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1. INTRODUCCIÓ 

 

 

L’ajuntament de Masquefa vol fer una aposta forta per endegar el projecte de transició 

escola- trebal; projecte que consisteix en crear una xarxa local i de territori que articuli 

els serveis, recursos, equipaments i actuacions dels agents que intervenen en els 

processos de transició dels joves. 

 

Per poder desenvolupar l’esmentat projecte prèviament ha estat fonamental 

desenvolupar un estudi diagnòstic per tal de detectar les necessitats reals i poder 

dissenyar el projecte de Pla Local de Transició Escola- Treball de Masquefa que doni 

resposta a aquestes. 

 

S’ha portat a terme un estudi diagnòstic compartit, en el qual han participat diversos 

agents: tècnics i polítics de les àrees d’Educació, Joventut, Promoció Econòmica i 

Serveis Socials de l’ajuntament de Masquefa; la responsable de padró de la 

corporació; els responsables d’alguns serveis municipals (biblioteca i Masquef@ula); 

els equips directius dels centres escolars del municipi (Escola Bressol Municipal, CEIP 

El Turó, CEIP Font del Roure, CEIP Francesc Mata i Sanghés i SES Masquefa); i 

tècnics de l’àrea d’educació de la Diputació de Barcelona. 

 

L’estudi diagnòstic recull dades quantitatives i qualitatives que per una banda, 

defineixen les característiques i peculiaritats del nostre municipi i dels seus habitants i 

per l’altra, la descripció i valoració dels recursos formatius tant a nivell de municipi, 

com de comarca, com de les poblacions veïnes.  
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2. JUSTIFICACIÓ 

 
 
 

Conèixer la realitat d’un territori és imprescindible per poder equilibrar de forma 

adequada les necessitats amb les accions a desenvolupar, i és per aquest motiu que 

s’ha realitzat aquest estudi diagnòstic referent a les característiques i peculiaritats del 

municipi i els seus habitants i dels recursos formatius.  

 

Altrament, s’ha apostat per portar a terme un estudi diagnòstic compartit per tal 

d’aconseguir des de l’inici la col·laboració, participació i implicació de diversos agents i 

que aquests es sentin corresponsables del projecte; tenint en compte que en el 

municipi de Masquefa i sobretot dins el mateix Ajuntament, fins ara  no hi ha hagut 

massa cultura de treball transversal i en xarxa. 

 

L’objectiu principal d’aquest estudi diagnòstic és esbrinar o detectar quin és el marc 

actual, quins en són els recursos, quines les necessitats, i donar una resposta 

adequada per poder orientar, formar i acompanyar als joves de Masquefa en la 

construcció del seu projecte personal i professional, a partir del desenvolupament d’un 

Pla Local de Transició Escola-Treball. 
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3. METODOLOGIA 

 
 

El procés per elaborar l’estudi diagnòstic ha consistit en: 

 

Primerament, es va portar a terme una reunió entre responsables tècnics i polítics de 

les àrees de: educació, joventut, serveis socials i promoció econòmica. I es va adquirir 

el compromís de desenvolupar aquest pla de caràcter transversal. 

 

En segon lloc, es va mantenir una sessió de treball  entre els tècnics de les diverses 

àrees esmentades i els de la Diputació de Barcelona per definir quina informació calia 

cercar en la diagnosi i per planificar el procés. 

 

Per poder recopilar dades i informació es va treballar conjuntament per tal de 

confeccionar diverses fitxes:  

1. Fitxa referent a l’oferta de formació permanent: fitxa contestada pels tècnics 

municipals.  

2. Fitxa referent als projectes adreçats a infants i joves:  fitxa contestada pels 

tècnics municipals.  

3. Fitxa referent a la descripció dels centres escolars i de les dades dels cursos 

2004-2005 i 2005-2006:  fitxa contestada pels diversos centres escolars del 

municipi (SES Masquefa, CEIP El Turó, CEIP Font del Roure, CEIP Francesc 

Mata i Sanghés i l’Escola Bressol Municipal La Baldufa).  

4. Fitxa descriptiva dels serveis municipals: fitxa contestada pels responsables de 

diversos serveis municipals (Punt d’informació Juvenil, Biblioteca municipal, 

centre Masquef@ula, formació d’adults, Regidoria d’educació, Servei 

d’ocupació Municipal, Servei de Suport Domiciliari, Projecte Dóna’t una 

oportunitat i Serveis Socials). 

S’han mantingut entrevistes amb: l’equip directiu de la SES Masquefa; els directors 

de les escoles de primària; la tècnica de promoció econòmica de l’ajuntament; per tal 

de poder comentar les dades proporcionades en les fitxes i aprofundir en les mateixes.  

 

També s’han cercant documents  que podien ser d’utilitat i podien proporcionar 

informació rellevant: Pla estratègic del municipi; el Pla Director Local de Joventut; 

l’estudi de previsió de creixement de la població de Masquefa i propostes  

d’equipaments; l’esborrany del Pla de prevenció de drogodependències; l’esborrany 

del Pla de recepció i acollida dels nouvinguts (PRAM); el projecte de Centre Obert de 
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Masquefa; projecte “Dóna’t una oportunitat”; el programa d’escolaritat compartida, el 

Pla d’acollida, el Pla d’atenció a la Diversitat, el Pla d’atenció tutorial, el Pla 

d’intervenció absentisme i el Pla de millora 06-09,  de la SES Masquefa; i el Pla 

d’acollida del CEIP El Turó. 

  

Finalment, esmentar que des dels diversos serveis municipals s’ha passat l’enquesta 

per conèixer les necessitats de formació de la pobl ació adulta de Masquefa . 

S’han passat un total de 112 enquestes i els resultats d’aquestes els estan analitzant 

des de l’àrea d’educació de la Diputació de Barcelona. De tota manera aquesta 

informació serà rellevant per aquest projecte però més especialment pel Pla de 

Formació Permanent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 7 

4. ESTUDI DIAGNÒSTIC 

 

 

4.1. DADES GENERALS DE LA POBLACIÓ: 
 

4.1.1. Habitants i evolució de la població. 

El municipi de MASQUEFA està situat a la part sud de la comarca de l’Anoia. Els límits 

del municipi estan llindant per una part, amb la comarca de l’Alt Penedès i per l’altra 

part, amb la comarca del Baix Llobregat. Està situat a 40 Km de Barcelona i té unes 

bones xarxes de comunicació, fet que, conjuntament, amb que els habitatges són més 

econòmics que els de la capital, ha provocant una gran arribada de població 

nouvinguda, majoritàriament, procedent de Barcelona i de l’àrea metropolitana. Gran 

part d’aquesta població nouvinguda està formada per parelles joves que s’acaben de 

casar o que venen amb infants i/o joves.  

 

Masquefa està relacionada amb l’Alt Penedès per qüestions vinícoles i amb el Baix 

Llobregat per les seves característiques i comportament. 

 

 

Masquefa ha tingut un fort CREIXEMENT en els últims 10 anys degut a un elevat 

creixement urbanístic i a que moltes segones residències s’han convertit en primeres. 

Aquest creixement es reflecteix en la taula 1 i en els gràfics 1, 2 i 3.  
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Taula 1. Creixement de la població de Masquefa, de l’any 1996 a l’any 2006. 
Any N. habitants  

1986 2.449

1987 2.488

1988 2.507

1989 2.561

1990 2.647

1991 2.653

1992 2.739

1993 2.902

1994 3.037

1995 3.213

1996 3.369

1997 3.421

1998 3.764

1999 4.143

2000 4.582

2001 5.210

2002 5.700

2003 6.209

2004 6.680

2005 7.070

2006 7.416

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal 
d’habitants d’01/01 dels anys compresos entre 1996 i 2006. 

 
 
 
 

Gràfic 1. Nombre d'habitants de la població de Masq uefa de l'any 1996 
a l'any 2006
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  Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal d’habitants d’01/01 dels anys compresos entre 1996 i 2006. 
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Gràfic 2. Increment de la població de Masquefa de l 'any 1996 a l'any 2006, en valor 
absolut
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Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal d’habitants d’01/01 dels anys compresos entre 1996 i 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal d’habitants d’01/01 dels anys compresos entre 1996 i 2006. 
 

 

 

Gràfic 3. Increment de la població de Masquefa de l 'any 1996 a l'any 2006, en 
percentatges
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De tota manera, aquestes gràfiques posen de manifest que realment el creixement 

fort va produir-se entre els anys 1998 i 2001  (arribant al seu punt màxim) i que en 

els últims 5 anys la població ha augmentat però l’increment és descendent.  

 
 
Segons dades del padró municipal del dia 24 de març de 2006, el municipi de 

Masquefa té, actualment, 7.530 habitants .  I la piràmide de població actual és la que 

es reflecteix en la  taula 2 i en el gràfic 4: 

 
Taula 2. Estructura per edat i sexe de la població de Masquefa, any 2006. 
Grups d'Edat Homes Dones Total Homes Dones 

De 0 a 4  287 317 604 -3,81 4,21 

De 5 a 9 246 201 447 -3,27 2,67 

De 10 a 14 182 201 383 -2,42 2,67 

De 15 a 19 184 164 348 -2,44 2,18 

De 20 a 24 186 199 385 -2,47 2,64 

De 25 a 29 321 366 687 -4,26 4,86 

De 30 a 34 468 401 869 -6,22 5,33 

De 35 a 39 429 403 832 -5,70 5,35 

De 40 a 44 328 287 615 -4,36 3,81 

De 45 a 49 275 204 479 -3,65 2,71 

De 50 a 54 198 198 396 -2,63 2,63 

De 55 a 59 173 169 342 -2,30 2,24 

De 60 a 64 158 147 305 -2,10 1,95 

De 65 a 69 137 116 253 -1,82 1,54 

De 70 a 74  119 128 247 -1,58 1,70 

De 75 a 79 66 88 154 -0,88 1,17 

De 80 a 84 40 62 102 -0,53 0,82 

De 85 a 89 18 38 56 -0,24 0,50 

De 90 a 94 5 17 22 -0,07 0,23 

De 95 a 99 1 3 4 -0,01 0,04 

100 i més 0 0 0 0,00 0,00 

TOTAL 3.821 3.709 7.530 -50,74 49,26 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal d’habitants del dia 24 de març de 2006. 
 
En aquesta taula i també en la gràfica 4 es constata que hi ha una proporció molt 

important de població entre 30 i 40 anys  i també de població infantil . Aquesta dada 

confirma el que exposa anteriorment: que la majoria de població nouvinguda són 

parelles joves que venen amb infants petits o que els han tingut durant aquests anys 

que porten vivint al municipi. I també es pot veure que el 50,74 % de la població són 

homes i el 49,26 % són dones . 

 

Altrament, també tenim coneixement que al municipi hi ha habitants que no estan 

empadronats. Aquests casos normalment es donen amb persones grans que tenien 
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una segona residència, ara la utilitzen com a primera, però segueixen empadronats al 

municipi d’origen per no perdre els serveis que allà tenien, principalment els serveis 

mèdics. Però cal que tinguem present que aquestes persones també són usuàries dels 

serveis, públics o privats del municipi. 

 

Gràfic  4. Estructura per edat i sexe de la població  
de Masquefa, any 2006
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Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal d’habitants de data 24 de març de 2006. 

 

Si ens centrem en els joves,  podem veure en la taula 2 i en el gràfic 4 que en la franja 

d’edat de 15 a 19 anys hi ha 348 habitants (correspon al 4,62 % de la població); en la 

franja de 20 a 24 anys: 385 (correspon al 5,11 % de la població),  i en la franja de 25 a 

29 anys: 687 (correspon al 9,12 % de la població). Per tant, el total de població jove 

del municipi de Masquefa és de 1.420 habitants  (correspon al 18,86 % de la 

població).   

 

 

L’Ajuntament de Masquefa va encarregar un estudi referent a “La previsió de 

creixement de la població del municipi de Masquefa i propostes 

d’equipaments”. 1  D’aquest estudi se’n poden extreure algunes dades rellevants: 

 

 La població de Masquefa augmenta i la força d’aquest augment es situa i consolida 

en els darrers anys en valors elevats. 

 

                                                
1 Garcés i Betrian, M i Pous i Jutglar, A . (2005).  “La previsió de creixement de la població del municipi de Masquefa i 
propostes d’equipaments”. 
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 Les xifres absolutes de naixements  comencen a créixer notablement a partir de 

1997. I no només augmenten el nombre de naixements si no que el pes relatiu que 

tenen els naixements sobre el total de la població també és cada vegada més elevat. 

 

 El nombre de naixements a Masquefa ve recolzat per una sèrie de variables que hi 

juguen a favor: 

• Augmenta la població total i per tant, augmenta el nombre total de dones en 

edat fèrtil. 

• Augmenta el pes de les dones en edat fèrtil sobre el total de la població. 

• Augmenten el nombre de fills per cada dona. 

• Augmenten els naixements per cada 1.000 dones en edat fèrtil. 

• Augmenten els naixements per cada 1.000 habitants. 

• Aquests augments són progressius i es confirmen any rera any. D’aquesta 

manera el comportament dels components que determinen la natalitat suposen 

una aportació positiva al creixement total. 

 

 El creixement natural  (la relació entre naixements i defuncions) és positiu.  Però 

observant les dades del creixement natural i comparant-les amb les dades del 

creixement total de la població podem assegurar que les segones, que inclouen el 

paper de les migracions, són més significatives que les primeres. 

 

 La piràmide de població  de l’any 2005 ens mostra una estructura típica dels països 

desenvolupats: la base i la part superior són més estretes que tota la franja intermitja. 

• Masquefa està en un procés de rejoveniment de la població. El grup que 

comprèn els nens d’entre 0 i 4 anys és el més abundant dels grups de joves. 

• Els grups d’edats d’entre 25 i 49 anys són els més nombrosos alhora que són 

els que més pes relatiu han anat guanyant durant els anys estudiats (1997-

2005).  

• També es produeix un rejoveniment de la població degut a l’augment de la 

natalitat, l’arribada de nens nouvinguts al municipi i d’efectius en edat de 

procrear. Aquests processos repercuteixen el pes d’altres grups d’edat. 

• La població jove és més nombrosa que la vella. I si es compara l’índex de 

Masquefa amb el del seu context observem que té un comportament superior a 

favor dels joves i en detriment dels vells. Aquesta relació contrastada s’inicia 

amb l’arribada de nouvinguts al municipi i es va fent més palesa any darrera 

any. La població de Masquefa i la del Baix Llobregat tenen un grau 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 13 

d’envelliment molt inferior que la de l’Anoia i Catalunya. Per tant, es confirma 

altra vegada que Masquefa té un volum de població jove més gran que les 

poblacions del seu context.  

 

En quan a l’habitatge i la previsió de creixement aquest estudi exposa que: 

 

 L’evolució del mercat de l’habitatge en les darreres dècades ens mostra una 

disminució del nombre mitjà de persones que viuen a  cada llar . Aquest augment 

és degut a l’augment de les llars unipersonals, habitades per joves, vells i adults, i a 

l’augment també de llars monoparentals. Aquest model és molt típic de l’Europa d’avui 

en la que cada vegada més joves, adults i vells viuen de manera independent, sense 

parella o família, el nucli familiar es desvincula cada vegada més del concepte pare - 

mare compartint habitatge i el nombre de fills per parella és inferior. Tot plegat 

contribueix a disminuir el nombre mitjà de persones per llar. De cara al futur podem 

esperar que aquesta dinàmica es mantingui en valors similars. 

 

 El municipi es dibuixa cada vegada  més com a nucli de residència  principal 

essent més minoritària la pràctica de segona residència. I esperem un futur en que la 

primera residència continuï guanyant terreny sobretot en detriment dels habitatges 

vacants. 

 

 El 8 de setembre de 2004 el total d’IBI d’habitatges era de 3.368. i es pot pensar en 

un mercat de l’habitatge futur de 4.974 que amb una ocupació mitjana del 2,8 significa 

que el municipi té capacitat per acollir unes 14.000 persones aproximadament. Si no 

es produeixen modificacions puntuals del plantejament urbanístic el sostre de 

creixement de Masquefa és d’unes 15.000 persones.  Les modificacions es poden 

realitzar segons la voluntat política de creixement del municipi. I de fet actualment, 

s’està en un procés de revisió de l’actual Pla urbanístic. 

 

 Amb un horitzó de 10 a 15 anys el creixement del municipi pot suposar un augment 

d’unes 7.000 persones, per tant, es veuria multiplicat per dos; és doncs una crescuda 

significativa. Un creixement superior, segons la rapidesa amb la que es produeixi, 

podria desestabilitzar el nivell d’infrastructures i l’absorció dels nouvinguts de manera 

integrada i sense perdre la consciència de municipi. El ritme de creixement amb el que 

s’assoleixi aquest sostre dependrà de la voluntat de construcció dels habitatges 

possibles de nova edificació. I els possibles habitatges afectaran més al nucli de 

Masquefa i a la urbanització de Can Parellada. 
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4.1.2. Immigració 

Masquefa és un municipi que té molta població nouvinguda però sobretot procedent 

d’altres poblacions catalanes o espanyoles. El percentatge de la població estrangera  

correspon, segons les dades del padró de data 31 de desembre de 2005, a un 5,02 %.   

 

Actualment, a Masquefa conviuen persones de 38 nacionalitats  diferents. I el Marroc 

és el país estranger que té més població a Masquefa ; en segon lloc: Bielorrússia; 

en tercer lloc: Itàlia; en quart: Pakistan; i en cinquè lloc: Romania. Es Mostren 

aquestes dades en la taula 3.  

 

En la taula 3 i en el gràfic 5 es mostra l’evolució de la població estrangera al llarg dels 

9 últims anys (1996- 2005). I es pot constatar que l’evolució de població estrangera 

a Masquefa a estat ascendent al llarg d’aquests últ ims anys . 

 

 

 

Gràfic 5. Evolució de la població estrangera al mun icipi de  
Masquefa, de l'any 1996 a l'any 2005
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Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal d’habitants de 31/12 dels anys compresos entre 1996 i 2005. 
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Taula 3. Població estrangera del municipi de Masque fa, 1996-2005. 

País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Marroc 9 19 36 39 61 81 97 108 123 124 

Bielorrússia 0 0 0 1 3 7 15 17 23 26 

Itàlia 3 2 2 2 3 3 5 7 17 25 

Pakistan 0 0 0 1 5 14 17 17 13 22 

Romania 0 0 0 0 0 0 1 9 10 17 

Xina 0 0 0 0 3 7 7 9 9 16 

Perú 0 0 0 7 6 7 11 16 15 13 

Argentina 2 6 7 2 4 5 9 8 13 13 

Equador 0 0 0 0 1 5 5 8 12 12 

Colòmbia 0 0 0 0 2 6 7 4 9 11 

França 4 5 4 4 5 6 9 8 8 9 

Alemanya 1 1 4 4 5 7 7 4 5 7 

Cuba 0 0 0 1 2 1 3 3 5 6 

Rússia 0 0 0 0 0 4 3 5 6 6 

Regne Unit 0 1 1 1 4 3 4 6 6 6 

Ucrània 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 

Polònia 0 0 0 0 0 4 0 2 7 5 

Veneçuela 0 0 0 0 2 2 2 2 2 4 

Xile 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 

Suïssa 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

Portugal 4 3 3 4 8 8 4 4 4 4 

República de Corea 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 

Uruguai 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 

Bolívia 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

República Dominicana 0 3 3 2 5 2 1 0 3 3 

Nigèria 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 

Iran  0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 

Brasil 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 

Mèxic 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 

Algèria 1 1 6 2 2 4 3 2 2 2 

Moldàvia 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 

Suècia 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 

Filipines 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 

Paraguai 3 3 3 3 7 7 5 1 1 1 

Guinea Equatorial 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Grècia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Bèlgica 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 

EEUU 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Camerun 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

URSS  0 0 0 0 6 6 5 2 0 0 

Bulgària 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Total 35 52 78 83 149 202 239 142 328 372 

Espanya 3.381 3.705 4.065 4.492 5.060 4.488 5.954 6.412 6.742 7.044 

Total habitants 3.416 3.757 4.143 4.575 5.209 4.690 6.193 6.554 7.070 7.416 

Percentatge 1,02 1,38 1,88 1,81 2,86 4,31 3,86 2,17 4,64 5,02 
Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal d’habitants de 31/12 dels anys compresos entre 1996 i 2005. 
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Gràfic 6. Evolució de la població estrangera proced ent dels deus 
països més nombrosos de població estrangera a Masqu efa, 1996-

2005
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Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal d’habitants de 31/12 dels anys compresos entre 1996 i 2005. 

 

En aquesta gràfica es pot constatar que l’evolució de la població estrangera procedent 

del Marroc ha estat ascendent al llarg dels anys 1996-2005. I aquesta evolució 

ascendent es dóna també pràcticament en els altres nou països.  
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Gràfic 7. Evolució de la població estrangera a Masq uefa, 1996-
2005, per continents

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal d’habitants de 31/12 dels anys compresos entre 1996 i 2005. 

 

En aquesta gràfica es constata que la major part de població estrangera és procedent 

del continent Africà  i es manté al llarg dels 9 anys. Aquesta evolució ascendent 
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també es dóna amb la població procedent d’Amèrica del Sud. I en quan a la població 

procedent dels països d’Europa es pot veure que actualment són més nombrosos els 

habitants estrangers procedents dels països europeus no comunitaris que dels 

comunitaris i en canvi en els anys anteriors era a la inversa. 

 

Tanmateix, l’ajuntament de Masquefa actualment està elaborant el PRAM (Pla de 

Recepció i Acollida dels nouvinguts), amb la col·laboració de la Diputació de 

Barcelona. 

 

Del projecte de PRAM redactat pel Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de la 

Diputació de Barcelona se’n poden extreure les següents dades que amplien les 

anteriors: 

 
“Presentem a continuació algunes dades d’interès extretes de l’explotació estadística de les 

dades del Padró d’habitants de Masquefa realitzada en el mes de setembre del 2005 des del 

Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona: 

 
• El municipi de Masquefa té un total de 7.315 habitants dels quals 370 són estrangers . Això 

significa que el 5,1% dels ciutadans són estrangers. 

 

• Respecte als nouvinguts durant el període 2000-2005, tant la migració autòctona com 

l’estrangera han experimentat un creixement positiu , encara que el percentatge d’arribada 

d’autòctons és molt superior al d’estrangers . 
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Font: Informe de Dinàmica de Població de Masquefa. Setembre, 2005. 

 

• Pel que fa a l’estructura per sexes de la població estrangera , podem destacar que hi ha certa 

masculinització (60% d’homes i 40% de dones) .  

 

• Pel que fa a la distribució per edats, cal assenyalar que la mitjana d’edat dels estrangers és 

més jove que la dels autòctons; 30,2 anys davant dels 36 dels espanyols (aproximadament, 6 

anys de diferència).  

 

 
Informe de Dinàmica de Població de Masquefa. Setembre, 2005. 
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• A Masquefa hi viuen 370 estrangers de 39 nacionalitats diferents. Del total de la població, el 

6,1% dels ciutadans han nascut a l’estranger i d’aq uests, el 37,3% són nascuts a l’Àfrica , 

un 18,1% a Amèrica del Sud i un altre 17% a l’Europa no comunitària. Si analitzem la distribució 

segons la nacionalitat, destaca el  col·lectiu marroquí amb un 36%. 

 

• Pel que fa a l’impacte de les noves migracions, l’evolució de la població segons l’àrea d’origen és 

força constant al llarg de tots aquests anys. La població nouvinguda és majoritàriament 

espanyola. 

 

• En els darrers anys el creixement migratori a Masquefa ha estat positiu per al conjunt de 

nacionalitats, tot i que presenta oscil·lacions en funció de l’any i del col·lectiu . El més 

destacat és el grup autòcton, encara que el seu saldo positiu és cada vegada menor, des de 

l’any 2000.  

 

 

 

 

 
Font: Informe de Dinàmica de Població de Masquefa. Setembre, 2005. 

