’entitats implicades 

en el disseny i consens del 

model.  

Avaluació del model en 

funció dels criteris acordats 

(accessibilitat, qualitat 

educativa, creativitat de les 

activitats...) 

 

 

  



 

 

Propostes educació i salut comunitària 
 

 Objectius Accions Agents Pr. Cost Indicadors Comissions 

Ed
uc

ac
ió

 i 
sa

lu
t  

Potenciar els hàbits 

saludables entre els 

infants 

Estudi i implementació d’un 

calendari d’esmorzars 

saludables. 

Ajuntament 

CEM 

CAP 

USR- Lleida  

Infants i 

famílies 

2 B 

Descripció de l’estudi.  

Descripció del projecte.  

Nombre de participants al 

projecte.  

Valoració del projecte i 

resultats per part dels agents 

implicats (ajuntament, CEM, 

CAP, USR-Lleida, famílies). 

Valoració dels objectius del 

projecte un cop finalitzat. 

 

 



 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
Un dels objectius d'aquesta primera fase del PEM és determinar amb el màxim 

de concreció possible els mecanismes de seguiment de les propostes. En 

l’anterior apartat de “línies de treball” apareix una columna per a cada objectiu 

amb la proposta dels diferents indicadors per a la seva posterior avaluació.  

 

Òrgans de seguiment 
Pel seu grau de representativitat, es considera el Consell Escolar Municipal 

(CEM) l'òrgan més adient per encarregar-se de la tasca de seguiment i avaluació 

del projecte. El conjunt de grups, sectors i col·lectius representats en el seu 

plenari són, en bona part, coincidents amb l’ampli ventall de sectors que han 

participat en aquesta fase de treball del PEM; si és necessari es pot valorar la 

formació d’una comissió de treball que tingui com a fita específica el seguiment i 

l'avaluació de les propostes recollides 
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Annex 1. Carta de Ciutats Educadores 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2. Educació 360 a temps complet. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3. Propostes de política municipal (2019-2023). Educació 360 a temps complet. 

 

  



Annex 4. Objectius substantius dels PEM/PEC. 

 

 

 

 
Concepte Programes i accions 

Valors que han d’inspirar les 

accions 

Coresponsabilitat 

educativa 

municipal 

Transversalitat interna. 

Aconseguir una “mirada educativa transversal”, 

és a dir, normalitzar la idea de la importància de 

la perspectiva educativa i de la presència de la 

dimensió de l’impacte educatiu en totes les 

polítiques i actuacions municipals. 

Aconseguir la mirada d’educació en tot allò que 

es faci al poble.  

Treball d’elements estructurals (hard). 

Exemple: comissió transversal del Pla 

estratègic, PEC i altres plans i projectes. 

Participar en les diferents comissions 

sectorials per contribuir-hi des de la visió 

educativa. 

Ens local com a administració 

educativa. 

Nova cultura educativa. 

Reconeixement educatiu. 

Posar en valor allò que ja es fa des del punt de 

vista de l’educació, tant des de les diferents àrees 

de l’Ajuntament com des de les entitats, la 

ciutadania, les empreses... 

Treball d’elements formatius i de valors 

(soft). 

Exemple: segell PEC, festes i premis de 

l’educació com a reconeixement de 

l’educació (sentit ampli) ja present a la ciutat. 

Educació transversal i estratègica 

per al desenvolupament del model 

de ciutat. 

Complicitats entre actors. 

Complicitat ciutadana. 

Treballar la complicitat i el compromís de la 

ciutadania (entitats, associacions, sector 

econòmic i comercial...) per abordar de manera 

conjunta les accions i activitats educatives 

(projecte educatiu compartit) en el marc del PEC. 

Programes i accions que generen xarxa i 

projecte educatiu compartit. Exemple: 

programes intergeneracionals, projectes de 

recuperació de la memòria històrica, 

programes de relació “ciutat i escola”. 

Coresponsabilitat-apoderament 

Educació per a la ciutadania-

participació-transformació 



Annex 4. (Continuació) 

 Concepte Programes i accions Valors que han d’inspirar les accions 

Acompanyament 

escolar i educatiu 

Suport a la funció educativa 

de les famílies 

Programes de col·laboració amb les famílies. Exemple: nous 

models “d’escola de famílies”, acollida i acompanyament de 

les famílies nouvingudes (programa de famílies enllaç) o en 

situació de risc d’exclusió social, etc. Espais familiars de 0-3 

anys. 

