RENDIM COMPTES
juny 2015-novembre 2016

ÀMBIT:

CALVIÀ, MUNICIPI SOCIAL
EDUCACIÓ

SUBÀMBIT:
RESPONSABLES POLÍTICS: Nati Francés
DIRECTIUS: Cecilia Valls

* N: no iniciat
P: en procés
F: finalitzat

ESTAT*
PROGRAMA
ESCOLES INFANTILS 0-3 ANYS

SERVEI PSICOPEDAGÒGIC 0-3
ANYS

REIP (programa de reforç per a
alumnes d'educació infantil i
primària)

OBJECTIU
Afavorir el desenvolupament
integral de l'infant atenent les
seves necessitats bàsiques.

ACTUACIONS PREVISTES
EVIDÈNCIES/RESULTATS
S'està valorant possar en funcionament bonificacions
Estudi diagnòstic situacions familiars
de les quotes de les escoletes municipal en determinats
mesos, per aquelles famílies amb situacions laborals
d'atur, de risc social...
Atenció psicopedagògica,
Continuïtat del programa.
Curs 2015.16: 52 demandes rebudes al servei
tasques de prevenció, detecció i
psicopedagògic. 25 demandes derivades i atesas per
diagnòstic d'alumnes amb
l'Equip d'Atenció Primerenca (EAP). 9 Infants
necessitats educatives
escolaritzats amb NEE (necessitats educatives
especials.
especials). 29 demandes realitzades per famílies i
ateses per el servei psicopedagògic IMEB.
Aposta per reforç educatiu per Impulsar el servei de suport lingüístic per alumnes
Actuacions a les 11 escoles publiques del municipi.
millorar el rendiment educatiu nouarribats. Professionalització del servei de
441 alumnes.
dels alumnes d'Educació
professorat de suport del programa i introducció de
Nou: suport lingüístic Ceips de Ses Rotes Velles i Ca's
Infantil i Primària amb
noves tecnologies de suport educatiu: tablets i
Saboners.
dificultats d'aprenentatge i/o
portàtils.
Augment progressiu de professorat contractat i del
dificultats sociofamiliars.
pressupost:
Curs 2014.15: 114.625€
Curs 2015.16: 116.988€
Curs 2016.17: 145.350€
Introducció de les noves tecnologies a les classes de
suport.
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ESTAT*
PROGRAMA
ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES

SERVEI DE VACANCES

PLA DE REUTILITZACIÓ DE
LLIBRES

OBJECTIU
Programa de suport al
professorat per al treball dels
continguts curriculars de les
diferents matèries.

Conciliació de la vida laboral i
familiar.

Elaboració i posada en marxa
del Pla Municipal de
Reutilització i creació d'un fons
de Llibres de Text i material
didàctic
PROGRAMA MUNICIPAL
Revisió i proposta d'actuacions
D'ALIMENTACIÓ SALUDABLE A en relació a l'alimentació en
L'ÀMBIT ESCOLAR
l'àmbit escolar.
DINAMITZACIÓ AMIPAS
Afavorir la comunicació entre
(Associacions de Mares i Pares AMIPAS i IMEB com a part de la
l'Alumnes)
comunitat educativa.

ACTUACIONS PREVISTES
Noves activitats relacionades amb la igualtat,
assetjament escolar, sensibilització vers els programes
de cooperació internacional, coeducació, educació
ambiental, i per tots els centres RADIO ESCOLAR, amb
emisió els dissabtes d'un programa conjunt a RADIO
CALVIÀ.
Aules d'estiu a tots els centres que ho demanin.
Festa final conjunta aules d'estiu.

Diagnòstic inicial i de resultats del primer any, per
conèixer la realitat a Calvià i elaboració del Pla
Municipal. Campanya de difusió i de concienciació i
sensibilització mediambiental.
Pla d'Intervenció Municipal sobre alimentació escolar.