 

 

• Els nouvinguts autòctons entre l’any 2000 i 2003 provenien majoritàriament de la província de 

Barcelona, mentre que els nouvinguts estrangers que s’han registrat a Masquefa provenien 

majoritàriament directament de l’estranger. A l’any 2004 s’han produït alguns canvis de 
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tendència, així el col·lectiu dels sudamericans ja tenen com a  primera procedència la resta 

de municipis de la província de Barcelona (per sobr e del 60%) . 

 

• Per contra, la població que té com a primera procedència l’estranger segueix sent la dels països 

de l’Europa no comunitària. 

 

 

Font: Informe de Dinàmica de Població de Masquefa. Setembre, 2005.” 
 

 

En l’estudi “La previsió de creixement de la població del munici pi de Masquefa i 

propostes d’equipaments” , s’exposa que: des de fa anys, s’està produint un procés 

d’emigració de l’àrea metropolitana cap a la segona i tercera corona, fruit dels 

elevadíssims preus de l’habitatge. Paral·lelament Catalunya, igual que la resta 

d’Europa, té una dinàmica natural de la població negativa, ja que hi ha una baixa 

fecunditat i una mortalitat moderada. Aquest dinàmica natural es compensa amb el 

saldo migratori que és positiu, així doncs podem dir que el creixement de la població a 

Catalunya és positiu. I Masquefa no s’escapa d’aquesta dinàmica, i creiem que 

l’increment de la població, com s’ha donat fins ara anirà creixent. 

 

D’aquest estudi se’n poden extreure algunes dades rellevants: 

 

 L’alt creixement de població del municipi és degut, doncs, a l’arribada d’un elevat 

nombre de nouvinguts. 
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 El creixement del nombre de nouvinguts es produeix any rera any de manera 

progressiva i ràpida essent superior cada any respecte l’anterior. 

 

 Es pot parlar de 4 tipus de migracions: intermunicipals, interprovincials, 

intercomunitàries i internacionals. 

• Les migracions intermunicipals  són les que es produeixen entre municipis de 

la mateixa província. A Masquefa l’arribada de pobladors procedents d’altres 

municipis de la província de Barcelona és la font del 63,3 % dels masquefins 

del 2004. La província de Barcelona és el principal focus d’emissió de població. 

Majoritàriament provenen de la ciutat de Barcelona i en segon lloc, de la 

comarca del Baix Llobregat. Aquest flux de població és el resultat de l’expansió 

sobre el territori en forma de taca d’oli de l’augment demogràfic i econòmic de 

la ciutat de Barcelona. Barcelona cada vegada té una major pressió econòmica 

i demogràfica i els efectius, tant demogràfics com econòmics, tendeixen a 

desplaçar-se augmentant-ne la seva densitat, en primer lloc, a la primera 

corona, després a la segona i així successivament. Aquesta nova població s’ha 

instal·lat sobretot a les urbanitzacions del municipi fent que passin de ser nucli 

de segona residència a habitatges receptors de nouvinguts. I es produeix una 

transformació de l’estructura urbana. 

• Les migracions interprovincials  són les que duen a terme els individus que 

es desplacen d’una província a una altra. En el nostre cas de: Lleida, 

Tarragona i Girona. En aquest cas els nouvinguts procedents d’aquestes 

migracions suposen només l’1% de la població de Masquefa, dels quals la 

meitat són originaris de Tarragona. La importància relativa i absoluta d’aquests 

fluxos és petita. 

• Les migracions intercomunitàries  són les que s’esdevenen entre una 

comunitat autònoma i una altra. El pes de la població de Masquefa que 

procedeix de fora de Catalunya, però de la resta de l’Estat és d’un 2,77 %, 

percentatge baix. Tampoc es pot destacar l’existència d’una província de 

procedència més significativa respecte les altres, en general tots els valors són 

baixos. 

• Les migracions internacionals, procedents d’altres països, han aportat el 4,53 

% de la població de Masquefa. Del total d’immigrants internacionals, el 37 % 

són africans, el 23 % europeus, el 21% llatino americans i el 19 % del continent 

asiàtic. La comunitat més abundant és la de marroquins. 

• Els grups d’edat  que més augmenten degut a la immigració són els de la 

franja de 20 a 36 anys i, especialment dels 27 als 30 anys. El nombre mitjà 
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d’incorporacions entre els darrers 7 anys és d’entre 12 i 18 efectius per any i 

generació. 

Els grups que en segon lloc, experimenten més incorporacions, entre 4 i 17 

efectius per any i generació, són el de nens de 0 a 11 anys i els d’adults de 36 

a 40 anys. 

La majoria de nouvinguts són joves en edat de casar-se i tenir fills o famílies 

amb nens petits. D’aquesta manera la població de Masquefa es rejoveneix i 

engreixa les generacions en edat de treballar. 

En tercer lloc, s’observen els joves entre 12 i 21 anys i els adults entre 40 i 53 

anys. Augmenten una mitjana entre 3 i 7 persones per generació i any. 

A partir dels 54 anys els efectius incorporats anualment no superen els 4 

arribant a ser pràcticament 0 a partir dels 65 anys i fins els 72 anys. En 

aquestes generacions en les que el creixement és 0 es compensen els efectes 

dels pocs nouvinguts amb la població que marxa i els efectes de la mortalitat. 

A partir dels 72 anys les migracions ja no intervenen en el creixement total de 

les seves generacions. 
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4.1.3. Distribució en el territori.  

El municipi de Masquefa té una extensió aproximada de 17 km2. I està format pel 

nucli  urbà,  i per diverses urbanitzacions  (Can Parellada, El Maset, Can Quiseró i 

Can Valls), i també per una part del nucli de La Beguda  Alta  (població que pertany a 

tres municipis, un d’ells Masquefa). Els percentatges de població de cada nucli són els 

que consten en la taula 4 i el gràfic 8. 

 
Taula 4. Percentatge de població dels nuclis de Mas quefa, any 2006. 

Nucli Nombre Percentatge 

Masquefa 4.727,00 62,77% 
Can Parellada 1.395,00 18,53% 
Maset 858,00 11,40% 
Can Quiseró 228,00 3,03% 
La Beguda Alta 214,00 2,84% 
Can Valls 108,00 1,43% 

Total 7.530,00 100,00% 
                                         Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal d’habitants de data 24 de març de 2006. 
 
 
 
 

Gràfic 8. Percentatge de població dels nuclis de Ma squefa, any 2006
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                                         Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal d’habitants de data 24 de març de 2006. 
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Com es pot veure en la taula i en el gràfic anteriors, que en el casc urbà de Masquefa 

hi viu el 62,77 % de la població masquefina; el 18,53 % a la urbanització de Can 

Parellada; l’11,40 % a la urbanització del Maset; el 3,03 % a la urbanització de Can 

Quiseró; el 2,84 % al nucli de La Beguda Alta; i l’1,43% a la urbanització de Can Valls. 

 

El nucli de Masquefa  està format per la zona antiga de la població, per les zones que 

es van construir al llarg dels anys 60 (anys que també es va produir un fort creixement) 

i per les zones que s’han construït en els últims 10 anys, en els que s’ha passat 

d’aproximadament 2.450 habitants als 7.530 actuals. El nucli de Masquefa disposa de 

parada del tren dels Ferrocarrils Catalans de Barcelona a Igualada i també de parada 

de la Hispano Igualadina que també fa el trajecte Barcelona-Igualada.  

 

La urbanització de Can Parellada , actualment, està adjunta a la part nord-est del casc 

urbà de Masquefa i aquest nucli també disposa de parada de tren i Igualadina del 

trajecte Barcelona- Igualada 

 

El nucli de La Beguda Alta és un nucli històric que pertany a tres municipis i tres 

comarques diferents i Masquefa és un d’aquests municipis. Aquest nucli, actualment, 

està pràcticament adjunt a la urbanització de Can Parellada. Durant molts anys ha 

tingut entre 200-300 habitants però degut a la construcció de nous habitatges, en data 

1 de gener de 2006 La Beguda Alta tenia un total de 583 habitants. Aquest nucli també 

disposa de parada de tren i Igualadina del trajecte Barcelona- Igualada 

 

La urbanització de Can Valls es troba adjunta al casc  urbà de Masquefa per la part 

sud-oest. I no disposa de cap transport. 

 

Les urbanitzacions del Maset  i de Can Quiseró  estan a la part sud del municipi i estan 

més allunyades del casc urbà de Masquefa i concretament la segona està llindant amb 

el municipi de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès). Aquestes urbanitzacions disposen 

d’un autobús que fa una ruta per diversos pobles i que té una freqüència molt reduïda. 

 

Els habitatges de les urbanitzacions de Can Parellada, el Maset i Can Quiseró van ser 

construïts, majoritàriament, en els anys 60. En canvi els de la urbanització de Can 

Valls s’ha anat construït bàsicament en els últims anys. 
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En la taula 5 i el gràfic 9 podem observar el percentatge de joves  de 15 a 30 anys que 

viuen en cada un dels nuclis del municipi de Masquefa: 

  

Taula 5. Percentatge de joves que viuen en els dife rents nuclis  
de la població de Masquefa, any 2006. 

Nucli Nombre Percentatge 

Masquefa 1.003,00 63,20% 
Can Parellada 273,00 17,20% 
Maset 187,00 11,78% 
Can Quiseró 49,00 3,09% 
La Beguda Alta 49,00 3,09% 
Can Valls 26,00 1,64% 

Total 1.587,00 100,00% 
Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal d’Habitants de data 24 de març de 2006. 

 
 

Gràfic 9. Percentatge de joves que viuen en els dif erents nuclis de la 
població de Masquefa, any 2006
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Font: Elaboració pròpia a partir del Padró  Municipal d’habitants de data 24 de març de 2006. 

 
 

Com es pot veure en la taula i en el gràfic anteriors, en el casc urbà de Masquefa hi 

viuen el 63,20 % dels joves masquefins; el 17,20 % viuen a la urbanització de Can 

Parellada; l’11,78 % a la urbanització del Maset; el 3,09 % a la urbanització de Can 

Quiseró; el 3,09 % al nucli de La Beguda Alta; i l’1,64% a la urbanització de Can Valls. 
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4.1.4. Nivells d’instrucció. 

 

Segons “La diagnosi de Masquefa. Caracterització del munici pi” 2:  

 

 Masquefa del 1991 al 1996 va passar de tenir la quota més alta de persones sense 

titulació a tenir-ne una similar a la catalana. A més de la millora del nivell d’instrucció 

general de la població ha influït el canvi en la piràmide d’edats: les persones que 

arriben a Masquefa són persones joves que ja de per sí tenen un nivell d’instrucció 

més alt. 

 

  Del 1991 al 1996 va créixer el percentatge de persones amb titulació universitària 

però aquest creixement va ser inferior a Masquefa. Aquest fet es pot donar perquè 

encara pesa el percentatge de població que a 1991 no tenia titulació i que la població 

nouvinguda no és principalment població universitària. 

 

Altrament, des de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona ens han lliurat còpia 

de la següent taula que compara els nivells d’instrucció de la població major de 25 

anys de la Unió Europea, d’Espanya, de Catalunya, de la Província de Barcelona, de 

la comarca de l’Anoia i del municipi de Masquefa.  
 

Taula 6. Comparatives dels nivells d’Instrucció (% població > 25 anys) 

Equival a 

Europa 

Nivells Unió 

Europea 

Espanya Catalunya Província de 

Barcelona 

Anoia Masquefa 

Cite 0 

 

No sap llegir ni escriure  

2,64 

 

2,64 

 

2,62 

 

1,59 

Cite 0 

 

 

Sense estudis 

 

12,75 

 

13,20 

 

11,81 

 

14,51 

Cite 1 

 

 

Primer Grau 

 

24,20 

 

23,27 

 

30,59 

 

25,14 

Cite 2 

 

ESO, EGB o Batx. 

Elem. 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

65,30 

 

25,71 

 

 

 

 

63,73 

 

24,61 

 

 

 

 

73,21 

 

28,19 

 

 

 

 

72,55 

 

31,31 

Cite 3 

 

 

FP Grau mitjà 

 

5,25 

 

5,35 

 

5,11 

 

7,06 

Cite 5 B 

 

FP Grau superior  

5,08 

 

5,24 

 

4,45 

 

5,39 

Cite 3 

 

Batxillerat superior 

 

 

 

48 

 

 

 

20 

 

 

 

20,41 

 

10,08 

 

 

 

21,12 

 

10,52 

 

 

 

17,57 

 

8,01 

 

 

 

20,21 

 

7,76 

Cite 5 A 

 

 

Diplomatura 

 

6,48 

 

6,64 

 

4,58 

 

3,34 

Cite 5 A 

Cite 6 

Llicenciatura o Doctorat 

 

 

12 

 

 

15 

 

 

14,33  

7,85 

 

 

15,16  

8,52 

 

 

9,21  

4,63 

 

 

7,24  

3,90 

Font: IDESCAT 2.001, dades EPA 1.999; Regards sur l’education de l’OCDE 2.001 (any de referència 1.999). 

 

                                                
2 Gallet i Associats, Serveis Info/Consultors (2001). “La diagnosi de Masquefa. Caracterització del municipi”. 
Col·laboració de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona. 
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En aquest quadre podem veure que el 72,55% de la població de Masquefa , major de 

25 anys, es situa en el primer nivell d’instrucció  (no sap escriure ni llegir 1,59%, 

sense estudis 14,51, primer grau 25,14%, i ESO, EGB o Batx. Elem. 31,31;  envers: el 

73,21 % a l’Anoia (percentatge força similar que a Masquefa); el 63,73 % a la província 

de Barcelona;  el 65,30 % a Catalunya; el 65 % a Espanya (aquests tres percentatges 

força similars entre ells però més baixos que a Masquefa i a l’Anoia); i un 40% a la 

Unió Europea (força més baix que els anteriors i significativament molt inferior al de 

Masquefa i a l’Anoia). 

 

També podem veure que  només el 20,21 % de la població de Masquefa, major de 25 

anys, es situa en el segon nivell d’instrucció (FP Grau mitjà 7,06; FP Grau Superior 

5,39% i Batxillerat superior 7,76%); envers: el 17,57 % a l’Anoia (percentatge més baix 

que el de Masquefa); el 21,12 % a la província de Barcelona;  el 20,41 % a Catalunya; 

el 20 % a Espanya (aquests tres percentatges força similars entre ells i millors que a 

Masquefa i a l’Anoia); i un 48% a la Unió Europea  (força més alt que els anteriors i 

significativament molt millor que a Masquefa i a l’Anoia; més del doble). 

 

I també podem veure que  només el 7,24 % de la població de Masquefa, major de 25 

anys, es situa en el tercer nivell d’instrucció (diplomatura 3,34% i llicenciatura 

3,90%); envers: el 9,21 % a l’Anoia (percentatge més elevat que el de Masquefa); el 

15,16 % a la província de Barcelona;  el 14,33 % a Catalunya; i el 15 % a Espanya 

(aquests tres percentatges força similars i millors que a Masquefa i a l’Anoia); i un 12% 

a la Unió Europea  (inferior als tres anteriors i superior a Masquefa i a l’Anoia). 

 

Aquests percentatges ens fan pensar que cal treballar fermament per intentar que 

l’elevat percentatge que hi ha en el primer nivell disminueixi i aconseguim que els 

nostres joves o bé optin a realitzar cicles formatius de grau mitjà i superior o bé facin el 

batxillerat i si ho desitgen a través d’aquesta formació o dels cicles formatius de grau 

superior accedeixin a estudis superiors: diplomatures i llicenciatures.  

 

 

Finalment, esmentar que des del servei d’Ocupació Municipal  es disposa dels nivells 

d’instrucció dels joves entre 16 i 29 anys que accedeixen al servei. Aquestes dades es 

mostren en la següent taula: 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei d’Ocupació Municipal, any 2005. 

 

El Servei d’Ocupació Municipal també té constància que a la borsa de treball la majoria 

de joves inscrits són persones amb baixa formació o alguns universitaris, però que de 

joves amb estudis intermitjos no n’hi ha gaires d’inscrits i que es creu que és degut a 

que tenen més facilitat per insertar-se. 

 

4.1.5. Context socio – laboral.  
 

Segons informe elaborat pel Servei d’Ocupació Municipal, al mes de juliol de 2005:  

 

 Des de fa un temps les xifres d’atur a Masquefa són altes tant pel que fa a la xifra 

general com per sexes, però també s’ha observat que les xifres són errònies, ja que 

s’està calculant el nombre d’aturats en relació a la població de l’últim cens. O sigui del 

2001, sense tenir en compte l’augment sostingut de població que pateix la nostra 

població.  

 

 És per això que es va fer  una estimació de la xifra d’atur amb data d’abril de 2005. 

Tenint en compte que la taxa d’atur és:  

Taxa d’atur = nombre d’aturats/població activa x100 

 

Taula 7. Nivells d’instrucció dels joves de 16 a 29  anys que estan 

inscrits a la borsa de treball de Masquefa, any 200 5 

NIVELL D’INSTRUCCIÓ N. DE JOVES 

CERTICAT ESCOLAR 28 

GRADUAT EGB 25 

GRADUAT ESO 31 

FP1 15 

FP2 7 

BUP 5 

BATX. 9 

CFGM 12 

CFGS 9 

DIPLOMATS 12 

LLICENCIATS 10 

TOTAL 163 
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I que es disposava del nombre d’aturats però no de la població activa; el que es va fer 

és estimar la població activa a abril de 2005 en relació a la població total del mateix 

període, com si tingués el mateix comportament que la de 2001. 

 

  Si les xifres oficials marcaven en un 9,77% la taxa d’atur a Masquefa; l’estimada 

era del 8,0 %; una xifra alta comparada amb la de la província però més real. 

 

 

Taula 8. Taxa d’atur de la població de Masquefa, an y 2005. 

 TAXA D’ATUR TAXA HOMES TAXA DONES 

Oficial 9.77 6.01 15.76 

Estimada 8.01 4.52 12.04 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades  

pel Servei d’Ocupació Municipal, any 2005 

 

Gràfic 10. Taxa d'atur de la població de Masquefa, any 2005
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei d’Ocupació Municipal, any 2005 

 

 

 La següent taula presenta les xifres d’atur de Masquefa en relació a la de la 

província i la de poblacions properes ordenades de menor a major i tenint en 

compte el sexe. 
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Taula 9. Comparativa de la taxa d’atur de la poblac ió de Masquefa,  

les poblacions veïnes i la província, 2005 

POBLACIÓ TAXA D’ATUR TAXA D’HOMES TAXA DE DONES 

SANT SADURNÍ 3.93 2.75 5.60 

SANT ESTEVE SESROVIRES 5.95 4.60 8.00 

MARTORELL 6.12 4.53 8.49 

CASTELLBISBAL 6.27 4.06 9.39 

SANT ANDREU DE LA BARCA 6.45 3.89 10.31 

PROVÍNCIA 6.73 5.15 8.81 

CAPELLADES 6.81 3.92 10.48 

ESPARREGUERA 7.27 4.44 11.46 

ABRERA 7.35 5.24 10.55 

PIERA 7.93 4.78 13.02 

MASQUEFA 8.01 4.52 12.04 

ELS HOSTALETS DE PIEROLA 8.01 4.34 14.39 

IGUALADA 8.17 5.36 11.67 

OLESA 8.40 5.93 12.07 

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 10.57 5.65 17.51 

ODENA 10.63 7.37 14.58 

VILANOVA DEL CAMÍ 11.84 5.82 20.03 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei d’Ocupació Municipal, any 2005 

 

Es pot veure en la taula anterior que la taxa d’atur de Masquefa està per sobre de la 

de la província.  Però hi ha també una visió optimista que és que el mercat laboral real 

està en poblacions veïnes que es troben per sota la mitjana (St. Andreu de la Barca, 

Esparreguera, St. Sadurní....); i per tant, això es veu com una oportunitat. 

 
 

En l’estudi “La previsió de creixement de la població del munici pi de Masquefa i 

propostes d’equipaments” , se’n poden extreure algunes dades rellevants per aquest 

apartat. En quan al mercat de treball  aquest estudi esmenta que: 

 

  El mercat de treball el constitueixen les persones que busquen feina, estiguin o no 

treballant, i tinguin entre 16 i 65 anys. 

 

  En quan a l’evolució de l’atur a Masquefa des de 1998-2000, es pot veure que hi ha 

un major pes d’ocupació masculina , igual que la resta de la comarca i Catalunya. 

 

  L’atur efecte més a les dones que als homes amb una proporció mitjana del 62 % 

respecte al 37,8% en el període de 1998-2004. 

 

  L’evolució de l’atur masculí és més estable que el femení. L’evolució del femení ha 

tingut més oscil·lacions però sempre amb una tendència a l’augment. 

 

 L’agricultura i la indústria  ha disminuït l’atur d’una forma considerable respecte el 

1998.  
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 En quan a la construcció ha disminuït un 28 % en el període de 1998-2001 però ha 

tornat a augmentar un 81,82 % en el període de 2002-2004.  

 

  Els serveis  és l’únic sector que ha vist augmentar l’atur un 127% en el període 

1998-2001 i un 2,27% en el període 2002-2004. Els serveis representen una mica més 

de la meitat dels aturats de Masquefa a partir del 2002.   

 

 La indústria  tot i que ha disminuït el nombre d’aturats, representa 1/3 part del total 

d’aturats al municipi.  

 

  L’agricultura i la construcció  són els que es mantenen més baixos.  

 

  Cal destacar els que no tenen una ocupació anterior que ha augmentat al 2004 un 

120% respecte el 2002. Hi ha una borsa de treballadors que cada vegada es més 

gran  i es volen incorporar al mercat de treball. 

 

 L’atur a Masquefa es concentra en el col·lectiu de 30 a 34 anys . Al 2004 

representa un 20,50 % del total d’aturats. Entre 25 a 29 anys i de 35 a 39 anys hi ha 

un 27 % dels aturats. El menor nombre d’aturats els trobem a les franges d’e dat 

extremes:  menors de 20 anys i majors de 59 anys 

 

 La taula d’atur de l’Anoia i Catalunya mostra que el major nombre d’aturats es troba  

a la franja de 25 a 44 anys, però amb un pes relativament inferior que a Masquefa.  

Mentre el grup d’edat de 45 a 65 anys representa el 43% a l’Anoia i el 41% a 

Catalunya, a Masquefa és del 26 %. L’altra franja d’edat entre 16-24 anys és més 

elevat a Masquefa (16,48%) que a la comarca (13%) i a Catalunya (12%). 

 

 L’evolució en quan a la contractació és negativa en l’agricultura, la indústria i la 

construcció. O sigui, que en aquests sectors ha disminuït el nombre de contactes 

respecte anys anteriors. Al 2004 es veu una petita recuperació, més important al 

sector de construcció i més discreta al de la indústria. L’agricultura al 2004 només es 

va fer un contracte. En canvi en el sector de serveis es fan el 50% des nous contractes 

a Masquefa, més del doble que al 1998. 

 

 Al 2001 la població activa  (formada pels ocupats i desocupats) i la població 

inactiva sumen el total de la població de 5500 persones. El total d’actius, en aquest 
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cas és superior al total d’inactius i aquests es concentren en la franja d’edat de 25 a 54 

anys. 

 

 Masquefa ha guanyat 1.234 persones laboralment actives . Aquest augment (del 

79,5%) de població activa es produeix bàsicament per la immigració que prové de 

l’àrea de Barcelona i és una immigració jove i amb edat de treballar. 

 

Actualment, ens trobem en una situació d’increment de l’ocupació  com a 

conseqüència del fort creixement econòmic, amb un augment del nombre de persones 

ocupades que s’ha donat a tot Catalunya. Altrament, les xifres d’evolució dels 

ocupats  també és un bon indicador per conèixer el nombre de llocs de treball creats a 

la zona. La taxa d’ocupació i per tant, els llocs de treball, han crescut al 2001 respecte 

el 1996/8 a Masquefa i a la resta de comarques de referència. Però la taxa 

d’ocupació és inferior a la taxa d’activitat  i això vol dir que queda un grup de 

persones que estan en edat de treballar i volen treballar però que no ho estan fent. 