Acompanyament a la funció educativa de 

les famílies. 

Accions educatives més 

enllà de l’horari escolar 

Programes educatius contra les desigualtats en aquest 

àmbit. Exemples: lleure educatiu per a tothom, extraescolars 

obertes als col·lectius més desfavorits, tallers d’estudi 

assistit, etc. 

Èxit escolar i èxit social per a tothom. 

Col·laboració amb els 

centres docents en 

l’aplicació del seu projecte 

educatiu 

Programes de millora de l’èxit escolar i social. Exemple: 

programes de transició escola-treball, programes de 

qualificació professional inicial, escoles bressol i serveis de 

0-3 anys (espais familiars), transicions entre etapes escolars, 

etc. 

Igualtat d’oportunitats i de resultats 

(equitat) 

Formació al llarg de la 

vida 

Oferta formativa extensa 

per arribar a tots els 

moments i les situacions del 

cicle vital 

Programes de formació per a totes les dimensions: laboral, 

personal, ciutadania... Exemple: Plans locals d’educació 

permanent, creació i ampliació de l’oferta a les escoltes 

municipals d’adults, formació de gent gran (aules d’extensió 

universitària, xerrades), cursos en centres cívics i entitats, 

reciclatge professional, treball cultural de les biblioteques, 

etc. 

Educació al llarg del cicle vital. 

Igualtat d’oportunitats al llarg de la vida. 

Educació per a la ciutadania. 

 

 



Annex 5.  Indicadors utilitzats per la construcció de cada un dels mapes.  
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Dades generals: 

Edat (2018) Naixements i defuncions (2018) 

Lloc de naixement general (2018) Migracions (2018) 

Residència a l’estranger (2019) 
Padró municipal d’habitants (per 

anys) 

Població per lloc de naixement (país) 
(2018) 

 

Activitat 

Relació amb l’activitat econòmica 
(2011) 

Afiliacions a la Seguretat Social per 
sectors (09/2019) 

Atur registrat per edats i sexe (per 
anys) 

Pensions contributives de la 
Seguretat Social per tipus i sexe (per 

anys) 

Atur registrat per branques d’activitat 
(mitjanes anuals) (per anys) 

Feines no remunerades (2011) 

Nivell d’instrucció 

Nivell d’instrucció (2011) 
Població de 2 anys i més segons 
coneixement del català (per sexe) 

(2011) 

Població de 10 anys i més segons 
nivell d’instrucció per sexe i edat 

(2001) 

Nivell d’instrucció de la població de 
16 anys i més per sexe i grups d’edat 

(2011) *Només Catalunya 

Població de 16 anys i més segons 
estudis en curs, sexe i edat (2001) 

Mobilitat i estudis universitaris: 
alumnes residents per lloc d’estudi 

(per anys) 

Mobilitat i estudis universitaris: 
alumnes residents i lloc d’estudi 
localitzats per sexe (per anys) 

Mobilitat i estudis universitaris: 
residents que estudien fora del 

municipi per sexe (per anys) 

Mobilitat i estudis NO universitaris: 
Alumnes residents i llocs d’estudi 
localitzats per nivell d’estudis (per 
anys) 
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Dades generals: 

Cobertura escolar (curs 2018-2019) 
Nombre d’alumnes de cada cicle (curs 

2018-2019) 

Percentatge de matriculats a centres 

públics a cada cicle (curs 2018-2019) 

Mitjana d’alumnes per aula (2018-

2019) 

Unitats per curs (curs 2018-2019) 
Alumnes matriculats per a cada curs 

(curs 2018-2019) 

Residents del municipi que són 

alumnes universitaris, diferenciat per 

universitats i tipus d’ensenyament 

(curs 2018-2019 i 2019-2020). 

 

Qüestionaris 

En l’apartat d’indicadors del mapa de recursos educatius s’adjunta un 

formulari enviat als centres escolars, entitats i alcaldia i regidories que recull 

també alguns indicadors pel mapa escolar.  