Trobada inicial amb les associacions de mares i pares i
jornada per tractar temàtiques específiques
demandades.
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EVIDÈNCIES/RESULTATS
Increment pressupostari: actual 3.000€ per activitats.
Increment significatiu d'activitats i d'alumnes.
2014.15: 9.191 alumnes participants.
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P

X

Increment d'alumnes participants 1.454 alumnes
juliol i agost 2016 (33,5% més que l'any 2015) i de
l'import subvencionat: 76.118€ (28,7% més que l'any
2015)
Posada en marxa del projecte de reutilització. Conveni
amb Conselleria d'Educació i Universitat. 55.500€
d'aportació municipal. Han participat 10 dels 11 Ceips
i els 3 IES.
Diagnòstic actual de les activitats que es desenvolupen
als CEIP i IES de Calvià.
Participació de les AMIPAS de tots els centres
educatius.
Inici d'una xarxa entre els membres de les juntes
directives i intercanvi de projectes.
Dinamització del Consell escolar municipal i
incorporació de nous membres de les juntes
convocades.
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ESTAT*
PROGRAMA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

AULES OBERTES

CREC (Centres de reforç
educatiu de Calvià)

OBJECTIU
Activitats Extraescolars en els
CEIPs (Centres d'Educació
Infantil i Primària) de Calvià
que es realitzen regularment
fora de l'horari de classes, per
potenciar el desenvolupament
físic, intel·lectual i social dels
alumnes.

ACTUACIONS PREVISTES
Curs 2015.16: Dansa, escacs i teatre. S'afegeix "Just a
little bit". Alumnes participants: 759. Pressupost:
3.841€.
Curs 2016.17: Dansa, "Just a little bit" i s'afegeix
"llegeix, imagina i crea" i Multiextraescolar, a on cada
Amipa ha triat l'activitat que volien desenvolupar (ioga
infantil, manualitats, pintura...). Alumnes participants:
no està tancat. Pressupost: 80.524€
S'ha duplicat el pressupost de les act. extraescolars
passant dels 44.704€ del curs 2014.15 als 80.524€
del present curs.

Utilització dels centres públics
d'educació infantil i primària
del municipi fora de l'horari
escolar per a la realització
d'activitats.
Reforç educatiu per millorar el
rendiment acadèmic dels
alumnes d'ESO, propiciar l'èxit
escolar i donar continuïtat al
seu procés educatiu.

Continuïtat del programa.

EVIDÈNCIES/RESULTATS
Curs 2015.16: es mantenen dansa, escacs i teatre i
s'afegeix "Just a little bit". Alumnes participants: 759.
Pressupost: 73.841€
Curs 2016.17: es mantén dansa, "Just a little bit" i
s'afegeix "llegeix, imagina i crea" i Multiextraescolar, a
on cada Amipa ha triat l'activitat que volien
desenvolupar (ioga infantil, manualitats, pintura...).
Alumnes participants: no està tancat. Pressupost:
80.524€
S'ha duplicat el pressupost de les act. extraescolars
passant dels 44.704€ del 2014.15 als 80.524€ del
present curs.
Servei de vacances, activitats extraescolars dels centres
i dels diferents serveis municipals (IMEB, ICE).
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Augment progressiu de professorat contractat.
Inici del procés de digitalització dels centres.
Creació del BatxiCREC a partir de l'any 2017
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Curs 2016.17 augment professorat contractat amb 4
professors més. La plantilla quedarà conformada per
14 professors i 4 tutors per un total aproximat de 400
alumnes.
Dotació d'infraestructura digital i utlització
d'aplicacions per a dispositius mòbils (telèfons i/o
tablet) per a la comunicació amb les famílies
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PROGRAMA
CUC (Centre Universitari de
Calvià)

OBJECTIU
Potenciar i facilitar l'accés i
continuïtat a estudis
postobligatoris i estudis
superiors, i facilitar l'adquisició
de competències acadèmiques,
personals i prelaborals.

ACTUACIONS PREVISTES
Ampliació servei Bus Universitari
Ampliació d'eines i recursos per a la millora del
rendiment acadèmic.
Activació d'accions de sensibilitzacio per a famílies i
Amipas
Ampliació del programa d'orientació acadèmica i
vocacional
Realització de tallers competencials
Activació de la mobilitat europea (context Erasmus+)
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EVIDÈNCIES/RESULTATS
Incorporació d'aturades de bus a Calvià vila, es
Capdellà i Son Espases.
Programació de tallers i xerrades al Centre. Préstec
d'ordinadors portàtils. Augment d'hores d'apertura
del centre en èpoques d'exàmens.
Programació de tallers i xerrades al Centre i als IES.
Sessions d'orientació individual.
Activació de Pràctiques vocacionals - Proposta de
col·laboració als IES. Programació de tallers i xerrades
al Centre i als IES. Organització de Jornades
d'orientació educativa (en procés).
Presentació del projecte Erasmus+ (intercanvi
lingüístic). S'han aconseguit 7 ofertes de projectes
(SVE) per a joves de Calvià.
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PROGRAMA
PROGRAMA DE BEQUES