 

L’evolució de l’ocupació per sectors a Masquefa és força semblant a la resta de la 

comarca. Al 1996 el sector amb més ocupació era la indústria, al 2001 és el sector de 

serveis.  Aquest traspàs no es dóna al Baix Llobregat i a Catalunya on ja des del 1996 

el sector amb més ocupació era el de serveis. La població a Masquefa ocupada en la 

construcció  ha augmentat i també a les dues comarques de referència i a Catalunya 

però és Masquefa on més s’ha incrementat. El sector agrari  és el que menys població 

ocupada té. I disminueix al 2001 a Masquefa, la resta de la comarca, al Baix Llobregat 

i a Catalunya.  

 

 Segons dades del 2001, 35 de cada 100 masquefins ocupats treballen a 

Masquefa  i el 65 de cada 100 fora del municipi.  

 

 La taxa d’autosuficiència  (percentatge de residents que treballen al municipi sobre 

el total de llocs de treball), al 2001 gairebé 64 de cada 100 llocs de treball estaven 

ocupats per masquefins . La resta de llocs els ocupaven treballadors de fora del 

municipi.  

 

 Hi ha un alt percentatge de treballadors del municipi que va n a treballar fora  

d’aquest, i que hi ha un percentatge no tan elevat de llocs de treball ocupa ts per 

gent de forana . Per tant, no es pot dir que tots els residents del municipi surtin a 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 33 

treballar a altres municipis perquè no s’ofereixen feines, sinó que aquestes no són les 

que busquen. 

 

 Segons dades del 1996, el 45 % dels treballadors de Masquefa treballen al municipi 

i només un 4% ho fa a la resta de l’Anoia. Barcelona és el destí escollit  pels 

masquefins alhora d’anar a treballar segurament per la gran oferta que una ciutat gran 

ofereix. El segon municipi, que atreu treballadors de Masquefa és Martorell . 

Anteriorment, ja hem dit que el sector de la indústria és el segon sector econòmic que 

més atur té. Per això no és d’estranyar que molt masquefins vagin a Martorell on es 

situa la fàbrica de la SEAT. 

 

  En quan als treballadors que venen de fora a treballar al munic ipi , gairebé ¾ 

parts provenen del mateix municipi (el 58% viu al mateix municipi). Un 11,4% venen de 

Piera , un 5,33% d’Esparreguera , un 1,99% de Barcelona  i un 1,78% de Sant 

Sadurní.  Un 12,76% de la resta de Catalunya . A diferència de l’anterior on els 

masquefins van  a treballar a grans ciutats, els treballadors que van a Masquefa o 

bé provenen de la mateixa comarca o bé de municipis  petits. 
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4. 2.- MOBILITAT I MITJANS DE TRANSPORT: 

 

Masquefa gaudeix d’unes bones comunicacions  tant amb els municipis limítrofs com 

amb la ciutat de Barcelona i les seves rodalies. La BV224 el comunica amb Capellades 

i Martorell i la BV 2241 amb Sant Sadurní i altres municipis propers. 

 

Donat que hi ha un important nombre d’urbanitzacions allunyades del nucli urbà es 

donen importants moviments dintre del municipi. 

 

En quan als transports públics existeix la possibilitat de viatjar en tren (FFCC)  o en 

autocar (La companyia Hispano Igualadina ). Aquests transports fan el trajecte de 

Barcelona a Igualada i a la inversa, i realitzen parades en diverses poblacions. 

 

En la urbanització de Can Parellada i el nucli de La Beguda Alta també tenen parada 

aquests transports. 

 

Aquest transport és: de les 7 del matí a 10 del vespre amb l’autobús, cada hora; i de 7 

del matí a 11 del vespre en tren. I es preveu, en breu, augmentar-ne la freqüència del 

servei de tren. 

 

Alguns vilatans/es de Masquefa el que fan és anar fins a la població de Martorell en 

cotxe i allà agafen el tren de RENFE fins a Barcelona. La freqüència d’aquest transport 

és major. 

 

També existeix un autobús, de transport intermunicipal, que passa per Masquefa, per 

les urbanitzacions del Maset i Can Quiseró, para a Can Parellada i a La Beguda Alta i 

arriba a altres poblacions com Martorell, Sant Sadurní, Gelida... Però la freqüència és 

molt baixa. 

 

El problema més greu el tenen els vilatans/es de les urbanitzacions de Can Quiseró, El 

Maset i Can Valls, ja que necessiten tenir un vehicle o més per poder moure’s ja que o 

no disposen de transport públic o bé aquest és poc efectiu.  I cal que tinguem present 

que el 16,51 % dels joves masquefins viuen en aquestes urb anitzacions . 
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4.3.- CONTEXTUALITZACIÓ ECONÒMICA DE LA POBLACIÓ I LA COMARCA: 

 

4.3.1. Sectors productius  i teixit empresarial. 

 

En l’estudi “La previsió de creixement de la població del munici pi de Masquefa i 

propostes d’equipaments” , se’n poden extreure algunes dades rellevants per aquest 

apartat: 

 

  El sector de la construcció i els serveis  són els sectors que més han incrementat  

el nombre d’establiments (representen gairebé 2/3 parts del total d’establiments). En 

canvi l’agricultura i la indústria  han patit una disminució  en el municipi. 

 

   Es veu que a Catalunya i també a Masquefa hi ha dos sectors que ja fa anys van 

prenen més importància: els serveis i la construcció. 

 

   Masquefa segueix la mateixa tendència que la resta de l’Anoia, del Baix Llobregat i 

de Catalunya, però es diferència d’aquestes dues últimes ja que els professionals i 

artistes no tenen una tendència a l’alça. 

 

   La tendència general de l’Anoia, el Baix Llobregat i Catalunya és d’una disminució 

del pes de la indústria entre un 0,1 i un 32%. Però Masquefa, tot i perdre importància 

respecte els altres sectors, ha tingut un augment d’un 1,6%. 

 

   El subsector que més ha crescut és el de productes alimentaris , quan a les dues 

comarques i a Catalunya ha disminuït. 

 

  Els altres subsectors com la química i el metall, tèxtil i edició i mobles han perdut 

importància a Masquefa. 

 

  El tèxtil ha caigut tant a l’Anoia com al Baix Llobregat i a tot Catalunya fruit de la 

crisi que arrossega des de fa uns anys. En canvi, el metall que ha perdut pes a 

Masquefa, no es dóna això a les comarques de referència. 

 

 Aquesta disminució  del pes de la indústria va acompanyat d’un increment de 

persones a l’atur.  
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 El sector que té més aturats és el de serveis, però si mirem l’atur per subsectors, el 

que té més nombre d’aturats és la indústria de manufactura. És un sector que a més 

de perdre dins el municipi, també perd llocs de treball des de fa com a mínim 4 anys. 

 

 A nivell de Catalunya es preveu que l’activitat industrial torni a recuperar-se però 

dependrà de la dinàmica de l’economia europea ja que el pes industrial hi té un paper 

important. 

 

 El sector de la construcció  presenta un augment gradual des de 1998.  Masquefa 

experimenta un fort creixement urbà a causa de la immigració de persones de l’àrea 

de Barcelona. Això es tradueix que el sector de la construcció continuï el seu cicle 

positiu amb una crescuda sostinguda durant aquest període. S’espera a nivell de 

Catalunya, que el sector de la construcció continuï creixent però d’una forma molt més 

lenta i suau. 

 

 El Comerç al detall,  tot i haver augmentat el nombre d’establiments ha perdut pes 

dins el municipi. L’evolució dels subsectors segueix la tendència de les comarques de 

referència. Els que s’han vist més beneficiats són la roba i el calçat i en segon lloc 

els productes químics. A diferència de l’Anoia i el Baix Llobregat ha perdut 

importància també els articles per la llar. Els productes alimentaris tot i haver perdut 

pes a Masquefa en relació al 1998, continua tenint un percentatge elevat 

d’establiments, gairebé la meitat dels establiments de comerç al detall a Masquefa. 

 

 El sector dels serveis és el que té més pes dins de Masquefa  i ha crescut d’una 

forma lenta però constant. Aquest sector és el principal motor de creació d’ocupació  

tant per Catalunya com en tots els països amb una economia avançada.  

 

 Dins els serveis cal destacar el transport i la comunicació  que tot i haver disminuït 

una mica el seu pes des del 1998 (tendència de tot Catalunya) ha augmentat el 

nombre d’establiments. 

 

  La tendència dels serveis a les empreses i les immobiliàries  tant de les 

comarques de referència com de Masquefa, és a l’augment , en canvi l’hostaleria i la 

mediació financera tendeixen a la baixa. El comerç a l’engròs , a Masquefa tendeix a 

incrementar  (segurament per atendre la demanada arrel del creixement demogràfic i 

urbà), en canvi les comarques de referència i Catalunya tendeix a disminuir. 
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  El sector serveis destaca per la seva capacitat de creació d’ocupació. La 

contractació s’ha incrementat d’un forma espectacular. Per altra bada, l’atur també 

s’ha incrementat i al 2004 hi havia 135 aturats, que representava la meitat dels aturats 

de Masquefa. 

  

  Segons aquest estudi, alguns dels factors que influenciaran el sector industrial i 

de serveis  de Masquefa són: 

• A l’Anoia  hi ha previst que es posin al mercat 30 hectàrees de sòl industrial  a 

la comarca seguint un eix que anirà de Sant Pere Sallavinera a la Poble de 

Claramunt passant per Igualada. Masquefa geogràficament no entra en aquest 

eix i per tat no es podrà beneficiar d’aquest  nucli industrial que es preveu ser 

potent a la comarca. 

• Masquefa pot aprofitar la tradició industrial basada amb una ind ústria 

auxiliar d’automòbil  (plàstic i metall) i una indústria auxiliar del vi i cava  

(cartró). Aquestes dues indústries per proximitat i per relació econòmica estan 

més vinculades als municipis més propers com a Martorell (Baix Llobregat) i 

Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) on en la primera hi ha la SEAT i en la 

segona la fabricació del vi i el cava. 

• La indústria , tot i que s’espera recuperació a nivell català, cada vegada va 

perdent més pes , sobretot la de tèxtil i pell (dos subsectors importants a 

l’Anoia) que estan patint un procés de deslocalització cap a països de l’est 

sobretot pel que fa a l’automòbil, i el tèxtil al Sud Est Asiàtic, Xina i la Índia que 

proporcionen els productes a un baix cost. 

• Els punts forts de Masquefa és que té un sòl més barat  que les comarques 

a les qual està més lligada: Baix Llobregat i Alt Penedès i que té unes bones 

comunicacions i està previst millorar-les . La indústria és encara un sector 

que proporciona llocs de treball. 

 

  Davant de tots aquests factors es proposa:  

• Que el polígon industrial de la Pedrosa, que ja funciona, continuï i ampliï la 

seva activitat industrial lligada amb els sectors ja consolidats: auxiliar de 

l’automòbil i l’auxiliar al vi i al cava. 

• Que el nou polígon que hi ha previst construir sigui d’activitats de serveis: 

. Empreses logístiques: aprovisionament, emmagatzematge, distribució. 

. Empreses de petit transport: missatgeria, furgonetes de petit tonelatge. 

. Tallers i subministraments: mecànics, serralleria, fusteria, lampisteria, 

ferreteria. 
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. Benzinera, restaurants, tintoreria/bugaderia. 

 

 

En “La diagnosi de Masquefa. Caracterització del municip i”  s’exposa que a nivell 

turístic : 

 

 El municipi de Masquefa no compte amb una àmplia i variada oferta turística. En 

quan als espais naturals, no hi ha cap recurs natural susceptible de ser explotat 

turísticament, tot i que, en disposar de rieres i diferents fonts, es podria pensar en 

desenvolupar rutes de senderisme que, a més de servir per a gaudiment de la 

població, podria atreure a un tipus determinat de visitant. 

 

 Com a recursos patrimonials només hi ha: el Cementiri Vell i l’Església de Sant 

Pere. 

 

  Com a recursos culturals, es pot destacar: les caves i el centre de recuperació de 

rèptils, el CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya).  

A les caves es poden fer visites, tot i que és un recurs que s’hauria de reestructurar 

per a atreure visitants de forma massiva.  

I e CRARC és l’únic centre de recuperació de fauna salvatge especialitzat en amfibis i 

rèptils existent a l’Estat. La seva finalitat és retornar la fauna silvestre al seu hàbitat 

natural després d’haver-la rehabilitat. El centre disposa de totes les instal·lacions 

necessàries per poder fer això possible; i a més porta a terme una tasca educativa per 

al públic en general, però especialment l’escolar.  

 

 

Altrament, des de l’àrea de Promoció Econòmica  de l’ajuntament de Masquefa se’ns 

informa de que: 

 

 Al municipi les activitats  que més hi ha són: fabricació de maquinària, transports i 

logística, construcció, immobiliàries i serveis. I que ha disminuït l’agricultura i ha 

augmentat la indústria i la logística. 

 

 La majoria d’empreses de Masquefa bàsicament ofereixen feines 

masculinitzades : peons, oficials d’instal·lacions, soldadors, oficials de tallers, 

mecànics... i per aquest és un dels motius pel qual les dones tenen molts problemes 

per conciliar la seva vida laboral i familiar. 
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 Es va realitzar un estudi referent a les empreses  de l’Anoia Sud  i segons aquest 

estudi les empreses petites representen el 66%. I d’aquestes el 60% no tenien previst 

créixer i el 22% tenen puntes de producció. 

 

 A Masquefa, actualment, només hi ha un polígon industrial  que té un total de més 

o menys entre 15 i 20 empreses i només 3 o 4 d’aquestes són empreses grans. 

 

 En relació als joves : 

• Les ETT no agafen treballadors menors de 18 anys. 

• Les insercions acostumen a ser de: mosso de magatzem, aprenent, logística 

de mercats.... per autocandidatura. 

• Alguns fan un PTT o un PGs. I altres tenen la primera experiència laboral en 

períodes de vacances. 

 

 

4.3.2. Pacte d’Ocupació Territorial.  

 

En “La diagnosi de Masquefa. Caracterització del munici pi”  s’exposa que: 

 

 La Diputació de Barcelona, inicialment, en els Pactes Territorials volia agrupar els 

municipis tenint en compte fonamentalment la referència del mercat de treball. I la 

proposta era incloure Masquefa dintre del mercat de Sant Andreu de la Barca, 

proposta que es fa tenint en compte les mobilitats obligatòries per qüestions de feina. 

Masquefa manté més relacions laborals amb el Baix Llobregat Nord que amb la 

comarca a la que pertany administrativament, l’Anoia. Els municipis inclosos en 

aquesta proposta eren: Abrera, El Bruc, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Collbató, 

Esparreguera, Gelida, Els Hostalets de Pierola, Martorell, Olesa de Montserrat, Piera, 

Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons.  

 

  Però finalment, Masquefa s’ha incorporat a un Pacte territorial anomenat Anoia 

Sud, que incorpora: Capellades, Carme, Els Hostalets de Pierola, Piera, Vallbona i 

Masquefa. 
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Altrament, des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament, es ratifica aquesta 

informació i s’exposa que: 

 

 El territori natural no correspon amb el que hi ha a nivell de pacte, ja que Masquefa 

té característiques més similars a altres poblacions veïnes com St. Andreu de la Barca, 

Esparreguera, Olesa... que no pas a les poblacions de l’Anoia Sud.  

 

 Les poblacions de l’Anoia Sud es van  voler unir, ja que el pacte territorial de l’Anoia 

no té un treball conjunt ni transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 41 

 

4.4. - DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE TOTS ELS RECURSOS FORMATIUS: 

 

4.4.1. EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

 

4.4.1.1.Dades d’escolarització als centres de primàr ia i secundària. 

 
Aquest municipi compte amb els següents centres escolars públics (no hi ha centres 

educatius privats): 

 

Primer cicle d’Educació Infantil (0-3anys).  

  Centre Municipal Integral d’Escola Bressol i Atenci ó a la Petita Infància i a la 

Família, “La Baldufa”.  Com a escola bressol hi ha 7 aules. I també s’ofereix un servei 

educatiu a mitja jornada: Espai de Joc Infantil, en 2 aules instal·lades en un altre 

edifici. Aquest centre va obrir les seves portes al mes de setembre de 2003. 

 

 

Segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i Educac ió Primària (6- 12 anys).  

 

  CEIP Francesc Mata i Sanghés , situat al nucli de La Beguda Alta. Aquest centre 

és una escola rural.  

 

 CEIP El Turó, situat al nucli de Masquefa.  

 

 CEIP Font del Roure , que fins al moment imparteix P3, P4, P5 i 1er de primària.  

Aquest centre va obrir les seves portes al mes de setembre de 2003 i actualment 

s’està construint l’edifici definitiu. Es preveu l’obertura de l’edifici durant el curs 2006-

2007; en aquest moment ja acollirà a infants tant d’educació infantil com de primària. 

 

  CEIP Masquefa II.  Està prevista l’obertura pel curs 2007-2008. Aquest centre està 

previst ubicar-lo a la urbanització de Can Parellada. Mentrestant, un grup de P3 

d’aquest centre, de forma provisional, està ubicat en el CEIP Font del Roure.    

 

Educació Secundària (12-16 anys).  

 

  Secció d’Ensenyament Secundari. Secció de l’Institut de la població veïna: Piera.  

Aquest centre va obrir les seves portes al setembre de 2002 i ofereix els 4 cursos de 
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l’ESO. I actualment, s’han adquirit uns terrenys per ubicar el futur institut en el que 

també s’ofertarà el batxillerat. 

 

 

Actualment, tots els alumnes de les urbanitzacions disposen de transport escolar,  

però es preveu suprimir-lo quan tots els centres ja siguin definitius, ja que és no 

obligatori. 

 

El nombre d’alumnes  dels centres docents del municipi, consten en les taules 10 i 11 
i als gràfics 11 i 12. 
 

 
Taula 10. Distribució per grups dels alumnes dels c entres escolars de Masquefa, 

 curs 2005-2006. 
 

Grup 
CEIP Font  
del Roure 

CEIP  
El Turó  

CEIP Francesc  
 Mata  

SES  
Masquefa  Total  

P3 
60 50 6 0 116

P4 39 50 9 0 98
P5 50 50 6 0 106
1er 43 50 8 0 101
2on 0 64 6 0 70
3er 0 75 6 0 81
4art 0 80 4 0 84
5è 0 77 5 0 82
6è 0 76 7 0 83
1er ESO 0 0 0 85 85
2on ESO 0 0 0 83 83
3er ESO 0 0 0 79 79
4art ESO 0 0 0 50 50

Total 192 572 57 297 1.118
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de matrícula facilitades pels centres escolars pel curs 2005-2006. 

 

 
 
 

Taula 11. Nombre d’infants del Centre Integral d’es cola Bressol i Atenció a la Petita 
Infància i a la Família de Masquefa, curs 2005-2006 . 

 

Edat 
Escola 
Bressol 

Espai  
de Joc Total 

O-1 any 8 0 8 
1-2 anys 34 13 47 
2-3 anys 67 20 87 

Total 109 33 142 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de matrícula proporcionades pel centre pel curs 2005-2006. 
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Gràfic 11.  Disribució per grups dels centres educa tius de la població de 
Masquefa, curs 2005-2006
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 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de matrícula proporcionades pels centres escolars pel curs 2005-2006 
 
 
 

Gràfic 12.  Nombre alumnes dels centres escolars de  Masquefa, 
curs 2005-2006
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PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 44 

S’han recollit les següents dades d’escolarització  a través de fitxes que han 

emplenat els centres escolars de Masquefa. I la informació que han aportat es podria 

sintetitzar en la següent taula: 

 

Taula 12. Dades d’escolarització centres de primària  de Masquefa, 2004-2005 

Nom del centre CEIP Turó CEIP Francesc Mata i Sanghés 

Director/a Carme Matas Mercè García 

Total alumnes primària 417 34 

Total alumnes 6è. Primària 47 6 

Total alumnes 6è. Primària que han superat curs 30 6 

Assignatures no superades per alumnes 6è  D’1 a 2 assig: 3 

De 3 a 5 assig: 9 

+ de 5 assig: 5 

D’1 a 2 assig: 0 

De 3 a 5 assig: 1 

+ de 5 assig: 0 

Alumnes Immigrants en el centre 5 0 

Procedència alumnes immigrants Romania: 1 

 Bielorússia: 1 

Perú: 1  

Rep. Dominicana:2 

- 

Alumnes que necessiten suport recursos externs a 

l’escola 

Informe EAP: 16 

CSMIJ: 1 

S.S.: 11 

Altres: 8 

Informe EAP: 1 

CSMIJ: 0 

S.S.:0 

Altres: 2 

Absentisme detectat 2 intermitents 0 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels centres de primària de Masquefa, curs 04-05 

 

El CEIP Font del Roure el curs 2004-2005 només oferia el segon cicle d’educació 

infantil i per aquest motiu no consta en la taula anterior. 

 

Taula 13.  Dades d’escolarització centres de primàri a de Masquefa, curs 2005-2006 

Nom del centre CEIP Turó CEIP Font del Roure CEIP Francesc Mata i Sanghés 

Director/a Carme Matas Salvador Panareda Mercè García 

Total alumnes primària 416 43 36 

Total alumnes 6è. Primària 76 0 7 

Alumnes Immigrants 16 1 0 

Procedència alumnes immigrants Marroc: 6 

Romania:1 

Xina: 2 

Pakistà: 2 

Colòmbia:1 

Bielorrússia:1 

Brasil: 1 

Perú: 2 

 

Bielorrússia: 1  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels centres de primària de Masquefa, curs 05-06 
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Taula 14. Dades d’escolarització centre secundària d e Masquefa, curs 04-05. 

  
ETAPA ESO TOTAL 

CURS 04-05 1er. 2on. 3er. 4t.   

Juny 2004 100 74 69 56 299 
Matriculació              

Informe EAP 

(nee) 1  1   2 

Informe EAP 

(neds) 4 5 1  10 

Informe EAP 

(nise)  3 2   1  6 

UEC         

TAE           

CSMIJ           

Serveis Socials           

Alumnes que 

necessiten 

recursos 

externs a 

l’escola Altres            

Alumnes que repeteixen curs 23 23 17 13 76 (25,41%) 

Alumnes que finalitzen el curs 100 74 61 55 290 

Baixes d’alumnes amb 16 anys   8 1 9 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la SES Masquefa, curs 04-05 

 

En la taula es constata que al curs 2004-2005 hi havia un total de 76 alumnes 

repetidors , correspon al 25,41 % dels alumnes del centre.  I també es veu que van 

finalitzar quart 55 dels 56 alumnes inicialment matr iculats. 

 

    Taula 15.  Dades de les acreditacions dels alumnes de la SES Masquefa, curs 04-05. 

  Assignatures suspeses 

Acreditació 

ESO 

No 

acreditació 

d’ESO 

Alumnes 

immigrants 

que 

acrediten 

Alumnes 

immigrants 

que no 

acrediten 

Etapa 
Curs Repetidors 

1 a 2 3 a 5 + de 5         

1er. 23 23 4 47         

2on. 23 18 8 20         

3er. 17 15 7 19         E
S

O
 

4t. 13 27 3 5 47 8   1 

TOTAL    76 83 22 91 47 8 0 1 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la SES Masquefa, curs 04-05 
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En la taula es pot veure que acrediten en el curs 2004-2005, el 85,45 % dels alumnes 

de quart, per tant és un molt bon percentatge.  

 

El que també és significatiu és el total d’alumnes de 1er que els han quedat més de 5 

assignatures: 47 , són pràcticament la meitat dels alumnes d’aquest curs.  

 

 

 

Taula 16.  Dades del nivell d’absentisme dels alumn es de la SES Masquefa, curs 04-05.  

  Absentistes 

Etapa Curs Crònics Aïllats  Intermitents  Impuntuals Passius 

1er. 1 2       

2on.     1     

3er. 1   1     

E
S

O
 

4t.           