Annex 5. (Continuació) 

INDICADORS DE RECURSOS EDUCATIUS  I DE LA VISIÓ CIUTADANA:  

Tot seguit es deixen adjuntats els diferents formularis enviats als centres escolars, 

entitats i alcaldia i regidories. Aquets formularis recullen informació tan pel mapa escolar, 

el de recursos educatius i finalment el de la visió de la ciutadania.   

 

 

 



Annex 6. Creixement poblacional per sexes (per períodes temporal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 7. Piràmides poblacionals de Bellpuig, l’Urgell i Catalunya (2019). 



 



 



Annex 9. Nivell d’instrucció de Bellpuig, l’Urgell i Catalunya (2011). 

 

 

 

  



Annex 10. Població de 2 anys i més segons coneixement del català per sexe de Bellpuig, l’Urgell i Catalunya (2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 12. Afiliacions a la Seguretat Social per sectors a Bellpuig, Urgell i Catalunya (09/2019).  

 

 

 

 

 



Annex 13. Mitjana d’alumnes per aula a Bellpuig, l’Urgell i Catalunya (curs 2018-2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 14. Oferta educativa de Bellpuig.  

 

EDUCACIÓ FORMAL: 

- Escola Bressol. 

- Escola Primària. 

- Institut d’Educació Secundària Obligatòria. 

- Servei educatiu de la xarxa pública comarcal: amb seu a Tàrrega i servei 

descentralitzat als centres educatius de Bellpuig en uns dies i hores delimitades. 

a. EAP: Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògic. 

b. CRP: Centre de Recursos Pedagògics. 

c. ELIC: Equip d’Assessorament i orientació en Llengua, Interculturalitat i 

Cohesió social. 

d. Coordinació amb el CREDA de Lleida ciutat: Centre de Recursos 

Educatius per a Deficients Auditius.  

 

 

EDUCACIÓ INFORMAL:  

- Espais públics per a infants i joves. 

- Cinema.   

- Teatre. 

- Biblioteca.  

- Tallers/xerrades:  

- Creixem amb la música.  

- Escola de pares. 

- Cinefòrums. 

- Presentació de llibres.  

- Serveis/programes:  

- Servei d’orientació acadèmica i laboral per a joves.  

  



Annex 14. (Continuació) 

 

EDUCACIÓ NO FORMAL  

 

 INFANTS I JOVES ADULTS I VELLESA 

Educació musical 
- Llenguatge musical, cant coral, 

instrument… 

- Llenguatge musical, cant 

coral, instrument… 

- Orfeó 

Cursos 

d’aprenentatge 

específic 

 

- Educació emocional.  

- Lideratge.  

- Manipulació d’aliments. 

- Etc. 

Classes de costura X  

Esports 

- Escacs.  

- Tennis Taula.  

- Futbol.  

- Judo.  

- Bàsquet.  

- Tennis.  

- Pàdel. 

- Gimnàstica rítmica. 

- Hip hop. 

- Dansa.  

- Bitlles.  

- Billar.  

- Futbol Sala.  

- Aikido.  

- Escacs.  

- Tennis Taula.  

- Judo.  

- Futbol. 

- Ioga.  

- Tennis.  

- Bàsquet.  

- Pàdel.  

- Petanca.  

Idiomes 

- Anglès.  

- Francès. 

- Català.  

- Castellà. 

- Anglès. 

- Francès. 

- Italià per a empreses. 

- Català.  

- Castellà. 

Reforç escolar - Per a tots els cursos.  

Associacionisme i 

cultura 

- Centre excursionista. 

- Grups de tabalers i dimonis.  

- Colla gegantera.  

- Associació de Dones. 

- Grup de dimonis i tabalers.  

- Agrupació sardanista. 



- Associació de Joves.  - Associació de jubilats. 

- Associacions de famílies. 

- Centre excursionista.  

Club de lectura X  

Cursos oficials 

(titulació) 
 X 

Programes - Programa Nereu. 
- Caminades saludables.  

- Taller de memòria. 

Extraescolars X  

Educació en el 

lleure juvenil 
- Entitat d’escoltisme i guiatge. - Entitat d’escoltisme i guiatge. 

 

 

 

 

 



 