OBJECTIU
ACTUACIONS PREVISTES
Fomentar i potenciar l'educació Diagnòstic de les beques existents al municipi de Calvià
i la formació dels joves del
i nova programació.
municipi, donant resposta a les
necessitats del mercat laboral.
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EVIDÈNCIES/RESULTATS
Informe valoració programa beques municipals.
Convocatòries 2016:
- Ajudes econòmiques per a estudis de cicles formatius
de grau mitjà i superior de formació professional
12.000€
- Ajudes econòmiques per a la realització de proves
d'accés a estudis de cicles formatius de grau mitjà o
superior de formació professional 1.500€
Ajudes econòmiques per a la realització de proves
d'accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45
anys 1.500€
Ajudes econòmiques per a estudis universitaris de
grau 40.000€
Ajudes econòmiques "Erasmus+" grau universitari
40.000€
Creació de la convocatòria Ajuda socioeducativa CUC4.
080€
Creació de la convocatòria de beques per a recents
titulats Projecta't 223,338,78€
Millora de les beques Pràctiques anuals de cooperació
educativa "GetExperience"
Millora de les beques extracurriculars estiu "BECAlvià"
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ESTAT*
PROGRAMA
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES
CURRICULARS

SUPORT CENTRE EDUCACIÓ
PER ADULTS (CEPA) DE
CALVIÀ
BIBLIOTEQUES

TRANSPORT ESCOLAR A
ETAPES POSTOBLIGATÒRIES
(BATXILLERAT)
MANTENIMENT
INFRAESTRUCTURES

OBJECTIU
Gestió de la realització de
pràctiques curriculars/FCT
(Formació als Centres de
Treball) a
serveis/departaments
municipals.
Mantenir l'oferta educativa per
a persones adultes al nostre
municipi.
Donar a conèixer les
biblioteques i els seus serveis a
tota la comunitat, així com
facilitar l'accés a la informació,
l'educació i la cultura a tots els
ciutadans.
Ampliar el transport escolar
gratuït a etapes postobligatòries
en horaris que no hi ha bus
Conselleria.
Promoure actuacions de
remodelació dels centres
educatius.

ACTUACIONS PREVISTES
Continuïtat del programa.

EVIDÈNCIES/RESULTATS
Curs 2015.16 hi varen participar 12 estudiants
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Negociar un conveni amb la Conselleria per a la creació 993 alumnes matriculats al curs 2015.16. 186
d'un nou edifici per a l'Escola d'Adults de Calvià.
d'aquests alumnes realitzen el curs de castellà per
estrangers.
Nou programa de voluntariat.
Programa voluntariat iniciat.
Augment de la dotació econòmica per a: Fons
bibliogràfic i e-Readers, equipament biblioteca Sta.
Ponça...
Festa del Llibre dirigida a tota la població en general,
especialment a les famíiles
Elaboració de la proposta de viabilitat de transport
Diagnòstic de la situació del transport escolar a Calvià:
escolar gratuït.
Una mitja de 192 alumnes dels 3 IES utilitzen aquest
servei. Cost 2016: 2 IES: 32.802,00€. Cost 2017: 3
IES: 42.960,50€
Actuacions dins el Pla municipal d'actuació general.
Diagnòstic de la situació actual dels CEIP. Informació
intervencions realitzades en document d'obres
municipals.
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ESTAT*
PROGRAMA
AJUDES LLIBRES DE TEXT

OBJECTIU
Ajudes en llibres de text a inici
de curs.

ACTUACIONS PREVISTES
Millorar la difusió de les ajudes i la seva distribució.
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EVIDÈNCIES/RESULTATS
Canvis: no excloure a famílies amb deutes amb
l'Ajuntament, ampliar nivells de renda un 1%, informe
de Serveis socials per a determinades
famílies, finalitzat el curs les famílies que han rebut
ajuda de llibres han de entregar-los al centre per al
programa de reutilització, i s'han hagut de justificar les
ajudes rebudes.
Despesa 2015: 104.725€. 634 ajudes sobre 803
sol·licituds, la qual cosa suposa un 79%. Aquest any
2016 s'han atorgat 443 sobre un total de 577
sol·licitades, un 77%. La despesa ha estat de 89.415€.
Han demanat ajudes aquest any 419 famílies, l'any
passat 559 famílies.
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