TOTAL    2 2 2 0 0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la SES Masquefa, curs 04-05 

 

Les dades que es reflecteixen en aquesta taula ens demostren que només hi ha 6 

casos d’absentisme , dos dels quals són casos aïllats i dos intermitents i només 2 són 

crònics.  

 

Altrament, des del centre de secundària ens informen ens constaten que el nombre 

d’alumnes absentistes s’ha incrementat (uns 10 casos) al llarg del segon trimestre del 

curs 2005-2006, i curiosament el major nombre el trobem en la franja d’edat de 12 a 13 

anys i també en casos de noies d’origen estranger, per conviccions culturals. 
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Taula 17. Dades d’escolarització de la SES Masquefa,  curs 05-06. 

  
ETAPA ESO TOTAL 

CURS 05-06 1er. 2on. 3er. 4t.   

Juny 2005 83 83 75 47 288 

Matriculació              

Informe EAP 

(nee) 2 2   1 5 

Informe EAP 

(neds) 3 1 5 1 10 

Informe EAP 

(nise)   1     1 

UEC   1     1 

TAE           

CSMIJ           

Serveis Socials           
Alumnes que 

necessiten 

recursos externs 

a l’escola Altres            

Alumnes que repeteixen curs 30 9 11 4 54 (18,75%) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la SES Masquefa, curs 05-06 

 

En aquesta taula es reflecteix que pel curs 2005-2006  el nombre de repetidors  és  de 

54, i correspon a un 18,75% dels alumnes del centre. Percentatge més baix que el del 

curs anterior.  

 

En aquesta taula també s’hi reflecteix el nombrós nombre de repetidors a 1er , fet 

que ja esmentàvem en  la taula del curs 2004-2005. 

 

Altrament,  en quan a quines són les opcions que escullen els alumnes que acaben  

la ESO és una dada que no disposen  al centre. Només tenen dades aproximades en 

funció del que els van dir alguns alumnes quan van finalitzar el curs 2004-2005.  I 

aproximadament eren les següents: 25 alumnes optaven al batxillerat, 17 a cicles 

formatius i 5 al món laboral  i dels altres es desconeixia. 
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4.4.1.2. Educació infantil, primària i secundària  

 

Descripció dels centres escolars de Masquefa. 

 
A cada un dels centres escolars se’ls ha fet omplir una fitxa  i en les entrevistes  que 

hem mantingut amb les escoles s’ha ratificat, concretat i ampliat la informació. 

 

 La informació que ens han aportat es podria sintetitzar en la següent taula: 

 

Taula 18. Descripció dels centres escolars de Masqu efa, curs 2005-2006 

Nom del 

centre 

Escola Bressol 

municipal 

“La Baldufa) 

 

CEIP Turó 

 

CEIP Font del 

Roure 

 

CEIP Francesc Mata i 

Sanghés 

 

SES Masquefa  

Director/a  

M. Àngels Soteras 

 

Carme Matas 

Salvador 

Panareda 

 

Mercè García 

 

Toni Merí 

Coordinador/a  

Pegagògica 

- 
- 

- - Montserrat 

Sendra 

Cap d’Estudis - M. Eugènia 

Udivert  

Carme López - Ruth 

Montserrat 

Referent 

d’absentisme 

- - - - Montserrat 

Sendra 

Professorat - Interins: 0 

- Laborals: 12 

- Fixes: 2 

- Interins: 28 

- Fixes: 7 

 

- Interins: 11 

- Fixes: 2 

 

- Interins: 1 

- Fixes: 4 

 

- Interins: 16 

- Fixes: 8/6 

 

Etapes 

escolarització 

imparteixen 

- 1er cicle Educació 

infantil 

 

- Segon cicle 

Educació Infantil 

- Educació 

primària 

- Segon cicle 

Educació Infantil 

- 1er Educació 

primària 

- Segon cicle Educació 

Infantil 

- Educació primària 

- Secundària 

Alumnat E. Bressol / Espai de 

Joc 

P0: 8 / 0 

P1: 34/ 13 

P2: 67 /20 

 

 

Total 109/33 =142 

- Educació 

Infantil: 151 

- Educació 

primària: 

. C. Inicial: 115 

. C. Mitja: 155 

. C. Superior:151 

Total: 572 

Educació Infantil: 

150 

- Educació 

primària: 

. C. Inicial: 42 

 

 

Total: 192 

- Educació Infantil: 21 

- Educació primària: 

. C. Inicial: 14 

. C. Mitja: 10 

. C. Superior:12 

 

 

Total: 57 

- ESO 1er 

cicle: 168 

-ESO 2on cicle: 

129 

 

 

 

Total: 297 

Procedència 

de l’alumnat 

 

 

 

Majoritàriament de 

Catalunya 

Majoritàriament 

de Catalunya 

però alguns 

d’origen 

estranger 

Majoritàriament 

de Catalunya 

però alguns 

alumnes del 

Magrib, de l’est 

d’Europa, 

Sudamèrica i 

Àsia 

La majoria són d’origen 

català. Només tres que 

tenen pares estrangers: 

un dels Estats Units,  

l’altre  de Polònia i l’últim 

té la mare d’origen 

anglès. 

Majoritàriament 

de Catalunya 

però alguns 

d’origen 

estranger. 

Venen CEIP 

Turó i CEIP 

Francesc Mata 
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Nom del 

centre 

Escola Bressol 

municipal 

“La Baldufa) 

 

CEIP Turó 

 

CEIP Font del 

Roure 

 

CEIP Francesc Mata i 

Sanghés 

 

SES Masquefa  

Pla tutorial No existent. S’aplica 

el que marca el PEC 
No - 

 

No 

 

Sí 

Orientació 

acadèmica 

 iprofessional 

- 

 

No 

 

No 

 

 

No 

A 4art ESO i 

alumnat de 16 

anys de 2on i 

3er 

Estratègies 

intervenció 

absentisme  

 

 

 

Normalment no es 

donen aquests casos 

- Control per part 

dels tutors.  

- Informació als 

pares del n. de 

faltes cada 

trimestre. 

-Intervenció S.S. 

En elaboració 

No tenen, fins ara 

problemes d’aquest 

tipus. Si en cursos 

passats han tingut algun 

nen que ha faltat bastant 

s’ha parlat amb els 

pares i s’ha solucionat el 

problema. 

 

 

- Comissió 

Social i 

Educadora 

social 

- Tenen Pla 

d’actuació 

 

Estratègies 

atenció 

diversitat 

 

 

No existent. S’aplica 

el que marca el PEC 

-Atenció 

especialistes EE 

-Agrupaments 

flexibles 

- Reforç 

Grups flexibles 

de llengua i 

matemàtiques a 

P5 i 1r 

L’atenció a la diversitat 

que es realitza a l’escola 

ve donada pels 

problemes 

d’aprenentatge d’alguns 

alumnes, no pas pel seu 

origen. 

 

 

Desdoblaments 

Grups reduïts 

 

Traspàs 

primària-

secundària 

Es vol iniciar el treball 

de traspàs de 

preescolar a educació 

infantil. Caldrà 

coordinació d’aquest 

centre amb els CEIPs 

- Sí, amb la SES 

de Masquefa 
- 

- Sí, amb la SES de 

Masquefa  

Es fa a finals 

de juny amb 

les dues 

escoles del 

municipi que 

tenen primària 

Acollida 

alumnat 

nouvingut 

 

 

No existent. S’aplica 

el que marca el PEC 

Hi ha pla 

d’acollida  (no hi 

ha aula 

d’acollida) 

 

 

En elaboració 

No es fa res en especial 

perquè fins el moment 

no ho s’ha considerat 

necessari. 

Es fa al 

setembre. Es 

disposa del Pla 

d’acollida. 

No  hi ha aula 

d’acollida 
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Nom del 

centre 

Escola Bressol 

municipal 

“La Baldufa) 

 

CEIP Turó 

 

CEIP Font del 

Roure 

 

CEIP Francesc Mata i 

Sanghés 

 

SES Masquefa  

Relació 

família-escola 

-  Reunions de curs: 4 

com a mínim. 

- Entrevistes tutor- 

pares: una a principi 

de curs i sempre que 

ho sol·licitin 

 

- AMPA: en procés de 

constitució. De 

moment funcionen 

com a Junta de Pares 

i Mares (tenen 

mateixes funcions que 

una AMPA) 

 

- Altres activitats: 

Xerrades informatives 

 

- Reunions de 

curs: una reunió 

especial per a 

pares d’alumnes 

nous 

- Una reunió 

col·lectiva amb 

pares de cada 

nivell  

- Entrevistes 

tutor- pares: una 

cada curs 

(mínim) 

 

- AMPA: Sí. 

Reunions 

periòdiques 

 

- Altres activitats: 

Portes obertes, 

festes obertes a 

les famílies. 

 

 

- Reunions de 

curs: una al curs 

per nivells més 

una dels nous 

- Entrevistes 

tutor- pares: 

mínim una al curs 

 

- AMPA: reunions 

periòdiques 

 

- Altres activitats: 

festes escolars 

organitzades 

conjuntament 

amb l’AMPA. Les 

acompanyants de 

les sortides 

escolars són 

mares. 

 

- Reunions de curs: Es 

fa una reunió a l’inici del 

curs 

- Entrevistes tutor- 

pares: Es fa com a 

mínim una al trimestre i 

després totes les que es 

consideren necessàries, 

tant si és a proposta del 

tutor com dels pares. 

 

- Funciona l’AMPA a 

l’escola i les relacions 

amb el claustre són 

bones. La junta de 

l’AMPA col·labora amb 

el que l’escola demana 

 

- Altres activitats: Es 

realitzen diverses festes 

al llarg del curs on 

participen els pares 

perquè el claustre de 

professors veu molt 

positiva la relació (festa 

de Santa Cecília, Llúcies 

i Nicolaus, teatre per 

Sant Jordi, festa de final 

de curs i aquelles altres 

que cada curs es 

consideri interessant de 

celebrar amb els pares). 

 

- Reunions de 

curs: Inicial 

setembre  

- Entrevistes 

tutor- pares: 

primer i segon 

trimestre (1ª 

entrevista) 

 

-AMPA: 

sempre que 

sigui necessari 

 

 

Suport 

intervenció de 

serveis 

externs 
- CRP de l’Anoia. 

-SAAP 

(assessorament a 

professors). 

 

- EAP: 2 matins 

setmana 

- CSMIJ: No 

(atenen casos 

derivats per 

l’EAP o pediatria) 

- CRP: Sí, de 

l’Anoia 

- Contacte amb 

els Serveis 

Socials de 

l’Ajuntament 

- EAP: un matí 

setmanal 

- CRP: Anoia. 

Servei de préstec 

amb missatgeria 

 

 

 

 

- EAP: Una psicòloga de 

l’EAP un matí cada 

quinze dies. 

- CRP de l’Anoia 

- EAP: dilluns i 

dimecres (cada 

15 dies). 

- CRP: a 

l’Anoia 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels centres escolars de Masquefa, curs 05-06 
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De les entrevistes  realitzades se’n poden extreure les següents informacions: 

 

ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA  

 

A) Absentisme: 

No es detecten gaires casos d’absentisme i només al CEIP El Turó hi ha uns dos 

casos, però són intermitents. Des dels centres d’educació infantil i primària es controla 

molt i de seguida intervenen Serveis Socials (l’educadora social). 

 

B) Immigració: 

En quan als immigrants, es constata que el Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya considera immigrant aquell infant que fa menys de 24 mesos que està a 

Catalunya. Però a vegades hi ha infants que neixen a Catalunya i són fills d’immigrants 

i el seu primer contacte amb la societat és l’escola i per tant, tenen els mateixos 

problemes que els immigrants i no es té en compte. 

 

C) Necessitats educatives especials (NEE): 

Algunes de les famílies nouvingudes tenen problemes sociofamiliars greus i que els 

seus fills/es acaben sent infants de NEE. 

 

D) Matrícula viva: 

Al  CEIP El Turó i al CEIP Font del Roure hi ha molta matrícula viva després del 

període de preinscripcions i és un fet que afecta molt al funcionament.  Cal constatar 

també, que al llarg del curs també es van produint baixes. I Aquestes circumstàncies 

no afecten al CEIP Francesc Mata i Sanghés.  

 

En el cas del CEIP Font del Roure des de setembre del 2005 fins a febrer de 2006 

s’han donat 4 altes i 2 baixes. I en el cas del CEIP El Turó: 

 

Taula 18. Matrícula viva i baixes d’alumnes  

al CEIP El Turó de Masquefa, curs 2005-2006  

Curs Matrícula viva Baixes  

03/04 12 6 

04/05 11 12 

05/06 10 8 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades  

pel CEIP El Turó de Masquefa, setembre 05-febrer 06. 
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E) Projectes de centre: 

 

E.1. Pla tutorial: 

Les escoles de primària del municipi no disposen de Pla Tutorial.    De tota manera,al 

CEIP El Turó  tenen les funcions tutorials molt ben definides i pautades per garantir 

uns mínims de qualitat, degut a que hi ha cada any molta mobilitat de professorat; i les 

tutories es porten a terme 30 minuts a la setmana. 

 

Al CEIP El Turó també disposen d’un guió per fer les entrevistes a les famílies i cada 

any es tracten aquests temes al claustre. 

 

Al CEIP Francesc Mata i Sanghés, des de fa 3 anys, des de la tutoria es treballa 

l’educació socioemocional, dins el projecte Convenius (que enguany acaba).  El 

professorat ha fet cursos de formació. Hi ha hagut traspàs d’informació entre les 

escoles que participen en aquest projecte: escoles rurals de diversos països. I s’està 

treballant en crear un document de Pla d’acció tutorial individualitzat.  

 

E.2. Pla d’acollida: 

Només el CEIP El Turó disposa de pla d’acollida, però és el centre de primària que té 

més alumnes d’origen estranger. 

 

F) Estratègies d’atenció a la diversitat: 

Al CEIP El Turó  

• Agrupament flexible de llengua. 

• 3 especialistes d’educació especial. 

• Comprensió lectora en plans de 4 anys. 

• Utilitzen més llibres. I hi ha uns criteris pedagògics consensuats (degut a la 

mobilitat del professorat). 

 

Al CEIP Font del Roure (només1 mestre fixa): 

• Agrupaments de llengua i matemàtiques. 

• 1 especialista a parvulari. 

• Es treballarà més en protocols i plans a partir del curs 2007-2008.  

• El professorat ara està fent un curs de prescriptura i prelectura. 
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A aquests dos centres les estratègies a llarg termini són complicades per la mobilitat 

del professorat. 

 

Al  CEIP Francesc Mata i Sanghés de La Beguda (la plantilla és més estable): 

• Sistema de treball autònom- no llibres. 

• Pla lector amb la implicació de les famílies. 

• En algunes sessions 2 mestres a l’aula, sobretot a llengua. 

 

G) Serveis Educatius integrats. 

Els serveis educatius integrats els ofereix l’EAP i el Centre de Recursos pedagògics 

d’Igualada 

 

En quan als especialistes externs, comptem amb professionals de l’EAP: 

• Al CEIP El Turó: dos matins a la setmana 

• Al CEIP Font del Roure: un matí a la setmana 

• Al CEIP Francesc Mata i Sanghés: un matí cada quinze dies. 

 

També tenen servei de logopèdia i servei de fisioteràpia.  

 

I el CSMIJ és un servei que atén als alumnes fora del centre però amb sol·liciten 

informació als tutors/es. 

 

H) Activitats extraescolars: 

Els directors de les escoles de mantenen trobades mensuals amb els membres de la 

junta de l’AMPA del seu centre, per coordinar les activitats extraescolars, el servei 

d’acollida, les festes... Als tres centres, l’AMPA gestiona el servei d’acollida. En quan al 

percentatge d’alumnes que realitzen activitats extraescolars: 

 

Taula 19. Percentatges d’alumnes que fan activitats  extraescolars,  

dels centres de primària de Masquefa, curs 2005-200 6 

Centre Percentatge 

alumnes  

Turó 12,5 % 

Font Roure 25,4% 

Francesc Mata 70,0% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades  pels centres escolars de primària de Masquefa, curs 2005-2006. 
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Aquests percentatges són referents a aquells alumnes del centre que almenys 

realitzen una activitat extraescolar.  

 

Cal constatar que hi ha molt poca implicació per part de les famílies a for mar part 

de la Junta de les AMPES però alhora exigeixen molt als membres de la Junta. 

 

 

TRASPÀS DE LA PRIMÀRIA A LA SECUNDÀRIA  

Des del curs passat, les tres escoles de primària treballen conjuntament amb l’escola 

de secundària per fer un traspàs gradual de la primària a la secundària .  

 

El curs passat van començar amb l’àrea de matemàtiques i aquest curs en 

matemàtiques i llengües (catalana i castellana).  

 

També es fa un traspàs de la fitxa de l’alumne/a i a final de curs la direcció de la SES 

Masquefa va a fer una sessió informativa a les escoles de primària i els alumnes de 6è 

de primària van a visitar el centre de secundària. 

 

Tanmateix, s’estan plantejant que els centres de segon cicle d’educació infantil es 

coordinin amb l’escola bressol per treballar en el traspàs gradual del primer al segon 

cicle d’educació infantil. 

 

ESCOLA DE SECUNDÀRIA  

 

A) Projectes de centre: 

 

A.1. Pla de Millora 06-09: 

A la SES Masquefa s’ha portat a terme una Avaluació Global Diagnòstica  del centre, 

al llarg del curs 2005-2006, per elaborar un Pla de Millora (06-09). I d’aquest document 

se n’ha extret la següent informació: 

 

 La SES Masquefa té una infrastructura provisional  mentre no estigui construït 

l’edifici definitiu, i rep de l’administració educativa els recursos estàndards previstos 

per als centres de característiques similars.  

 

 Les instal·lacions provisionals estan ben equipades i a  ple funcionament , amb 

espais per a: biblioteca, aula de música, laboratori d’experimentals, taller de tecnologia 
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i sala d’informàtica. Així com un nombre d’aules per impartir els crèdits comuns i 

variables de l’etapa. 

 

 Els alumnes de les urbanitzacions  disposen de servei de menjador escolar . I de 

transport escolar gratuït . 

 

 És un centre relativament petit : 295 alumnes (procedents de dos centres de 

primària), 11 grups de ESO i 32 professors en plantilla. 

 

 L’índex d’alumnes amb necessitats educatives especí fiques és baix  (12 

alumnes que representen 4%). I actualment, hi ha un 1,34 % d’alumnat de nova 

incorporació al sistema educatiu. L’índex d’alumnes amb necessitats educatives 

especials no coincideix amb el nombre de cassos detectats. I realment l’índex seria 

més elevat. 

 

 Les famílies tenen en promig un nivell socio-econòmic m itjà . 

 

 L’assistència dels pares a les reunions és alta . En general, des del centre es 

fomenta la corresponsabilitat i la comunicació amb la família i l’atenció als pares. Això 

fa que sigui un centre valorat com a proper i accessible pels pares . 

 

 Tot i que la majoria de les famílies responen quan se’ls cita des del centre, el nivell 

d’implicació en el funcionament del centre i la pre ocupació per l’educació dels 

fills és divers.  Des dels casos en els que els pares es preocupen força, motiven i 

ofereixen suport a les tasques escolars dels seus fills, a d’altres on els pares 

pràcticament no s’impliquen gens o es desentenen totalment, i sovint, hi ha dificultats 

de contacte. 

 

 Les expectatives dels pares sobre la graduació i l’èxit  escolars  dels seus fills, 

en general, són bastant bones , tot i que a vegades de forma sobrevalorada, no 

acabant de ser conscients dels interessos i les necessitats dels seus fills. 

 

  La participació dels pares en l’activitat pròpia de  l’AMPA és baixa  i actualment 

no s’organitzen activitats extraescolars . 

 

  En relació a la situació de context (famílies, centre, entorn), els participants 

destaquen com a punts forts : 
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• La bona imatge del centre i la seva integració al m unicipi.  La implicació 

de l’ajuntament amb el centre a destacar els compromisos en plans de 

transició escola - treball i escolaritat compartida. 

• La proximitat i la relació fluïda amb les famílies . La confiança  d’aquests 

amb el centre. 

• Percepció d’una important disponibilitat en la implicació i partici pació 

dels pares  en el funcionament del centre i l’educació dels fills; responen 

quan se’ls cita, donen suport a les tasques escolars dels seus fills, 

important assistència a les reunions de grup classe...).  

• Altes expectatives entre els pares sobre la graduac ió i l’èxit escolars  

dels seus fills. 

 

I com a punts febles  destaquen: 

• Manca d’espais  en les actuals infrastructures provisionals. 

• Manca d’oferta extraescolar i d’oci per als joves . 

• Un nombre reduït de famílies amb les que sovint hi had  ificultats de 

contacte , que pràcticament no s’impliquen gens i es desentenen totalment 

de l’educació. 

 

Caldria seguir promovent estratègies per incentivar la col·laboració i la 

implicació dels pares en l’educació dels fills.  

 

El grup d’avaluadors a partir de les valoracions i de les consideracions fan propostes 

de millora al Consell Escolar perquè després d’analitzar-les, les difongui a la resta de 

comunitat educativa i en promogui els plans de millora pertinents. Aquestes propostes 

són les següents: 

1. Establir estratègies que fomentin la participació de pares i d’alumnes  en 

l’elaboració  de projectes i en el funcionament del centre (pare/mare delegat de 

curs, Consell de delegats d’alumnes, socialització de llibres, mediació 

escolar...) 

2. Seguir oberts a les iniciatives de col·laboració entre el centre i l’en torn,  

fomentant l’ús i aprofitament d’instal·lacions municipals i del propi centre més 

enllà de l’horari escolar, a fi de donar resposta a les necessitats i els interessos 

dels alumnes. 

3. Seguir impulsant mesures i propostes de millora a partir de l’anàlisi dels 

resultats  obtinguts en l’assoliment de les competències bàsiques per pa rt 
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dels alumnes,  especialment en aquelles que s’hagin identificat com a menys 

afavorides (resolució de problemes, geometria, càlcul, comprensió lectora i 

expressió escrita). 

4. Introduir estratègies i recursos sobre aprenentatge  cooperatiu a l’aula, tot 

potenciant metodologies i dinàmiques de treball més  actiu entre 

l’alumnat . En concret es podria incloure un treball específic de coneixement i 

posada en pràctica d’aquestes tècniques i estratègies, en el marc de l’acció 

tutorial (tutoria de grup) amb el suport del Pla de formació de Zona i la 

Col·laboració de l’EAP. 

5. Aprofundir en els hàbits de treball i les estratègi es d’aprenentatge dels 

alumnes , a partir del treball sistemàtic i la unificació de criteris en el sí dels 

equips docents, els Departaments, els espais de coordinació primària – 

secundària. 

6. Facilitar i prioritzar la formació del professorat  sobre els següents aspectes: 

l’ús curricular de les TIC a l’aula, l’elaboració d’adaptacions curriculars 

individualitzades, les estratègies de treball cooperatiu i dinàmiques de grup a 

l’aula, la mediació escolar i habilitats socials en els alumnes. 

 

La construcció del nou edifici es viu pel conjunt de la comunitat educativa  com un 

factor clau per la millora de la qualitat de l’activitat del centre. 

 

Aquest informe pretén ser útil a la comunitat educativa de manera que faciliti la reflexió 

sobre l’acció educativa del centre i contribueixi a l’elaboració de projectes per la millora 

de l’educació que reben els alumnes de la SES Masquefa. 

 

A partir de les propostes de millora cal elaborar un pla de millora del 06-09.   Aquest 

Pla serà anual i al final de cada curs es farà una revisió. Aquest Pla serà revisat pel 

claustre i aprovat pel Consell Escolar a final de curs.  

 

A.2. Projecte d’Escolaritat compartida:  

El projecte d’escolaritat compartida és un projecte en el qual col·laboren la SES de 

Masquefa i l’ajuntament de Masquefa i s’està portant a terme, de forma experimental, 

des del curs 2004-2005 i fins al moment està donant molt bons resultats.  

 

Els alumnes assisteixen unes hores a la SES i unes hores a un centre o servei 

municipal: escola bressol, CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de 
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Catalunya), brigada municipal, amb els conserges, amb el jardiner municipal, a les 

oficines municipals...  

 

Aquest programa va adreçat als alumnes amb inadaptació al medi escolar que a més 

d’un retard en els aprenentatges, presenten de forma reiterada i contínua conductes 

de: 

• Desajustaments conductuals greus que es manifesten en situacions 

d’agressivitat o violència que posin en perill la convivència del centre. 

• Absentisme injustificat, rebuig escolar, conductes greument perjudicials, 

i/o contràries a les normes de convivència. 

 

Els alumnes que l’imparteixen aprenen un ofici i milloren la seva actitud envers l’institut 

i els estudis i també milloren el seu comportament.  

 

A. 3. Altres plans del centre: 

• Pla d’Acollida. 

• Pla intervenció absentisme 

• Pla tutorial 

 

 

B) Propostes de projectes de centre. 

 

B.1. PTT de manteniment i jardineria. 

La SES Masquefa va sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, durant el curs 2004-

2005, realitzar  un PTT de manteniment i jardineria però no es va concedir perquè 

encara s’està en un edifici provisional de mòduls prefabricats. 

 

B.2. Casa d’oficis. 

La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha ofert a la SES Masquefa poder realitzar 

un nou projecte: Casa d’Oficis.  

 

És un projecte que intenta garantir l’atenció als joves que finalitzen la ESO sense 

haver-ne assolit els objectius. Projecte adreçat a aquests joves amb la intenció d’iniciar 

les accions formatives al mes de juliol. Adrecen la proposta d’aquest projecte als 

centres de secundària per valorar i conèixer les possibilitat de participació en el 

projecte i poder planificar la seva implantació. 
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S’adreça a joves de 16 anys i consta d’una primera fase de formació en les 

instal·lacions d’un IES i una segona fase de contractació per part del Departament 

d’Educació durat sis mesos per facilitar-los una experiència laboral, realitzant tasques 

en els IES. Les especialitats possibles són: fusteria, fusteria d’alumini, jardineria, 

manteniment, paleta, pintura i serralleria. El projecte compte amb els recursos propis i 

professionals per impartir-lo. Es tracta de personal expert contractat específicament 

per a aquesta funció. 

 

L’objectiu prioritari d’aquestes accions és oferir als joves formació per facilitar-los la 

seva inserció en el món laboral. Els centres que volen participar han de disposar de 

les instal·lacions adequades per impartir la formac ió teòrico-pràctica  i 

argumentar la possibilitat de cobrir les places ofe rtes,  tenint en compte la resta 

d’accions formatives que ja es realitzen en el terri tori.  

 

Aquest projecte s’ha hagut de refusar  perquè no disposem de les instal·lacions 

adequades, ja que l’edifici actual és provisional i modular i a més degut a que no 

existeix un treball de xarxa a nivell de territori també era difícil garantir la possibilitat de 

cobrir les places ofertades i tenir en compte les accions formatives que es realitzen en 

el territori. 

 

 

C) Orientació acadèmica i professional: 

Des del centre s’orienta  als alumnes cap a quins centres poden anar a: fer programes 

de garantia social, escoles taller, ... Venen professionals d’altres centres a donar 

informació als alumnes de 4art: IES Guinovarda de Piera sobre el batxillerat, IES Joan 

Mercader d’Igualada sobre Programes de Garantia Social i IES Joan Oró sobre els 

cicles formatius. 

 

També s’ofereix orientació que es planifica conjuntament amb les àrees de joventut i 

educació de l’ajuntament. El curs passat, 2004-2005 es van fer les següents 

actuacions: Saló de l’Ensenyament, xerrades informatives i l’exposició “I després de la 

ESO...què?”. I durant el curs 2005-2006 les següents: Saló de l’Ensenyament; 

xerrades informatives i visita del Bus de les professions al municipi. 
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Per  als alumnes que ja tenen 17 anys  i no tenen acreditat el graduat escolar en 

secundària i hi ha previsió de que els sigui dificultós obtenir-lo, se’ls orienta a que 

realitzin la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà . 

 

D) Recursos d’atenció a alumnes amb problemàtiques:  

 

Una vegada al mes es reuneix la psicopedagoga de l’EAP, l’educadora social i la 

coordinadora pedagògica  del centre per tractar temàtiques d’absentisme, 

problemàtiques familiars greus, tractar casos comuns... 

 

S’ha detectat que els alumnes amb més problemàtiques , la majoria (2/3 parts) són 

nouvinguts  procedents de l’àrea metropolitana, que han vingut a Masquefa ja en 

edats una mica avançades. 

 

 

 

4.4.2.OFERTA FORMATIVA NO REGLADA 

 

En quan a la oferta formativa no reglada a nivell de municipi podem destacar: 

 

A) Serveis complementaris i activitats extraescolar s. 

 Les Associacions de Pares i Mares  dels centres de primària de la vila organitzen 

el servei d’acollida, el servei de menjador i les acti vitats extraescolars . Durant el 

curs 2005-2006 oferten les següents: 

• APA CEIP El Turó: Repàs escolar, anglès, futbol, multiesport, tennis, teatre. 

• AMPA CEIP Font del Roure: gimnàstica i anglès,  

• AMPA CEIP Francesc Mata i Sanghés: anglès, multiesport, patinatge, aeròbic i 

hípica. 

I també organitzen els casals d’estiu  al mes de juliol i els casals de Nadal, en alguna 

ocasió si hi ha la demanda. 

 

Les famílies estan satisfetes amb aquestes activitats però potser es rendibilitzarien 

més els recursos si les diferents AMPAs organitzessin aquestes activitats 

conjuntament. 

 

 L’AMPA de la SES Masquefa  no organitza cap activitat extraescolar. Però al centre 

sí que s’ofereix el servei de menjador.  
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B) Activitats de lleure: 

  El Centre d’Esplai Giravolt , organitza activitats (dissabtes a la tarda), colònies 

pels petits i campaments pels més grans a l’estiu…  

 Des del Punt d’Informació Juvenil  es van organitzant activitats de lleure 

adreçades als joves .  

 

C) Activitats esportives: 

 Al municipi de Masquefa s’han creat diverses entitats esportives que ofereixen 

diverses activitats: bàsquet, futbol, Hokey, tennis taula, patinatge artístic... 

 El Club Excursionista Anoia  que organitza sortides a la muntanya.  

 

D) Activitats artístiques: 

 Al municipi hi ha dues associacions que ensenyen pintura : Galeria d’Art Daniel 

Saez i Associació de Missatgers. 

 S’ha format el grup de teatre N’Uxoricidi , en el qual la majoria de persones que 

s’hi adrecen són joves.  

 L’associació de músics Ptafort  ensenya música en el municipi: guitarra, el baix, 

la bateria i percussió. 

I finalment, esmentar que alguns infants i joves  de Masquefa van a l’escola de 

música de Martorell. 

 

E) Activitats educatives: 

 La parròquia  ofereix classes de reforç escolar  als infants amb dificultats 

d’aprenentatge i amb problemàtiques socioeconòmiques. Hi col·labora el grup de 

voluntaris i l’educadora social. 

 

F) Activitats en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): 

 Des del centre de noves tecnologies Masquef@ula s’ofereixen cursos d’ofimàtica  

adreçats als infants i als joves masquefins. Un dia a la setmana en sessions de 2 

hores. 

 

G) Escoles taller, formació ocupacional, PGS, PTT.. ... 

No s’ofereix formació d’aquest tipus des del municipi. Per realitzar aquesta formació, 

els joves de Masquefa s’han d’adreçar a Martorell . I Igualada  també ofereix aquesta 

formació però els joves troben aquesta població més llunyana, ja que la tendència 
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natural dels masquefins és anar més a Martorell que a Igualada perquè també és la 

població que ens ofereix serveis d’altres àmbits (hospital, ambulatori...).  

 

 

4.3. EDUCACIÓ PERMANENT 
 

El tècnics municipals de les àrees de: Joventut, Educació, Promoció Econòmica i 

Serveis Socials varen realitzar una sessió de treball en la qual varen fer un recull de 

tota la oferta en educació permanent que s’ofereix a nivell de municipi i a nivell de 

territori. I també en varen identificar els agents. Aquesta informació es va classificar en 

els següents apartats: 

 

4.4.3.1. Oferta formativa postobligatòria (municipi i comarca). 

Al municipi de Masquefa, degut a que és una població petita i amb pocs recursos 

econòmics no s’ofereix actualment oferta formativa postobligatòria, tot i que en el 

termini més o menys de 2 anys, quan hagi finalitzat la construcció de l’IES (ara s’ha 

adquirit un terreny per la futura construcció) sí que es podrà oferir el Batxillerat o Cicles 

Formatius. 

 

A) Batxillerat i Cicles formatius: 

A nivell de comarca, el municipi de Piera  ofereix el Batxillerat  i la majoria d’alumnes 

de Masquefa que desitgen aquesta formació van a l’IES Guinovarda de Piera, ja que la 

SES de Masquefa està adscrita a aquest centre docent. 

 

Altrament, també ens trobem que alguns alumnes de Masquefa opten per anar a una 

escola privada de la població de Sant Sadurní d’Anoia  (comarca de l’Alt Penedès), el 

Sant Josep. Aquest centre ofereix des d’educació Infantil fins a Batxillerat. I aquests 

alumnes disposen d’un autocar que contracte el mateix centre i paguen les famílies. 

 

També esmentar que els joves de Masquefa que volen optar per realitzar cicles 

formatius de grau mitjà o superior  o bé opten per anar als instituts de la població de  

Martorell (Baix Llobregat) o als instituts de la població d’Igualada  (Anoia), dependent 

del cicle formatiu que volen realitzar i de l’institut que l’ofereixi. Per traslladar-se a 

aquestes dues poblacions els joves poden optar per anar-hi amb tren (FFCC) o bé 

amb autocar (La Hispano Igualadina).  I alguns alumnes també opten per cursar el 

batxillerat en aquestes poblacions. 
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B) Escola d’adults: 

Tanmateix, si els joves opten per anar a l’Escola d’adults, per preparar-se per les 

proves d’accés per entrar als CFGM o per treure’s el Graduat Escolar en Secundària, 

s’adrecen a la  població de Martorell.   

 

C) Estudis Universitaris: 

La única oferta formativa que s’ofereix és virtual, ja que el centre Tecnològic i 

Comunitari Masquef@ula és un punt de suport de la UOC (Universitat Oberta de 

Catalunya). 

 

També, esmentar que quan un jove opta per realitzar una carrera universitària  o bé 

va a la UB (Universitat de Barcelona) o bé a la UAB  (Universitat Autònoma de 

Barcelona) a Bellaterra. Per anar a Barcelona els joves es poden traslladar amb el tren 

(FFCC) i amb l’autocar (Hispano Igualadina) i per anar a Bellaterra ho tenen més 

complicat perquè s’ha d’anar fins a Martorell i allà agafar els trens de la RENFE; de 

tota manera des de fa aproximadament un any, cada 20 minuts surt un tren de 

Martorell a la UAB. 

 

 

4.4.3.2. Oferta d’educació permanent per a les competències bàsiques de la 

ciutadania: 

 

L’oferta d’educació permanent  per a les competències bàsiques de la ciutadania, que 

s’ofereix tant des del municipi com a nivell de territori,  s’ha classificat en 5 apartats (5 

competències): coneixements de base, habilitats comunicatives (llengües i TIC), món 

laboral, ciutadania activa (integració/autonomia i participació) i cultura i art (creació 

cultural i artística i consum cultural). I de cada una d’elles també se n’han anomenat 

els agents. 

 

Altrament, esmentar que tota aquesta informació ens serà de gran utilitat pel Pla de 

Formació Permanent  que també estem endegant des de l’ajuntament de Masquefa. 
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  Coneixements de base 

 

Municipi Oferta Agents Perfil 

usuaris 

Recursos Àmbit Observacions  

 

Masquefa - Alfabetització 

- Neolectors 

Regidoria 

d’educació 

- Adults. La 

majoria són 

persones majors 

de 40 anys. 

- 1 aula del 

CEIP Turó 

- 1 professora 

- tècnica educ. 

- Municipal - Oferta gratuïta 

- Coordinació 

tècnica educ. amb 

les professores que 

imparteixen la 

formació 

Martorell - Escola d’adults 

 

- Professorat 

de l’Escola 

d’adults 

 

- Joves volen 

preparar-se per les 

proves d’accés o 

fer GES 

- Adults volen 

treure el GES o 

preparar-se per 

proves accés 

Universitat per 

majors de 25 anys 

- Aulari i 

professors de 

l’Escola 

d’adults 

- Municipal - Coordinació entre 

la tècnica 

d’Educació de 

Masquefa i la 

tècnica d’Educació 

de Martorell i la 

Directora de 

l’Escola d’Adults de 

Martorell 
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  Habilitats comunicatives  

 

Llengües 

Municipi Oferta Agents Perfil usuaris Recursos Àmbit Observacions  

Masquefa - Català per 

estrangers 

- Català nivell A 

- Català nivell B 

- Català nivell C  

Regidoria 

d’educació 

- Persones 

estrangeres que 

acaben arribar a 

Masquefa. 

- Persones 

castellanoparlans 

que volen aprendre 

la llengua catalana 

(oral) 

- Adults volen 

aprendre a nivell oral 

i escrit llengua 

catalana. 

- 1 aula del 

CEIP Turó 

- 3 professores 

- Tècnica educ. 

- Municipal - Oferta a un preu 

simbòlic. 

- Coordinació 

tècnica educ. amb 

les professores que 

imparteixen la 

formació 

- Carta a tots 

estrangers amb el 

seu idioma i en 

català per presentar 

oferta 

Masquefa - Coneixement 

de l’entorn i la 

llengua 

Regidoria de 

Serveis 

Socials 

- Dones d’origen 

estranger 

- 1 aula a  

l’edifici on hi ha 

serveis socials 

-1 professora 

- Assistent 

social 

- Municipal - Oferta gratuïta 

- Intencionalitat 

d’acollida i 

integració d’aquest 

col·lectiu 

 

 

Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) 

Municipi Oferta Agents Perfil usuaris Recursos Àmbit Observacions  

Masquefa - Formació en 

TIC (sistema 

operatiu: 

windows inicicial 

i avançat; 

offimàtica: word, 

excel, acces i 

power point; 

internet; Retoc 

d’imatge; creació 

webs; cursos i 

tallers per 

col·lectius amb 

dificultats 

d’accés a les 

TIC)   

- Regidoria de 

Noves 

Tecnologies 

- Regidoria 

d’educació 

- Dinamitzadors 

i professors del 

centre 

Masquef@ula 

 

- Població adulta en 

general 

- Aturats 

- Persones amb 

formació mitja-baixa 

- Avis 

- Dones 

- Immigrants 

- Entitats  

- Empreses i 

comerços 

 

- Centre 

municipal 

Masquef@ula  

- Professors 

- Dinamitzadors 

- Tècnica NTIC 

- Municipal - Oferta gratuïta per 

col·lectius de 

dificultats d’accés 

a les TIC 

- Preu simbòlic per 

aturats. 

- Coordinació tot 

equip centre 

Masquef@ula i 

també entitats o 

serveis municipals 

(regidoria joventut, 

regidoria promoció 

econ., regidoria 

S.S., escoles, casal 

avis, Grup 

Solidaritat Infants 

Bielorrússia) 
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  Món laboral 

 

Municipi Oferta Agents Perfil usuaris Recursos Àmbit Observacions  

Masquefa - Orientació 

Individualitzada i 

tècniques de 

recerca 

- La Feina en un 

Clic (recerca de 

feina per 

internet) 

- Programa 

Dóna’t una 

oportunitat 

(inserció dones 

aturades)   

- Regidoria de 

Promoció 

Econòmica 

- Regidoria de 

NTIC 

 

- Població aturada 

que es volen insertar 

o reinsertar, sobretot 

el col·lectius de 

dones. 

 

- Aula de 

l’edifici on hi ha 

la regidoria de 

Prom. Ec. 

- Centre 

Masquef@ula  

- Tècnica Prom. 

Ec., tècnica 

programa 

D’ona’t una 

oportunitat i 

tècnica NTIC  

- Municipal -  Coordinació 

regidoria promoció 

econ., i regidoria 

NTIC 

Martorell 

Olesa 

Abrera 

Igualada 

- Formació 

Ocupacional 

- Formació 

Contínua 

  

Regidories de 

promoció 

econòmica i 

ocupació de les 

poblacions 

esmentades 

   - Coordinació entre 

tècnica de Prom. 

Ec. de Masquefa i 

de les poblacions 

esmentades. 
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 Ciutadania activa 

 

 

Integració/Autonomia 

Municipi Oferta Agents Perfil usuaris  Recursos Àmbit Observacions  

       

 

No es realitza cap formació en aquest àmbit 

 

 

Participació 

Municipi Oferta Agents Perfil usuaris  Recursos Àmbit Observacions  

Masquefa - Comissions de 

treball del Consell 

Municipal de 

Participació i 

convivència a 

Masquefa 

- Regidoria de 

Participació 

Ciutadana 

- Comissió 

permanent 

Consell 

- Tots els 

vilatans/es que els 

interessin temes de 

civisme, medi 

ambient, mobilitat... 

- Seu del 

Consell 

- Tècnica de 

PC 

- Membres C.P. 

del Consell 

- Municipal - Coordinació entre 

regidoria de PC, la 

Comissió 

Permanent del 

Consell i comissions 

de treball del 

Consell  

Masquefa - Tasques de 

voluntariat: 

companyia i 

acompanyament a 

gent gran, repàs 

escolar, 

acompanyament a 

immigrants,  

acompanyament a 

discapaciats, 

reciclatge de roba, 

cotxes, joguines, 

utensilis de gent 

gran i infants.....  

- Associació del  

Grup de 

voluntaris  de 

Masquefa 

- Regidoria de 

Serveis Socials 

i Participació 

Ciutadana 

- Ambulatori 

- Parròquia 

- Persones majors 

de 18 anys que 

vulguin fer tasques 

de voluntariat en 

algun dels àmbits 

anomenats   

- Seu del grup 

de voluntaris i 

local municipal 

per fer les 

taques de 

reciclatge 

- Associació del  

Grup de 

voluntaris  de 

Masquefa 

 - Voluntaris 

- Assistent 

social i 

educadora 

social 

- Assistent  

Social del Cap 

- Tècnica de 

PC 

- Parròquia 

 

- Associatiu -  Coordinació entre 

associació, 

regidoria de S.S. i 

PC, CAP i parròquia 

- Als voluntaris els 

ofereixen el curs 

d’Iniciació al 

voluntariat i altres 

que ofereix la 

Federació de 

Voluntaris de 

Catalunya  
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  Cultura i art 

 

Creació cultural i artística 

Municipi Oferta Agents Perfil usuaris  Recursos Àmbit Observacions  

Masquefa - Pintura  - Centre artístic 

missatgers 

- Galeria d’Art 

Daniel Saez 

 

-Adults i gent gran  - Espais que 

disposen els 

agents  

- Associatiu - Coordinació entre 

els centres i la 

regidoria de cultura. 

Masquefa - Música: guitarra, 

baix, bateria, 

percussió  

- Associació de 

músics Ptafort   

- Tots els 

vilatans/es que els 

interessin aprendre 

a tocar aquests 

instruments.  

- Seu de 

l’associació al 

Recinte 

Rogelio Rojo  

- Membres 

associació 

- Associatiu - Coordinació entre 

l’associació i la 

regidoria de cultura  

Martorell - Escola municipal 

de música 

   - Municipal - No s’estableixen 

coordinacions 

 

 

Consum cultural 

 

Municipi Oferta Agents Perfil usuaris  Recursos Àmbit Observacions  

Masquefa - Teatre - Grup de 

Teatre 

N’Uxoricidi 

- Tots els 

vilatans/es que els 

interessin fer teatre.  

- Sala 

Polivalent 

- Grup de 

Teatre 

N’Uxoricidi 

- Tècnic de 

joventut 

- Associatiu - Coordinació entre 

el grup de teatre i 

les regidories de 

cultura i joventut  

Masquefa - “Cafès amb 

història “ 

- Regidoria de 

cultura 

- Historiador 

- Grup de 

lectores 

 

 

- Tots els 

vilatans/es que els 

interessi la història. 

Però la majoria de 

participants són 

gent gran i sobretot 

membres del grup 

de lectores 

- Sala Petita 

Recinte 

Rogelio Rojo 

- Projector i 

portàtil centre 

Masquef@ula 

- Historiador  

- Municipal - Coordinació entre 

l’historiador, la 

regidoria de cultura i 

i el Grup de dones 

lectores. 

- Col·labora 

regidoria de NTIC. 

 

Finalment, esmentar que puntualment i quan la demanda ho exigeix s’organitzen 

cursos de monitors de lleure i cursos de manipulado rs d’aliments . Els primers 

s’organitzen entre les regidories d’Educació, Promoció Econòmica, Joventut i Cultura.   

I els segons entre les regidories de Salut Pública i Educació 
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4.5.- COORDINACIÓ ENTRE CENTRES EDUCATIUS (REGLATS O NO), SERVEIS I 

RECURSOS DEL MUNICIPI. 

 

A. Espais de coordinació formals: 

 

A.1. Consell Escolar Municipal: 

A Masquefa fa 3 anys es va crear el Consell Escolar Municipal. Aquest Consell està 

format per 22 membres, entre els quals hi ha regidors/es de l’ajuntament, directors/es 

dels centres docents, mestres i professors, pares i mares, membres del PAS i 

alumnes. El plenari del Consell es reuneix a l’ajuntament cada trimestre, com a mínim. 

 

A.2. Consells Escolars dels centres docents. 

El regidor d’educació o la tècnica assisteixen als Consells Escolars dels centres 

escolars del municipi. Aquestes sessions es porten a terme a cada un dels centres. 

 

B. Espais de coordinació informals: 

 

B.1. Regidoria d’Educació i centres escolars 

S’estableix una coordinació  periòdica entre la regidoria d’Educació i la direcció de 

totes les escoles per tractar temàtiques diverses: manteniment dels centres, 

preinscripcions i matrícules, projectes comuns ... Aquestes sessions són individuals 

amb cada centre i almenys una vegada al trimestre conjuntes. Normalment es 

celebren a l’ajuntament. 

 

B.2. Regidoria d’Educació i associacions de pares i  mares dels centres escolars 

La regidoria d’educació també es reuneix amb les associacions de pares i mares de 

les escoles periòdicament per pactar el tema de les subvencions, fer un seguiment de 

les activitats que porten a terme, recolzar-les i assessorar-les en temàtiques de 

tràmits, ajuts, subvencions d’altres institucions, coordinar el casal d’estiu... Aquests 

sessions són individuals amb cada AMPA  i almenys una vegada al trimestre 

conjuntes. Normalment es celebren a l’ajuntament. 

 

B.3. Centres escolars i associacions de pares i mar es dels centres. 

Els directors de les escoles i els membres de les Juntes de les AMPAs es reuneix per 

coordinar les festes que es celebren al centre i fer una planificació i seguiment de les 
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activitats extraescolars i els espais d’aquestes. Aquestes reunions es celebren a cada 

escola. 

 

B.4. Entre centres escolars. 

S’estableixen trobades periòdiques entre la coordinadora pedagògica de la SES 

Masquefa i els caps d’estudis dels centres de primària de municipi per tal de fer un 

traspàs de la informació sobretot de matemàtiques i llengua perquè el pas de primària 

a secundària segui més gradual. 

 

S’iniciaran reunions entre la directora de l’Escola Bressol i la direcció dels CEIPs per 

planificar el traspàs de l’educació infantil de primer a segon cicle. 

 

B.5. Regidoria de Serveis Socials, centres escolars  i altres professionals: 

Una vegada al mes es reuneix la psicopedagoga de l’EAP, l’educadora social i la 

coordinadora pedagògica de la SES Masquefa per tractar temàtiques d’absentisme, 

problemàtiques familiars greus, casos comuns... 

 

L’educadora Social i els directors dels centres escolars es coordinen per tractar casos i 

també per les beques de menjador i de llibres. 

 

Depenent dels casos, l’educadora Social, es coordina amb: mestres, pedagogs, 

psicòlegs, treballadors socials, metges… i amb les següents institucions o centres: 

CEIPs, SES, CSMIJ, Ambulatori, CASD, EAIA, Policia local, DAM, joventut, DGAIA, 

EAP. 

 

B.6. Regidories d’educació i Joventut i SES Masquef a 

La tècnica d’Educació i el tècnic de joventut de l’Ajuntament de Masquefa i la direcció 

de la SES Masquefa es reuneixen a finals de curs per planificar les activitats 

d’orientació que es portaran a terme en curs vinent a la SES: Aquestes reunions es 

celebren a la SES. 

 

B. 7. Entre regidories de l’ajuntament. 

La regidoria d’Educació i la de Serveis Socials  es reuneixen cada curs per resoldre 

les sol·licituds d’ajuts a les famílies de l’Escola Bressol. Aquestes reunions es celebren 

a l’ajuntament 
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El tècnic de joventut i la tècnica de promoció econòmi ca es coordinen per 

dissenyar els programes d’inserció als joves. Aquestes sessions es porten a terme al 

Punt d’Informació Juvenil. 

 

B.8. Projectes de centres. 

La tècnica d’Educació i el director de la SES Masquefa cada vegada que hi ha un jove 

que s’ha d’incorporar al programa d’escolaritat compartida es reuneixen per coordinar-

ho a la SES Masquefa o a l’ajuntament. I després és la coordinadora pedagògica qui 

estableix el programa de l’alumne amb el responsable de l’entitat o servei municipal 

que l’acull. Aquestes sessions es fan al centre on s’impartiran les pràctiques.   

 

B.9. Projectes transversals. 

L’ajuntament de Masquefa (des de la Regidoria de Joventut i Educació) conjuntament 

amb els centres escolars i les AMPAs organitzen cada dos anys la Fira de la Infància 

i la Joventut.  En la fira també hi col·laboren les altres regidories de l’ajuntament, la 

majoria d’entitats del municipi (educatives, esportives, de lleure, culturals..) i empreses 

i comerços del municipi.  Aquesta Fira té com a objectius:  exposar totes les actuacions 

envers l’educació dels infants i joves que hi ha al municipi a nivell formal, no formal i 

informal i també s’organitzen diverses activitats pels infants i joves. Aquesta Fira es 

porta a terme al Recinte Rogelio Rojo i es celebra al mes de juny, cada dos anys. 

 

S’ha iniciat un projecte d’Educació en valors , que lidera la Regidoria d’Educació però 

en la que es porta a terme un treball transversal amb totes les regidories de 

l’ajuntament i les escoles. I es preveu que s’hi incorporin les entitats, empreses i 

comerços i vilatans/es a nivell individual. Al mes de juny d’enguany es farà la 

presentació d’aquest projecte i s’ha acordat que en un inici es treballi un valor i quan 

es consolidi se’n començarà a treballar un altre. El que s’ha triat inicialment és el valor 

cívic de la netedat. Aquestes sessions, per planificar el projecte, es celebren 

mensualment a l’ajuntament. 

 

B.10. Plans locals. 

Per desenvolupar el Pla de prevenció de drogues  “Tu decideixes”  (projecte que té 

com a objectiu principal: evitar, reduir i retardar el consum de drogues o oferir 

alternatives d’oci) s’ha creat una comissió (joventut, educació, serveis socials, policia 

local, mossos d’esquadra, direcció de la SES Masquefa i membres de l’AMPA de la 

SES Masquefa). Les reunions es celebren a l’ajuntament, i normalment són cada més i 

mig. 
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Per desenvolupar aquest Pla de Transició Escola - Treball  s’està portant a terme un 

treball compartit entre els tècnics de les àrees: educació, joventut, promoció 

econòmica i serveis socials; i a part també hi estan implicats els directors dels centres 

escolars i tècnics de l’àrea d’educació de la Diputació de Barcelona. 

 

Degut a que s’estan elaborant diversos plans, projectes i programes que requereixen 

un treball transversal per tal de poder desenvolupar-los de forma efectiva i eficient 

s’està pensant en la creació de l’Àrea de Serveis Personals  i actualment s’està 

rehabilitant un edifici municipal per poder ubicar-hi el personal que formarà part 

d’aquesta àrea. 

 

B.11. Entre administracions 

Les escoles tenen un lligam estret amb inspecció dels Serveis Territorials. I la 

Regidoria d’Educació també es coordina amb els Serveis Territorials per temes de 

planificació d’equipaments i obres, transport escolar, planificació escolar, procés de 

preinscripció i matrícula... Aquestes sessions normalment es celebren a St. Feliu i 

també hi assisteixen els directors de les escoles.  

 

I les escoles i la regidoria d’educació es reuneixen amb l’Àrea d’Educació del Consell 

Comarcal de l’Anoia per temes de transport escolar i menjadors escolars (ja que és la 

institució que ho gestiona). 

 

 

Normalment, de totes les sessions es redacten actes. I dels programes que es portem 

a terme es redacten els projectes i les valoracions dels mateixos. 

 

Totes aquestes coordinacions es valoren positivament però hi ha un aspecte que es 

veu  més negatiu, que és el fet de que alguns agents participen en molts dels projectes 

o plans i tenen un mínim d’una o dues reunions a la setmana i aquest fet dificulta que 

puguin executar allò que s’acorda.  

 

 

 

 

 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 73 

4.6.- SERVEIS I PROJECTES DE LES DIFERENTS ÀREES MU NICIPALS  

 

4.6.1. INFORMACIÓ. 

 

A Masquefa existeix un Punt d’informació juvenil  que el dinamitza el tècnic de 

joventut i està ubicat al recinte Rogelio Rojo. 

 

Un Punt d’Informació Juvenil, és un servei on es recull tota aquella informació d’interès 

juvenil. El servei d’atenció té l’objectiu de centrar la informació en els joves intentant 

oferir-los possibilitats promovent la seva autonomia. 

 

És un servei adreçat a joves estudiants de secundària entre 12 i 16 anys i també per 

joves en general entre 16 i 29 anys. 

 

 El Punt d’Informació Juvenil, disposa de dues sales de 20 m2, la primera d’elles està 

dotada de tres ordinadors, una impressora DIN- A3, una taula de reunions i llibres, 

revistes i guies de temàtica juvenil. L’altra sala disposa de dues taules amb connexió a 

internet que és l’espai de treball dels tècnics. L’horari d’atenció és: dilluns, dimarts, 

dimecres i dijous de 17’00h a 20’00 hores. 

 

Des de la regidoria de Joventut es redacta anualment, el Pla Director de Joventut en el 

qual es defineixen les actuacions que es desenvoluparan.  

 

Des del punt es dóna informació referent a la formació que poden cursar els joves 

quan acaben la ESO. Les fonts principals de les que s’obté la informació és a través 

de la pàgina web: gencat.net/ense o bé del material que ha editat la Diputació de 

Barcelona: “ I després de la ESO... què?”. 

 

Aquesta atenció individualitzada per donar informaci ó referent al que poden fer 

després d’acabar la ESO també es realitza des de l’ Àrea d’Educació de 

l’ajuntament i s’utilitzen les mateixes fonts. 
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4.6.2.ORIENTACIÓ. 

 

La regidoria de Joventut  ofereix xerrades, tallers i exposicions als alumnes de la SES 

Masquefa relacionades amb assessorament acadèmic, laboral, foment d’hàbits 

saludables, teatre i medi ambient. Aquest curs (2004-2005) s’han portat a terme les 

següents accions: 

• Jornada d’informació i assessorament acadèmic: sortides després de la ESO, 

sortides després del batxillerat, CFGM i CFGS. 

• Parlem de feina a les escoles: xerrades de temàtica laboral per estudiants.  

 

La regidoria d’educació i la de joventut conjuntament amb el Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya han fet possible la visita del Bus de les professions a 

Masquefa, el passat mes de febrer. Al matí el van visitar els alumnes de la SES 

Masquefa i els alumnes d’instituts de poblacions veïnes i a la tarda estava obert a les 

famílies i a la població en general. 

 

Actualment, no es disposa de materials editats. Quan els joves demanen que se’ls 

orienti, s’utilitzen els següents materials:  

• Pàgina web: gencat.net/ense. 

• Material que ha editat la Diputació de Barcelona: “ I després de la ESO.. 

què?”. 

 

 

4.6.3.FORMACIÓ   

 

A Masquefa disposem d’un centre Tecnològic i Comunitari anomenat Masquef@ula .  

Aquest centre també està ubicat  al Recinte Rogelio Rojo, lloc on s’hi ubiquen algunes 

seus d’entitats i el Punt d’Informació Juvenil. El centre compte amb un espai de 

serveis; dues aules per realitzar formació o connectar-se a internet o estudiar o 

teletreballar; un magatzem; i un servei adaptat per persones amb mobilitat reduïda. I 

es compte amb diversos equipaments tecnològics: ordinadors, impressores, escanner, 

canó de projecció, portàtils, fax, enquadernadora, plastificadora... Alguns equipaments 

són propietat de l’ajuntament, altres són cedits per empreses privades o per altres 

administracions: Generalitat i Diputació. 

 

L’horari del centre d’atenció als usuaris és de dilluns a divendres de 9’30h a 13’00 

hores i de 16’30h a 20’00 h. i els dissabtes de 10’00 a 14’30 hores. 
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El Personal del centre el formen: Una persona que coordina el servei (la tècnica de 

NTIC), dos dinamitzadors (un al matí i l’altre a la tarda) i els professors que 

imparteixen els cursos. 

 

Aquest centre és un punt Òmnia i un telecentre i pretén abordar tres objectius: 

• Ús comunitari. 

• Formació en noves tecnologies (windows, internet, ofimàtica, retoc imatge, 

creació pagines web....) 

• Reinserció laboral. 

 

També és un Punt de Suport de la UOC (Universitat Oberta de Cat alunya).  

 

Per altra banda, es porta a terme Formació d’adults  i s’ofereix 

• Alfabetització: començar a aprendre a escriure i llegir. 

• Neolectors: aprendre a escriure i llegir bé. 

• Català per estrangers: aprenentatge elemental de la llengua catalana per part 

de la població estrangera. 

• Català Nivell A: aprenentatge oral de la llengua catalana. 

• Català Nivell B: aprenentatge bàsic de la llengua catalana tant a nivell oral com 

escrit. 

• Català Nivell C: aprenentatge correcte de la llengua catalana tant a nivell oral 

com escrit. 

 

Fins fa poc: alguns cursos s’impartien a la biblioteca municipal, altres al local on hi ha 

ubicats els Serveis Socials i la Inserció laboral, altres a la sala de plens de 

l’ajuntament; però cap d’aquests espais responia a les condicions que són 

necessàries. Des del mes de gener s’imparteixen a dues aules del CEIP El Turó de 

Masquefa. 

 

Els cursos es porten a terme per cursos escolars (setembre - juny) tres hores 

setmanals, en sessions d’1,5 h. Les professores són filòlogues i coordina aquesta 

formació la tècnica d’Educació.  

 

Des de Serveis Socials també porten a terme un curs adreçat a dones estrangeres 

del coneixement de la llengua i entorn. 
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4.6.4.INTERMEDIACIÓ LABORAL.  

 

Des de  la regidoria de Promoció Econòmica de l’ajuntament s’han endegat els 

següents projectes i serveis: 

 

Projecte“Dona’t una oportunitat”.  Aquest projecte té com a objectiu general: millorar 

les condicions econòmiques del territori i com a objectiu específic: millorar l’ocupabilitat 

de les dones de Masquefa. Aquest projecte va especialment adreçat a les dones 

majors de 16 anys, que estiguin en edat laboral i buscant feina.  Les activitats que es 

porten a terme són: realització d’entrevistes, assessoraments individuals, sessions 

grupals, sessions informatives...  

 

El projecte es va iniciar al mes de maig de 2005. L’equip tècnic responsable està 

format per una Integradora Social, contractada especialment per aquest projecte, a 

mitja jornada i per la Insertora Laboral, responsable de la Borsa de Treball del 

municipi. En una primera fase es va elaborar un diagnòstic, per posteriorment 

dissenyar un projecte que s’adeqüi a les necessitats detectades. S’està treballant 

conjuntament amb diferents professionals de la província implicats en temes d’inserció 

i conciliació laboral de dones per tal de, mitjançant un intercanvi d’experiències,  

aconseguir idees i respostes adequades a les necessitats del col·lectiu. La 

metodologia de treball és participativa abarcant tots els agents implicats: treballadores, 

empreses, tècnics i responsables polítics municipals. I s’estableix una presa de 

contacte amb tots els agents per tal de comptar amb la seva opinió i d’aquesta manera 

aconseguir un diagnòstic pròxim a la realitat.  

 

Servei de Suport Domiciliari (Xec servei). És un nou servei que porten a terme des 

de les Àrees de Promoció Econòmica dels Ajuntaments de Masquefa, Els Hostalets de 

Pierola i Piera.  

 

El servei el porta una auxiliar administrativa a mitja jornada. Es va crear al 2001. Es 

tracta de fer un suport domiciliari perquè emergeixi l’economia somergida i per 

potenciar el sector de serveis. L’objectiu principal és millorar les condicions 

econòmiques del territori i l’objectiu específic: incrementar i consolidar la demanda de 

serveis a domicili amb la finalitat de crear i consolidar l'ocupació així com de potenciar 

que aflori tot un sector d'economia que en aquests moments és informal. 
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Per poder fer ús del servei s’ha d’estar empadronat al municipi i es disposa de xecs de 

descompte de 3 €/hora de servei a domicili. Actualment,  hi participen: unes 100 

famílies, unes 25-30 treballadores i 6 empreses. L’horari d’atenció és de 8 a 12 hores 

els dilluns a Piera; dimarts, dimecres i divendres a Masquefa i dijous a Els Hostalets de 

Pierola. Aquest servei es coordina amb les següents àrees dels ajuntaments: Serveis 

Socials i Servei d’Ocupació Municipal. És un projecte subvencionat durant 5 anys per 

la Generalitat de Catalunya i finalitza aquest any 2006 i per tant caldrà fer un nou 

plantejament: si els ajuntaments volen continuar amb el projecte, si ho fan junts o 

separats i si amplien el servei. 

 

 

En aquest àmbit, pràcticament, tota la intervenció es porta a terme des del Servei 

d’Ocupació Municipal: 

 

En primer lloc, s’han creat uns tallers que s’anomenen “Clic a la Feina”,  els imparteix 

la Insertora laboral, i es porten a terme al centre Masquef@ula. La finalitat d’aquest 

programa és ensenyar, als joves en situació d’atur i que es volen incorporar al món 

laboral, com cercar feina a través d’internet.  

 

En segon lloc, la Insertora laboral ofereix al Punt d’informació juvenil assessorament 

laboral i borsa de treball  (acostar les ofertes de treball de la zona) als joves que s’hi 

adrecen, els dijous a la tarda. 

 

Els dijous a la tarda la Insertora també realitza una atenció individualitzada  als joves 

(des de 16 anys) per ajudar-los en la seva inserció laboral. La majoria dels usuaris són 

joves entre 16 i 18 anys que han deixat d’estudiar i demanen una primera experiència 

laboral.  

 

A part existeix el Servei Ocupació Municipal  que  els joves també s’hi poden adreçar.  

Aquest servei té com a objectiu general: millorar les condicions econòmiques del 

territori i com a específic: que els usuaris del servei estiguin assessorats en tècniques 

de recerca, orientats en sortides professionals i formatives, i insertats mitjançant la 

intermediació del tècnic. Per ser usuari has d’estar en edat laboral i buscant feina i ser 

major de 16 anys. Es porten a terme: realització d’entrevistes, assessoraments 

individuals, sessions grupals. Horari del servei: els dilluns: visites lliures;  de dimarts a 

dijous: hores concertades. 
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Finalment, esmentar que es va crear una pàgina web  de promoció econòmica: 

anoiasud.org  de tota l’Anoia Sud . En aquesta pàgina: s’hi anuncien les notícies 

d’interès, les ofertes, s’hi mostra el sòl industrial de cada municipi, s’informa del servei 

d’autoempresa adreçat als nous emprenedors, hi apareixen totes les empreses de 

l’Anoia Sud amb les seves adreces postals i electròniques, telèfons i faxs i hi ha un 

cercador per poder trobar el sector de les mateixes. És un molt bon recurs però només 

la manté actualitzada la insertora laboral de Masquefa. 

 

 

4.6.5. ACOMPANYAMENT I LLEURE  

 

En quan a l’acompanyament , des de Serveis Socials l’Educadora Social 

desenvolupa les següents tasques amb els joves amb dificultats:   

• Informar, orientar i assessorar  

• Derivar a recursos especialitzats 

• Fer un seguiment dels casos 

• Coordinació amb altres serveis 

 

Aquesta persona disposa d’un petit despatx compartit amb l’assistent social. L’horari 

d’atenció als usuaris és: dimarts i dijous de 9 a 14 hores. Les eines de seguiment que 

utilitza són: el protocol de desemparament i el protocol d’absentisme. 

 

Els serveis tècnics de la regidoria de Serveis Socials han proposat crear un Centre 

obert. I s’està avaluant la viabilitat del mateix. 

 

En quan al lleure,  bàsicament l’oferta que es dóna és des de la regidoria de joventut: 

• Dins el Programa “Tu decideixes” es va organitzar un espai d’oci alternatiu 

durant tres caps de setmana del mes de novembre. Es va fer difusió activament 

en la SES Masquefa i les activitats que s’oferien eren: jocs de taula, tennis 

taula, Play Station, massatges, Country, futbolín... 

• Kap de setmana jove : activitats, tallers, concerts, cinema, teatre esports.. hi 

col·laboren les següents entitats del municipi: els diables, Associació de Músics 

Ptafort, Centre Esplai Giravolt, CAAM, CEA, Colla de Geganters de Masquefa... 

• El Club Excursionista Anoia  des del Punt Juvenil ofereix informació sobre la 

muntanya. 
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S’ha creat una comissió de Joves  (KSJ)  que està formada per joves que organitzen 

el cap de setmana jove, les festes i activitats conjuntament amb la regidoria de joventut 

 

 

4.6.6.RECURSOS SOCIO-EDUCATIUS  

 

A Masquefa, actualment, no es disposa de cap casal de joves. I des de la Regidoria de 

joventut es veu la necessitat de tenir-lo. Aquesta necessitat es confirma amb l’èxit que 

va tenir l’espai d’oci, ja que al 95% dels assistents valoraven la iniciativa com a molt 

bona. I dels 288 informats de la SES Masquefa hi van participar:  179 (el  62,15%) 

 

En quan al centre obert des de Serveis Socials s’ha fet la proposta de crear-lo. És un 

projecte que s’adreça a infants de 6 a 12 anys i es prioritzarien els que es trobin en 

situació de risc o presentin un retard escolar i viuen en un entorn de risc i/o poques 

possibilitats econòmiques; amb l’objectiu d’oferir-los un espai diferencial 

d’aprenentatges. 

 

Es portaria a terme un treball des d’una vessant lúdica, relacionant diversos temes 

com educació per la salut, coneixement de l’entorn, l’esport... i proporcionant habilitats 

socials adequades que afavoreixin la socialització. La finalitat seria compensar les 

deficiències socioeducatives dels infants atesos. I  la intervenció pedagògica es 

centraria en donar suport, estimular i potenciar l’estructura de la personalitat, 

socialització, i adquisició d’aprenentatges bàsics. També es tractaria de proporcionar 

als infants un espai perquè poguessin establir relacions socials amb els seus iguals en 

un clima sa i favorable. 

 

Els objectius serien els següents: prevenció conductes de risc; treballar habilitats 

socials; potenciar les relacions entre companys; oferir un espai alternatiu on es pugui 

fer reforç escolar i activitats lúdiques; i coordinar centre, escola i família. 

 

Aquest projecte també podria fer-se extensiu als joves. 
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4.7.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DELS RECURSOS FORMATIU S DE MUNICIPIS 

PROPERS. 

 

Cal destacar que la població veïna que més recursos ens aporta als Masquefins i 

Masquefines és Martorell , tot i sent d’una altra comarca però les relacions “naturals” 

ho estableixen.   

 

A més, els tècnics municipals van assistir a la Fira “Cerca’m ” i aquest fet va permetre 

tenir un coneixement extens de tota la oferta educativa que s’ofereix aquesta població 

tant a nivell públic com privat. De tota manera a continuació es descriuen tots els 

recursos formatius que ens ofereixen les poblacions veïnes: 

 

Taula 20. Recursos formatius d’altres municipis pro pers, curs 2005-2006 

Municipi Oferta Centre Coordinacions 

Piera - Batxillerat - IES Guinovarda - Equip directiu IES Guinovarda i SES Masquefa. 

- Xerrades als alumnes a  la SES Masquefa 

Igualada - Batxillerat 

- Cicles Formatius de grau mig i superior 

- IES Milà i 

Fontanals 

- Xerrades als alumnes la SES Masquefa 

Igualada - Oficis - Escola taller 

Igualada 

- No coordinacions. Les famílies i els joves s’hi 

adrecen directament 

Igualada - PGS - IES Joan 

Mercader 

- Xerrades als alumnes a  la SES Masquefa 

Igualada - PTT - Escola PIA - No coordinacions. Les famílies i els joves s’hi 

adrecen directament 

Martorell - Batxillerat 

- Cicles Formatius de grau mig i superior (novetat: 

cicles de química i proves accés a aquests)  

- IES Joan Oró - No coordinacions. Les famílies i els joves s’hi 

adrecen directament 

Martorell - Batxillerat (també batxillerat nocturn) - IES Pompeu 

Fabra 

- No coordinacions. Les famílies i els joves s’hi 

adrecen directament 

Martorell Unitat d’Escolarització externa (tallers fusteria, 

jardineria i mecànica) 

Centre Balmes - SES Masquefa deriva al Centre Balmes amb 

informe EAP 

(joves problemes social, adaptació i 

aprenentatge) 

Martorell Oficis (fusteria, construcció, instal·lacions i pintura) Escola Taller - Coordinació tècnica d’Educació de Masquefa i 

la direcció de l’escola taller per derivar joves 

Martorell - Graduat escolar en secundària 

- Preparació proves accés CF 

- Preparació proves accés universitat majors 25 anys 

Escola Municipal 

d’adults 

- Coordinació tècnica d’Educació de Masquefa i 

la direcció de l’escola d’adults i/o tècnica 

d’educació de Martorell 

Martorell - Formació ocupacional (mecànica aplicacions 

informàtiques, electricista, tècnic auxiliat disseny gràfic) 

- Preparació proves accés CF 

- Preparació obtenció carnets profess.  d’instal·ladors 

- Cursos per empreses 

- Programes de garantia social  (aux. lampista i aux. 

Automoció 

 

 

I.E. Balmes - No coordinacions. Les famílies i els joves s’hi 

adrecen directament 
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Municipi Oferta Centre Coordinacions 

Martorell - Cicles formatius grau mig i superior (administració, 

manteniment industrial) 

- Formació ocupacional i continuada. 

- Tècnic superior Educ. Infantil 

- Tècnic mitjà informàtica 

- PGs: aux. Electric. i manteniment  i aux. Empleat 

oficina. 

ESCAEM - No coordinacions. Les famílies i els joves s’hi 

adrecen directament 

Martorell - Perruqueria - Olga difusió 

perruqueries 

No coordinacions. Les famílies i els joves s’hi 

adrecen directament 

 

 

En aquesta Fira que es va celebrar a Martorell, també varen informar del següent: 

 

1. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ofereix diverses 

adreces electròniques d’orientació acadèmica.  El tríptic que recull aquestes 

adreces consta en l’apèndix . 

 

2. Els Departament d’Educació, Treball i Indústria, Agricultura, Ramaderia i Pesca de 

la Generalitat de Catalunya  col·laboren amb les administracions locals i entita ts 

per oferir diversos programes de garantia social am b el suport del Fons Social 

Europeu.   El tríptic que recull aquesta oferta consta en l’apèndix. 

 

3. Concretament el Departament d’Educació i Treball i Indústria de la Generalitat  de 

Catalunya col·labora amb els ajuntaments  de: Cornellà de Llobregat, El Prat de 

Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Sant Boi del Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i 

Viladecans per oferir diversos programes de garantia social am b el suport del 

Fons Social Europeu.   Aquests Programes són: 

• PGS Aux. de comerç i magatzem 

• PGS Aux. de comerç, oficina i atenció al públic. 

• PGS Aux. de cuina i serveis de restauració 

• PGS Aux. d’establiments hotelers. 

• PGS Aux. d’electromecànica 

• PGS Aux. de muntatge i manteniment d’instal·lacions climàtiques. 

• PGS Aux. de muntatge i d’equipaments informàtics. 

• PGS Aux. de reparació i manteniment d’automòbils. 

• PGS Aux. de soldadura i màquines - eina. 
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Altrament, destacar que des de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona se’ns 

ha informat de que: 

 

1. La població de Piera  està endegant el Pla de transició escola -  treball. 

 

2. La població Esparreguera està portant a terme el Pla de transició escola-  treball. 

 

3. Existeix una xarxa local de Transició Escola - Treball del Baix Llobregat  en la 

que en formen part les poblacions següents: Castelldefels, Esparreguera, Molins de 

Rei, Pallejà, Prat del Llobregat, Sant Boi del Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant 

Vicenç dels Horts i Viladecans, i amb el suport de l’Àrea d’Educació de la Diputació de 

Barcelona. I se’ns va convidar a una sessió de treball de la xarxa el dia 26 de 

novembre de 2004, en la qual hi vaig assistir com a tècnica d’educació de l’ajuntament 

de Masquefa. 
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4.8.- RECURSOS, SERVEIS I PROJECTES COMARCALS. 

 

A nivell de comarca, bàsicament, amb els recursos que podem comptar son els que 

s’ofereixen des de la capital de la comarca: Igualada.  

 

Altrament, el Consell Comarcal de l’Anoia  ens ha informat dels recursos, serveis i 

projectes que hi ha a nivell de comarca en relació a la transició escola-treball i són els 

següents: 

• El Consell Comarcal ens pot informar de la formació ocupacional i contínua 

que s’imparteixi a la comarca. Però ara estan pendents de que la 

Generalitat els digui quins s’han aprovat per aquest any. 

• Des del Consell Comarcal s’han sol·licitat tres cursos de formació 

ocupacional d’auxiliar d’Infermeria en geriatria, ja que a Igualada se’n 

imparteixen però tots en professions molt masculinitzades. 

• Des del Consell també ens poden informar dels PGS i PTT que es realitzin 

a la comarca. 

• Han decidit no editar cap guia de recursos perquè consideren que les guies 

de seguida es queden obsoletes, ja que els recursos de la comarca no són 

estables. 

• En el Consell, i concretament des d’immigració, s’ha creat un programa 

adreçat a les famílies nouvingudes i es porten a terme tallers pels pares a 

les escoles.  

 

També cal esmentar que les tècniques de Serveis Socials de Masquefa  estan 

contractades pel Consell Comarcal de l’Anoia. 
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5. CONCLUSIONS 

 

Una vegada finalitzat l’estudi diagnòstic i haver exposat els resultats del mateix, 

s’arriba a les següents conclusions: 

 

Característiques de la població  

 

Demogràfiques 

  Masquefa ha patit un elevat creixement demogràfic  sense haver portat a terme 

una acurada planificació de serveis i equipaments  i aquest fet comporta que a 

vegades no es puguin atendre totes les necessitats.  

   Masquefa està en un procés de rejoveniment de la població . Les  franges d’edat 

de 30 a 34 anys i de 35 a 39 anys són les que hi ha un percentatge més elevat de 

població. Aquesta dada confirma que la majoria de població nouvinguda són 

parelles joves.  

  La població jove  (15-29 anys) és d’un total de 1.420 habitants i representa el 18,86 

% de la població masquefina. 

 

Immigració 

  Masquefa és un municipi que té molta població nouvinguda però sobretot 

procedent d’altres poblacions catalanes . El percentatge de la població estrangera  

correspon a un 5,02 %.  

  L’arribada de nouvinguts no ha comportat problemes de convivència greus, i els 

nouvinguts autòctons , que són la majoria , s’integren força bé  i sobretot en la 

participació en les entitats educatives i esportives del municipi. Aquesta participació 

activa es deu a que la majoria tenen infants petits.  

  Aquesta població de nouvinguts autòctons exigeix serveis  que una població com 

Masquefa no pot oferir, però que sí que tenien en el lloc d’origen.  

  El desenvolupament del PRAM (Pla de Recepció i Acollida als nouvinguts) serà 

fonamental per garantir la integració dels nouvinguts i la bona convivència a Masquefa. 
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Distribució en el territori  

  El municipi de Masquefa té una extensió de 17,1 km2  i està situat a la part més 

oriental de la comarca de l’Anoia . Els límits del municipi estan llindant per una part, 

amb la comarca de l’Alt Penedès i per l’altra part, amb la comarca del Baix Llobregat.  

  El municipi de Masquefa està format pel nucli  urbà de Masquefa,  i per diverses 

urbanitzacions  (Can Parellada, El Maset, Can Quiseró i Can Valls), i també per una 

part del nucli de La Beguda  Alta  (població que pertany a tres municipis, un d’ells 

Masquefa). 

  El 62,77 % dels vilatans de Masquefa viuen al casc urbà de Masquefa , el 2,84% 

al casc urbà de La Beguda Alta i la resta a les urbanitzacions: el 34,29%. 

 En quan als joves  (15 a 30 anys), el 63,20 % dels vilatans de Masquefa viuen al 

casc urbà de Masquefa , el 3,09% al casc urbà de La Beguda Alta i la resta a les 

urbanitzacions,  el 33,71%. 

 

Nivells d’instrucció 

  Els nivells d’instrucció dels majors de 25 anys  de Masquefa, segons dades del 

2001, són força baixos .  

 

Context socio-laboral 

 Ens trobem amb una taxa d’atur més elevada  que  la de la mitjana de la 

província  i sobretot efecte el col·lectiu de dones . Però des de l’ajuntament de 

Masquefa ja s’estan desenvolupant projectes per paliar la situació : Dona’t una 

oportunitat  i  Xec Servei. I a més la taxa d’atur d’algunes poblacions veïnes  és 

més baixa  que la de la província i aquest fet també es veu com una oportunit at per 

poder insertar masquefins i masquefines. 

  L’atur a Masquefa es concentra en el col·lectiu de 30 a 34 anys . Al 2004 

representava un 20,50 % del total d’aturats. Entre 25 a 29 anys i 35 a 39 anys hi havia 

un 27 % dels aturats. El menor nombre d’aturats  els trobàvem a les franges d’edat 

extremes:  menors de 20 anys  i majors de 59 anys. 

  La taxa d’ocupació és inferior a la taxa d’activitat  i això vol dir que queda un 

grup de persones que estan en edat de treballar i volen treballar però que no ho estan 

fent. 

  Masquefa ha guanyat 1.234 persones laboralment acti ves.  Aquest augment (del 

79,5%) de població activa es produeix bàsicament per la immigració que prové de 

l’àrea de Barcelona i és una immigració jove i amb edat de treballar. 

  Al 2001 gairebé 64 de cada 100 llocs de treball est aven ocupats per 

masquefins . 
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 Hi ha un alt percentatge de treballadors del municipi que va n a treballar fora 

d’aquest,  i hi ha un percentatge no tan elevat de llocs de treball ocupats per gent de 

forana. Per tant, no es pot dir que tots els residents del municipi surtin a treballar a 

altres municipis perquè no s’ofereixen feines, sinó que aquestes no són les que 

busquen. 

 L’evolució en quan a la contractació és negativa en l ’agricultura, la indústria i 

la construcció . O sigui, que en aquests sectors ha disminuït el nombre de contactes 

respecte anys anteriors. Al 2004 es veu una petita recuperació, més important al 

sector de construcció i més discreta al de la indústria. En l’agricultura, al 2004, només 

es va fer un contracte 

 El sector que té més aturats és el de serveis , representava la meitat dels aturats 

de Masquefa.  Però aquest sector és el que té més pes dins de Mas quefa  i ha 

crescut d’una forma lenta però constant. Aquest sector és el principal motor de 

creació  d’ocupació  tant per Catalunya com en tots els països amb una economia 

avançada. Aquest sector destaca per la seva capacitat de creació d’ocupació. La 

contractació a Masquefa en aquest sector s’ha incrementat d’un forma espectacular. 

 

 

Mobilitat i mitjans de transport  

 

 Masquefa té unes bones xarxes de comunicació  tant amb Barcelona com amb 

Igualada i també amb altres poblacions veïnes: Martorell, Piera i Sant Sadurní.  

 Es disposa de transport públic : tren de FFCC i Hispano Igualadina que fan la ruta 

Barcelona- Igualada. 

  Però no hi ha un transport intraurbà  i això efecte la mobilitat de les persones que 

viuen a les urbanitzacions.   

 

Context econòmic  

 

  Es veu que a Catalunya i també a Masquefa que hi ha dos sectors que ja fa anys 

van prenen més importància: els serveis i la constr ucció . Masquefa experimenta 

un fort creixement urbà a causa de la immigració de persones de l’àrea de Barcelona. 

Això es tradueix que el sector de la construcció continuï el seu cicle positiu amb una 

crescuda sostinguda durant aquest període. 

 En els últims anys s’ha produït una disminució del pes de la indústria  i aquest va 

acompanyat d’un increment de persones a l’atur (1/3 dels aturats de Masquefa).  
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 Dins els serveis cal destacar el transport i la comunicació  que tot i haver disminuït 

una mica el seu pes des del 1998 (tendència de tot Catalunya) ha augmentat el 

nombre d’establiments. 

 La tendència dels serveis a les empreses i les immobiliàries  tant de les 

comarques de referència com de Masquefa, és a l’augmen t. 

 El subsector de productes alimentaris  continua tenint un percentatge elevat 

d’establiments , gairebé la meitat dels establiments de comerç al detall a Masquefa. 

 El comerç a l’engròs,  a Masquefa tendeix a incrementar (segurament per atendre 

la demanada arrel del creixement demogràfic i urbà). 

 Es proposta: que el polígon industrial de la Pedrosa , que ja funciona, continuï i 

ampliï la seva activitat industrial lligada amb les sectors ja con solidats : auxiliar de 

l’automòbil i l’auxiliar al vi i al cava. I el segon polígon,  que hi ha previst construir, 

podria ser per activitats de serveis : empreses logístiques, empreses de petit 

transport, tallers i subministraments, benzinera, restaurants, tintoreria/bugaderia... 

 A nivell turístic  el municipi de Masquefa no compte amb una àmplia i variada 

oferta turística . Però hi ha el CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de 

Catalunya). És l’únic centre de recuperació de fauna salvatge especialitzat en amfibis i 

rèptils existent a l’Estat. La seva finalitat és retornar la fauna silvestre al seu hàbitat 

natural després d’haver-la rehabilitat. El centre disposa de  totes les instal·lacions  

necessàries  per poder fer això possible; i a més porta a terme una tasca educativa 

per al públic en general, però especialment l’escol ar.  

  El territori natural no correspon amb el que hi ha a n ivell de pacte territorial , ja 

que Masquefa té característiques més similars a altres poblacions veïnes del Baix 

Llobregat que a les poblacions de l’Anoia Sud.  

 

Recursos Formatius   

 

Educació Obligatòria 

  Al municipi de Masquefa hi ha cinc centres escolars  públics : l’Escola Bressol 

Municipal, El CEIP El Turó, el CEIP Font del Roure, El CEIP Francesc Mata i la SES 

de Masquefa. I no hi ha cap centre concertat ni privat. 

  En la població de Masquefa, el percentatge d’infants i joves de nacionalitat 

estrangera no és molt elevat  i aquest fet permet treballar bé la seva integració. Les 

dues escoles que en reben més casos  (CEIP El Turó i SES Masquefa) disposen 

d’un Pla d’acollida i l’apliquen. 
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 Les escoles del municipi de Masquefa , exceptuant l’escola Francesc Mata i 

Sanghés tenen unes plantilles inestables , la majoria de professors són interins. I 

aquest fet és un handicap important. 

  Des del Departament d’Educació es considera immigrant aquell infant que fa menys 

de 24 mesos que està a Catalunya. A vegades hi ha infants que neixen a Catalunya i 

són fills d’immigrants i el seu primer contacte amb la societat és l’escola; molts 

d’aquests infants generen necessitats educatives especials  però el Departament 

no contempla l’aportació de recursos per fer-hi fro nt. 

 Algunes de les famílies nouvingudes  tenen problemes sociofamiliars greus  i 

els infants acaben convertint-se en infants de NEE. 

   Es produeix molta matrícula viva al llarg del curs i això comporta problemes de 

previsió i d’actuació.  

  Els casos d’absentisme  en els centres escolars del municipi són molt escassos  i 

quan es donen s’intenta intervenir d’una forma ràpida  i la majoria dels casos queden   

solventats. La SES Masquefa disposa d’un pla d’intervenció pels ca sos 

d’absentisme . 

   Les escoles de primària  no disposen d’un Pla Tutorial  tot i que sí que tenen 

establertes propostes o protocols d’actuació al respecte, sobretot a les escoles que hi 

ha més mobilitat de professorat: CEIP El Turó i CEIP Font del Roure. 

  Totes les escoles del municipi disposen d’estratègi es d’atenció a la diversitat  

i aquestes són força efectives . En el cas de la SES Masquefa  disposen d’un Pla 

d’atenció a la diversitat. 

  Les escoles del municipi  disposen d’especialistes externs  que els provenen de 

l’EAP. 

  Els centres compten amb el Servei de Recursos Pedagògics  d’Igualada (Anoia).  

  Els centres de primària del municipi i el centre de sec undària  estan treballant 

conjuntament, des del curs passat, perquè el pas de la primària a la secundària es 

doni de forma gradual . També es fa un traspàs de la fitxa de l’alumne i a final de curs 

la direcció de la SES Masquefa va a fer una sessió informativa a les escoles de 

primària i els alumnes van a visitar el centre. És una actuació molt interessant que 

pot disminuir el percentatge de fracassos escolars i la millora de l’èxit escolar.  

  Ara es començarà a treballar entre l’Escola Bressol Munici pal i els centres de 

primària  perquè el pas del primer al segon cicle d’educació infantil s igui gradual  i 

s’efectuï un bon traspàs.  

  Els diferents centres escolars  han dissenyat mesures per poder mantenir 

relacions i comunicació amb les famílies dels alumnes. 
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  La direcció dels centres escolars  del municipi mantenen una bona relació amb 

les associacions de pares i mares  per coordinar les activitats extraescolars, el servei 

d’acollida, les festes... I porten a terme reunions mensuals. 

  Les famílies exigeixen que s’ofereixi un gran ventalll d’activitats extraescolars  

però hi ha molt poques famílies que vulguin formar part de la Junta  de l’AMPA. 

 

  El percentatges d’alumnes que es donen de baixa a la SES Masquefa  és molt 

baix.  

 En aquest centre d’educació secundària, l’índex alumnes amb necessitats 

específiques és baix: 4%, tot i que les dades reals són més elevades que les oficials. 

  Al curs 2004-05 acrediten en la ESO  el  85,45 % dels alumnes de quart, per tant 

és un molt bon percentatge .  

  Pel curs 2005-2006 el nombre de repetidors  a la SES Masquefa  correspon a un 

18,75% dels alumnes del centre. Percentatge més baix que el del curs anterior .   

  A la SES Masquefa mensualment es reuneixen la psicopedagoga de l’EAP,  

l’educadora social i la coordinadora pedagògica del  centre  per tractar les 

temàtiques d’absentisme, i fer un seguiment dels casos que tenen en comú. 

 Es desconeixen quines són les opcions que escullen els  alumnes  quan 

acaben la ESO. No es porta a terme ni un seguiment ni per part de la SES Masquefa 

ni per part de l’ajuntament de Masquefa.  

   L’edifici actual  en el que s’ubica la SES Masquefa és provisional  (estructura de 

mòduls) i aquest fet impossibilita poder realitzar al municipi oferta for mativa 

postobligatòria.  Per poder-la realitzar els joves s’han de desplaçar a les poblacions 

veïnes: Piera, Igualada i Martorell. I a més el fort creixement de la població infantil i 

juvenil pot comportar problemàtiques greus d’espai  a la SES Masquefa si no es 

disposa de l’edifici definitiu.  

 Entre l’ajuntament de Masquefa i la SES Masquefa s’està portant a terme un 

programa  d’escolaritat compartida  que està donant molt bons resultats  amb els 

joves amb problemes d’inadaptació al medi escolar que a més d’un retard en els 

aprenentatges, presenten de forma reiterada i contínua conductes de desajustaments 

conductuals greus, absentisme injustificat, rebuig escolar, conductes greument 

perjudicials, i/o contràries a les normes de convivència.  

  A la SES Masquefa s’ha portat a terme una Avaluació Global Diagnòstica , en la 

que hi ha participat tota la comunitat educativa però en especial el conjunt del 

professorat i els alumnes, i a partir de les propostes de millora cal elaborar un pla de 

millora del 06-09 .  Aquest Pla serà anual  i al final de cada curs es farà una revisió . 

Aquest Pla serà revisat pel claustre  i aprovat pel Consell Escolar  a final de curs. 
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Aquest informe pretén ser útil a la comunitat educativa  de manera que faciliti la 

reflexió  sobre l’acció educativa del centre i contribueixi a l’elaboració de projectes  

per la millora de l’educació  que reben els alumnes de la SES Masquefa. 

 

Oferta no reglada 

   Des del municipi de Masquefa s’ofereix un ampli ventall  de formació no reglada, 

sobretot adreçada als infants. Però hi ha molts agents que hi intervenen  (tècnics 

municipals, membres d’entitats masquefines...) i aquesta oferta no està coordinada  i 

aquest fet ha provocat mancances i a vegades també duplicitats. 

 La població veïna, Martorell , també ofereix un ampli ventall de formació 

adreçada  als joves que no han obtingut l’acreditació de la ESO : per preparar-se 

per les proves d’accés per entrar als CFGM, Escola Taller, Cursos de Formació 

Ocupacional, PGS, PTT.... 

 

Formació Postobligatòria  

  Els joves de Masquefa poden cursar batxillerat  a Piera, Martorell i Igualada  i 

cicles formatius a aquestes dues darreres  poblacions i en totes elles hi poden anar 

amb transport públic . 

 La població veïna, Martorell , també disposa d’una escola d’adults : per preparar-

se per les proves d’accés per entrar als CFGM o per treure’s el Graduat Escolar en 

Secundària.... 

  El centre Tecnològic i Comunitari Masquef@ula  és un punt de suport de la  UOC 

(Universitat Oberta de Catalunya) i aquest fet permet cursar estudis superiors de forma 

virtual.  

  Per poder accedir a estudis universitaris , els joves de Masquefa disposen de 

transport públic per anar a Barcelona.  

 

Educació Permanent  

   En quan a l’educació permanent, es contempla que la oferta també és força 

àmplia  al municipi de Masquefa. Però hi ha molts agents que hi intervenen  (tècnics 

municipals, membres d’entitats masquefines...) i aquesta oferta no està coordinada  i 

aquest fet ha provocat mancances i a vegades també duplicitats . 

  I les poblacions veïnes també ens ofereixen altres ofertes de formació permanent 

que no tenim al municipi: Escola d’adults (Martorell), formació ocupacional (Martorell, 

Olesa, Iguala i Abrera), Escola de música (Martorell). 
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Coordinacions dels diversos agents   

 

  S’està començant a tenir una concepció de Vila Educadora  i que l’educació no 

només està a l’escola sinó que tots en som corresponsables. Aquest fet ho confirmen 

projectes que s’han anat endegant: Fira de la Infància i la Joventut, projecte 

d’Educació en Valors i el projecte “Tu decideixes”. 

  S’estan elaborant de forma participativa al municipi divers os plans  que 

defineixen els objectius i les accions a desenvolupar. Aquest fet permet tenir 

consciència de què tenim actualment en el municipi en l’àmbit determinat i quines han 

de ser les actuacions al respecte. L’elaboració d’aquests plans ha fet prendre 

consciència als diversos agents que cal portar a te rme un treball transversal i en 

xarxa  i que només així es porten a terme actuacions efectives . I alhora ha posat en 

evidència als polítics i tècnics municipals  que cal un canvi de cultura 

organitzativa  i possiblement el primer fruit d’aquesta evidència és la intenció de crear  

l’Àrea de Serveis Personals. 

 Els diversos professionals que intervenen en l’oferta f ormativa  (tècnics 

municipals, directors de les escoles, representants de les AMPES, inspecció, Consell 

Comarcal, entitats ...) van mantenint coordinacions  perquè: hi ha la voluntat o la 

necessitat de fer-les. Aquestes coordinacions s’estableixen per portar a terme 

intervencions parcials  però no existeix una xarxa interprofessional que treball i 

transversalment per portar a terme una intervenció més global i integral .  

 Per poder desenvolupar els diversos plans  que ha endegat l’ajuntament de 

Masquefa o els projectes transversals , hi ha una sèrie d’agents que coincideixen  i 

es troben que molt freqüentment tenen reunions  i aquest fet dificulta que puguin 

executar allò que s’acorda  i que hi hagi un sobrecarregament .  

  El  fet de que:  

• La Regidoria d’Educació, les escoles del municipi i le s AMPES  ja han 

establert uns espais de trobada i coordinació . 

• Les regidories de Joventut, Educació, Promoció Econòmic a i Serveis 

Socials , ja estan acostumades a treballar conjuntament i a coordinar- se. 

• Hi ha consciència de que les administracions han de treba llar amb un 

ambient de confiança i negociació . I així ho estan fent l’ajuntament de 

Masquefa, els Serveis Territorials del Baix Llobregat Anoia i el Consell 

Comarcal.  

• La Diputació de Barcelona col·labora tècnicament i eco nòmicament amb 

l’ajuntament de Masquefa  per desenvolupar diversos plans i programes del 
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municipi i els tècnics d’ambdues administracions treballen conjuntament en 

moltes de les ocasions. 

facilitarà el camí per poder desenvolupar el Pla de Transició Escola - Treball a 

Masquefa des d’un treball en xarxa i transversal , evitant duplicitats i rendibilitzant 

millor els recursos , i alhora donant una resposta més efectiva a les necessitats 

que tenen els nostres joves  en aquest àmbit. 

 

 

Serveis i projectes de les diferents Àrees Municipa ls   

 

  Actualment, no hi establert cap dispositiu ni protocols d’actua ció  envers la 

transició escola - treball a Masquefa.  

 Tampoc existeix la figura d’una persona que fos el referent d’aquest d ispositiu  i 

que fes un acompanyament als joves  durant aquest període de transició.  

 

Informació 

   Els joves i les famílies, una vegada acaben la ESO no saben a on s’han de 

dirigir  per demanar informació i orientació de les diverses sortides acadèmiques i 

professionals. A vegades s’adrecen a l’Àrea d’Educació, altres vegades al Punt 

d’Informació Juvenil, altres al Servei Municipal d’Ocupació i altres a l’Educadora 

Social. I tampoc existeix un circuit d’actuació, per part d’a quests professionals .  

    De tota manera des de les àrees de joventut i educació s’està donant 

informació  als joves sobre les sortides que tenen després de la ESO  i s’estan 

utilitzant els mateixos materials  per portar a terme aquesta tasca. 

 

Orientació 

    Des de la SES Masquefa  s’orienta  als alumnes cap a quins centres poden anar a 

cursar estudis postobligatoris  i venen al centre professionals d’altres centres a 

donar informació als alumnes de 4art. I també s’ofereixen altres recursos als joves  

com anar al Saló de l’Ensenyament. I a finals de curs el tutor manté una reunió amb la 

família i l’alumne per acabar d’orientar-lo, si s’escau. 

  Des de les regidories de Joventut i Educació  també s’ofereixen actuacions 

d’orientació i aquestes es coordinen amb la SES Masquefa . 

  La planificació de la orientació escolar  la porten a terme des de les àrees 

d’Educació i  Joventut de l’ajuntament i la direcció de la SES Masquefa  però en 
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aquesta intervenció, fins ara, les àrees de Serveis Socials i Promoció Econòmica 

no hi han participat.  

 

Formació 

    En quan a formació pels joves, s’estan oferint al municipi cursos d’informàtica  

des del centre Masquef@ula i cursos de català a diversos nivells , des de l’àrea 

d’Educació. 

   En quan a la formació, es desconeixen les necessitats reals  que tenen els 

joves  de Masquefa de formació  i alhora també es desconeixen les necessitats 

reals de formació i ocupació que tenen les empreses  del territori.   I no es porten 

a terme accions de prospecció amb les empreses.  

 

Inserció 

  En quan a la inserció: s’estan portant a terme tallers  “Un clic a la Feina”,  per 

ensenyar als joves a cercar feina a través d’internet; i s’ha creat un espai per realitzar 

un assessorament laboral de forma individualitzada i of erir el servei de borsa de 

treball (acostar als joves les ofertes de treball de la zona). Aquest espai només 

funciona els dijous a la tarda i no es fa un seguiment acurat d’aquests joves ni un 

acompanyament. 

 

Acompanyament i lleure 

  L’educadora social porta a terme un acompanyament  als joves amb més 

dificultats i a les seves famílies : informa, orienta, assessora, els derivar a recursos 

especialitzats i fa un seguiment dels casos. Però només ve a Masquefa dos dies a la 

setmana , als matins i a vegades és dificultós poder atendre totes les demandes.  

 

Recursos socioeducatius 

   A Masquefa, actualment, no hi ha ni casal de joves ni un centre obert. I els joves 

no disposen de cap espai , tot i que el demanen.  

 Des de Serveis Socials s’ha redactat el projecte de Centre  obert però cal veure 

la viabilitat del mateix.  

 Des del Punt d’Informació Juvenil s’estan oferint diverses activitats de lleure  pels 

joves i el fet de crear un espai d’oci ha estat un èxit.  

  Al municipi existeix una entitat juvenil: KSJ,  que organitza, conjuntament, amb la 

regidoria de Joventut, les festes, activitats, ... adreçades als joves. 
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Recursos formatius dels municipis veïns   

 

 Martorell  ens està oferint-nos molts dels recursos formatius  dels que disposa. 

 Existeix una xarxa intermunicipal de Transició Escola - Treball al Baix 

Llobregat.   

 La població veïna, Piera , també està treballant amb el Pla de Transició escola - 

treball .  

 

 

Recursos, serveis i projectes comarcals  

 

 El Consell Comarcal  ens pot anar oferint de forma permanent informació de tots 

els recursos formatius que hi ha a la comarca . 

 No existeix una xarxa intermunicipal de Transició E scola- Treball  a nivell de 

comarca . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 95 

6. PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES 

 

 

Es defineixen els punts febles i els punts que es desprenen de l’experimentació 

realitzada. 

 

PUNTS FORTS  

 

 Masquefa està en un procés de rejoveniment de la po blació.   

 Actualment, s’està portant a terme la revisió del Pla General  i aquest Pla pot 

regular el creixement  de la població i preveure les necessitats  que hi ha 

d’equipaments . 

 Masquefa és un municipi que té molta població nouvinguda  però sobretot 

procedent d’altres poblacions catalanes. El percentatge de la població estrangera  

correspon a un 5,02 % . 

 L’arribada de nouvinguts no ha comportat problemes de convivència greus i 

els nouvinguts autòctons , que són la majoria,  s’integren força bé  i sobretot en la 

participació en les entitats educatives i esportives del municipi. Aquesta participació 

activa es deu a que la majoria tenen infants petits . 

 Masquefa del 1991 al 1996 va passar de tenir la quota més alta d e persones 

sense titulació a tenir-ne una similar a la catalan a. A més de la millora del nivell 

d’instrucció general de la població ha influït el canvi en la piràmide d’edats : les 

persones que arriben a Masquefa són persones joves i ja de per sí tenen un 

nivell d’instrucció més alt. 

  La taxa d’atur  d’algunes poblacions veïnes és més baixa que la de la provínc ia 

i aquest fet també es veu com una oportunitat  per poder insertar masquefins i 

masquefines. 

  Des de la regidoria de Promoció Econòmica de l’ajuntament s’ha endegat un 

projecte anomenat: “Dona’t una oportunitat”.  Aquest projecte té com a objectiu 

general: millorar les condicions econòmiques del territori  i com a objectiu 

específic: millorar l’ocupabilitat de les dones de Masquefa .  

  Des d’aquesta regidoria també s’ha creat el Servei de Suport Domiciliari (Xec 

servei). Aquest servei té com a finalitat donar un suport domiciliari perquè 

emergeixi l’economia somergida i per potenciar el s ector de serveis . 
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 La creació de la pàgina web de promoció econòmica de l’anoia Sud  també pot 

ser una bona eina per la ciutadania Masquefina, ja que en ella hi trobem informació 

referent al sòl industrial, les ofertes de feina i les empreses de tota l’anoia Sud.  

  El menor nombre d’aturats els trobem a les franges d’e dat extremes : menors 

de 20 anys  i majors de 59 anys 

  Al 2001 el total d’actius , en aquest cas és superior al total d’inactius.  

  Masquefa ha guanyat 1.234 persones laboralment actives . Aquest augment (del 

79,5%) de població activa es produeix bàsicament per la immigració que prové de 

l’àrea de Barcelona i és una immigració jove i amb edat de treballar. 

 Al 2001 gairebé 64 de cada 100 llocs de treball estave n ocupats per 

masquefins .  

 Es veu que a Catalunya i també a Masquefa hi ha dos sectors que ja fa anys van 

prenen més importància : els serveis i la construcció.  

 Masquefa experimenta un fort creixement urbà a causa de la immigració de 

persones de l’àrea de Barcelona. Això es tradueix que el sector de la construcció 

continuï el seu cicle positiu amb una crescuda sostinguda. 

  El subsector  de productes alimentaris  tot i haver perdut pes a Masquefa en 

relació al 1998, continua tenint un percentatge elevat d’establiment s, gairebé la 

meitat dels establiments de comerç al detall a Masquefa. 

  El sector dels serveis és el que té més pes dins de Ma squefa  i ha crescut d’una 

forma lenta però constant. Aquest sector és el principal motor de creació 

d’ocupació  tant per Catalunya com en tots els països amb una economia avançada. 

Aquest sector destaca per la seva capacitat de creació d’ocupació. La contractació 

s’ha incrementat d’un forma espectacular en aquest sector.  

 Dins els serveis cal destacar el transport i la comunicació  que tot i haver 

disminuït una mica el seu pes des del 1998 (tendència de tot Catalunya) ha 

augmentat el nombre d’establiments. 

 La tendència dels serveis a les empreses i les immobiliàries  tant de les 

comarques de referència (Anoia i Baix Llobregat) com de Masquefa, és a l’augment.  

 El comerç a l’engròs , a Masquefa tendeix a incrementar  (segurament per atendre 

la demanada arrel del creixement demogràfic i urbà). 

  Oportunitats a nivell d’ocupació i creixement econò mic :  

• A l’anoia hi ha previst  que es posin al mercat 30 hectàrees de sòl 

industrial  a la comarca seguint un eix que anirà de Sant Pere Sallavinera a la 

Poble de Claramunt passant per Igualada.  

• Masquefa és que té un sòl més barat  que les comarques a les qual està més 

lligada: Baix Llobregat i Alt Penedès i que té unes bones comunicacions  i 
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està previst millorar-les. La indústria és encara un sector que proporciona 

llocs de treball. 

• El polígon industrial de la Pedrosa  que ja funciona podria continuar i 

ampliar la seva activitat industrial  lligada amb les sectors ja consolidats : 

auxiliar de l’automòbil i l’auxiliar al vi i al cava. I el segon polígon que hi ha 

previst construir  podria ser per activitats de serveis : empreses logístiques, 

empreses de petit transport, tallers i subministraments, benzinera, restaurants, 

tintoreria/bugaderia... 

 A nivell turístic, Masquefa compte amb el CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis 

i Rèptils de Catalunya). És l’únic centre de recuperació de fauna salvatge especialitzat 

en amfibis i rèptils existent a l’Estat. La seva finalitat és retornar la fauna silvestre al 

seu hàbitat natural després d’haver-la rehabilitat. El centre disposa de  totes les 

instal·lacions necessàries per poder fer això possible; i a més porta a terme una 

tasca educativa per al públic en general, però espe cialment l’escolar.   

 Masquefa té unes bones xarxes de comunicació  tant amb Barcelona com amb 

Igualada i també amb altres poblacions veïnes: Martorell, Piera i Sant Sadurní. 

 A la població de Masquefa el percentatge d’infants i joves de nacionalitat 

estrangera no és molt elevat  i aquest fet permet treballar bé la seva integració. Les 

dues escoles que en reben més casos (CEIP El Turó i SES Masquefa) disposen 

d’un Pla d’acollida i l’apliquen . 

 Els casos d’absentisme  en els centres escolars del municipi són molt escassos  i 

quan es donen s’intenta intervenir d’una forma ràpida  i la majoria dels casos queden   

solventats. La SES Masquefa disposa d’un pla d’intervenció pels ca sos 

d’absentisme . 

 Totes les escoles del municipi disposen d’estratègi es d’atenció a la diversitat  i 

aquestes són força efectives. En el cas de la SES Masquefa disposen d’un Pla 

d’atenció a la diversitat. 

 Les escoles del municipi disposen d’especialistes e xterns  que els provenen de 

l’EAP. 

  Les escoles del municipi compten amb el Servei de Recursos Pedagògics  

d’Igualada (Anoia).  

 Els diferents centres  escolars han dissenyat mesures per poder mantenir 

relacions i comunicació amb les famílies dels alumn es. 

 La direcció dels centres escolars del municipi  mantenen una bona relació  amb 

les associacions de pares i mares  per coordinar les activitats extraescolars, el servei 

d’acollida, les festes... I porten a terme reunions mensuals. 

 En la SES Masquefa es valoren com a punts forts: 
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• La bona imatge  del centre i la seva integració al municipi .  

• La implicació de l’ajuntament amb el centre  a destacar els compromisos en 

plans de transició escola-treball i escolaritat compartida. 

• L’assistència dels pares a les reunions és alta . En general, des del centre 

es fomenta la corresponsabilitat i la comunicació amb la família i l’atenció als 

pares. Això fa que sigui un centre valorat com a proper i accessible pels 

pares. 

• La proximitat  i la relació fluïda amb les famílies . La confiança  d’aquests 

amb el centre. 

• Percepció d’una important disponibilitat en la implicació i partici pació dels 

pares en el funcionament del centre i l’educació de ls fills responen quan 

se’ls cita, donen suport a les tasques escolars dels seus fills, important 

assistència a les reunions de grup classe...).  

• Altes expectatives entre els pares sobre la graduac ió i l’èxit escolars  dels 

seus fills. 

 En la SES Masquefa l’índex d’alumnes amb necessitats educatives 

específiques és baix : 4% 

 Al curs 2004-05 acrediten en la  ESO el  85,45 % dels alumnes de quart, per tant és 

un molt bon percentatge.  

 Pel curs 2005-2006 el nombre de repetidors  a la SES Masquefa  correspon a un 

18,75% dels alumnes del centre. Percentatge més vaig que el del curs anterior .  

 A la SES Masquefa mensualment es reuneixen la psicopedag oga de l’EAP, 

l’educadora social i la coordinadora pedagògica  del centre per tractar les 

temàtiques d’absentisme, i fer un seguiment dels casos que tenen en comú.. 

 Entre l’ajuntament de Masquefa i la SES Masquefa s’està portant a terme un 

programa d’escolaritat compartida  que està donant molt bons resultats  amb els 

joves amb problemes d’inadaptació al medi escolar que a més d’un retard en els 

aprenentatges, presenten de forma reiterada i contínua conductes de desajustaments 

conductuals greus, absentisme injustificat, rebuig escolar, conductes greument 

perjudicials, i/o contràries a les normes de convivència. 

 A la SES Masquefa s’ha portat a terme una Avaluació Global Diagnòstica , 

en la que hi ha participat tota la comunitat educativa  i a partir de les propostes de 

millora cal elaborar un Pla de Millora del 2006-2009 .  Aquest Pla serà anual i al final 

de cada curs es farà una revisió. Aquest Pla serà revisat pel claustre i aprovat pel 

Consell Escolar a final de curs.  
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 Els centres de primària del municipi i el centre de sec undària  estan treballant 

conjuntament des del curs passat perquè el pas de la primària a la secundària es 

doni de forma gradual.  

 Ara es començarà a treballar entre l’Escola Bressol Munici pal i els centres de 

primària  perquè el pas del primer al segon cicle d’educació infantil s igui gradual  i 

s’efectuï un bon traspàs 

 Des del municipi de Masquefa s’ofereix un ampli ventall de formació no reglada.   

 El centre Tecnològic i Comunitari Masquef@ula és un punt de suport de la  UOC 

(Universitat Oberta de Catalunya) i aquest fet permet cursar estudis superiors de forma 

virtual. 

 Els joves de Masquefa poden cursar batxillerat a Piera,  Martorell i Igualada  i 

cicles formatius  a aquestes dues darreres poblacions i en totes elles hi poden anar 

amb transport públic . 

 La població veïna, Martorell , també ofereix un ampli ventall de formació 

adreçada als joves  que no han obtingut l’acreditació de la ESO : Escola d’adults 

(per preparar-se per les proves d’accés per entrar als CFGM o per treure’s el Graduat 

Escolar en Secundària), Escola Taller, Cursos de Formació Ocupacional, PGS, PTT....  

 Per poder accedir a estudis universitaris , els joves de Masquefa disposen de 

transport públic per anar a Barcelona.  

 En quan a l’educació permanent , es contempla que la oferta també és força 

àmplia al municipi de Masquefa 

 Les poblacions veïnes també ens ofereixen altres oferte s de formació 

permanent  que no tenim al municipi: Escola d’adults (Martorell), formació ocupacional 

(Martorell, Olesa, Iguala i Abrera), Escola de música (Martorell). 

  Existeix des del curs 2002-2003, a Masquefa, un Consell Escolar Municipal.  

 S’està començant a tenir una concepció de Vila Educadora  i que l’educació no 

només està a l’escola sinó que tots en som corresponsables. Aquest fet ho confirmen 

projectes que s’han anat endegant: Fira de la Infància i la Joventut, projecte 

d’Educació en Valors i el projecte “Tu decideixes”. 

  S’estan elaborant de forma participativa al municip i diversos plans  que 

defineixen els objectius i les accions a desenvolupar. Aquest fet permet tenir 

consciència de què tenim actualment en el municipi en l’àmbit determinat i quines han 

de ser les actuacions al respecte. L’elaboració d’aquests plans ha fet prendre 

consciència als diversos agents que cal portar a te rme un treball transversal  i en 

xarxa  i que només així es porten a terme actuacions efectives. I alhora ha posat en 

evidència als polítics i tècnics municipals que cal  un canvi de cultura 
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organitzativa ; i possiblement el primer fruit d’aquesta evidència serà la creació de  

l’Àrea de Serveis Personals. 

  Les regidories de Joventut, Educació, Promoció Econòmic a i Serveis Socials 

ja estan acostumades a treballar conjuntament i a c oordinar-se. 

  Fruit d’aquestes coordinacions  i el camí endegat cap a un treball més en xarxa i 

transversal  s’estan evitant la duplicitats,  s’estan rendibilitzant millor els recursos , 

i alhora comporta que la intervenció que rep el vilatà sigui més integral i efectiva . 

  La Regidoria d’educació, les escoles del municipi i le s AMPES  ja han establert 

uns espais de trobada i coordinació. 

 Hi ha consciència de que les administracions han de treba llar amb un ambient 

de confiança i negociació . I així ho estan fent l’ajuntament de Masquefa, els Serveis 

Territorials del Baix Llobregat Anoia i el Consell Comarcal.  

 I un altre exemple d’aquest treball conjunt entre administracions  és la que manté 

l’ajuntament de Masquefa amb la Diputació de Barcelona , ja que alguns dels plans i 

programes que es porten a terme tenen el recolzament tècnic i econòmic de la 

Diputació i a més els tècnics d’ambdues administracions treballen conjuntament en 

moltes de les ocasions. 

 Des de les àrees de Joventut i Educació  s’està donant informació als joves  

sobre les sortides que tenen després de la ESO  i s’estan utilitzant els mateixos 

materials  per portar a terme aquesta tasca.  

  Des de la SES Masquefa   s’orienta  als alumnes cap a quins centres poden anar a 

cursar estudis postobligatoris i venen al centre professionals d’altres centres a donar 

informació als alumnes de 4art. També s’ofereixen altres recursos als joves com anar 

al Saló de l’ensenyament. I a finals de curs el tutor/a manté una reunió amb la família i 

l’alumne/ per acabar d’orientar-lo, si s’escau. 

 Des de les regidories de Joventut i Educació  també s’ofereixen actuacions 

d’orientació i aquestes es coordinen amb la SES Mas quefa. 

 En quan a formació  pels joves, s’estan oferint al municipi cursos d’informàtica  

des del centre Masquef@ula i cursos de català a diversos nivells , des de la 

regidoria d’Educació. 

 En quan a la inserció : s’han creat els tallers  “Un clic a la Feina”,  per ensenyar als 

joves a cercar feina a través d’internet; assessorament laboral individualitzat i 

borsa de treball  (acostar als joves les ofertes de treball de la zona) . 

 L’educadora social porta a terme un acompanyament a ls joves amb més 

dificultats  i a les seves famílies : informa, orienta, assessora, els derivar a recursos 

especialitzats i fa un seguiment dels casos. 

  Des de Serveis Socials s’ha fet la proposta d’un  projecte de Centre obert. 
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   Des del Punt d’Informació Juvenil  s’estan oferint diverses activitats de lleure 

pels joves  i el fet de crear un espai d’oci ha estat un èxit.  

   Al municipi existeix una entitat juvenil: KSJ,  que organitza conjuntament amb la 

regidoria de joventut les festes, activitats, ... adreçades als joves. 

   Existeix una xarxa intermunicipal de transició escola - treball al Baix 

Llobregat . 

   La població veïna, Piera , també esta treballant amb el Pla de Transició Escola - 

Treball. 

   El Consell Comarcal  ens pot anar oferint de forma permanent informació  de 

tots els recursos formatius que hi ha a la comarca . 

 

 

Els punts forts  que tenim en aquest àmbit són els que cal potenciar  i seran els que 

ens proporcionaran les oportunitats per poder paliar el s punts febles i les 

amenaces  que es detectin. 

 

 

PUNTS FEBLES  

 

 Masquefa ha patit un elevat creixement demogràfic  sense haver portat a terme 

una acurada planificació  de serveis i equipaments i aquest fet comporta que a 

vegades no es puguin atendre totes les necessitats. 

  Els nivells d’instrucció dels majors de 25 anys  de Masquefa, segons dades del 

2001, són força baixos.  

 Ens trobem amb una taxa d’atur més elevada que la de la mitjana de la 

província  i sobretot efecte el col·lectiu de dones.   

  En els últims anys s’ha produït una disminució del pes de la indústria  i aquest va 

acompanyat d’un increment de persones a l’atur  (1/3 dels aturats de Masquefa). 

Però el sector que té més aturats és el de serveis, representava la meitat dels aturats 

de Masquefa. 

  Hi ha una borsa de treballadors que cada vegada es a més gran  i es vol 

incorporar al mercat de treball. 

 L’atur  a Masquefa es concentra en el col·lectiu de 30 a 34 anys .  

 L’evolució en quan a la contractació és negativa en  l’agricultura, la indústria i 

la construcció . O sigui, que en aquests sectors ha disminuït el nombre de contactes 

respecte anys anteriors. Al 2004 es veia una petita recuperació, més important al 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 102 

sector de construcció i més discreta al de la indústria. En l’agricultura, al 2004 només 

es va fer un contracte.  

 La taxa d’ocupació és inferior a la taxa d’activitat  i això vol dir que queda un grup 

de persones que estan en edat de treballar i volen treballar però que no ho estan fent. 

 Hi ha un alt percentatge de treballadors del municipi que va n a treballar fora  

d’aquest, i hi ha un percentatge no tan elevat de llocs de treball ocupats per gent de 

forana. Per tant, no es pot dir que tots els residents del municipi surtin a treballar a 

altres municipis perquè no s’ofereixen feines, sinó que aquestes no són les que 

busquen. 

  A nivell turístic el municipi de Masquefa no compte amb una àmplia i variada 

oferta.   

   A Masquefa actualment només hi ha un polígon industrial (Polígon La Pedrosa)  

que té un total de més o menys entre 15 i 20 empreses i només 3 o 4 d’aquestes són 

empreses grans. 

 El territori natural no correspon amb el que hi ha a n ivell de pacte , ja que 

Masquefa té característiques més similars a altres poblacions veïnes del Baix 

Llobregat que a les de les poblacions de l’Anoia Sud.  

 Les xarxes de comunicacions  són bones però no hi ha un transport intraurbà  

efectiu  això efecte la mobilitat de les persones que viuen a les urbanitzacions. 

 Es desconeixen quines són les opcions que escullen els  alumnes quan 

acaben la ESO . No es porta a terme ni un seguiment ni per part de la SES Masquefa 

ni per part de l’ajuntament de Masquefa. 

 Actualment, (curs 2005-2006), a la SES Masquefa hi ha un grup molt nombrós de 

repetidors a 1er d’ESO . 

 Les escoles de primària no disposen d’un Pla Tutorial  tot i que sí que tenen 

establertes propostes o protocols d’actuació al respecte, sobretot a les escoles que hi 

ha més mobilitat de professorat: CEIP El Turó i CEIP Font del Roure. 

 Les escoles del municipi  de Masquefa, exceptuant l’escola Francesc Mata i 

Sanghés tenen unes plantilles inestables, la majoria de pro fessors són interins. 

  Des del Departament d’Educació es considera immigrant aquell infant que fa menys 

de 24 mesos que està a Catalunya. Però a vegades hi ha infants que neixen a 

Catalunya i són fills d’immigrants i el seu primer contacte amb la societat és l’escola 

i per tant tenen necessitats educatives especials  (NEE) però el Departament no 

contempla l’aportació de recursos per fer-hi front. 

  Es produeix molta matrícula viva al llarg del curs  i això comporta problemes de 

previsió i d’actuació.  
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  Algunes de les famílies nouvingudes tenen problemes  sociofamiliars greus  i 

s’acaben convertint-se en infants o joves de NEE. 

  Les famílies exigeixen que s’ofereixi un gran ventalll d’activitats extraescolars  

però hi ha molt poques famílies que vulguin formar part de la Junta  de l’AMPA . 

  Manca d’oferta extraescolar i d’oci per als joves.  

 Existeix en la SES Masquefa un  nombre de famílies (encara que reduït) amb les 

que sovint hi ha dificultats de contacte , que pràcticament no s’impliquen gens i es 

desentenen totalment de l’educació. 

 El fort creixement de la població infantil i juvenil pot comportar problemàtiques 

greus d’espai a la SES Masquefa , a curt termini, si no es disposa de l’edifici definitiu.  

 L’edifici actual  en el que s’ubica la SES Masquefa és provisional (estructura de 

mòduls) i aquest fet impossibilita poder realitzar al municipi oferta for mativa 

postobligatòria.  Per poder-la realitzar els joves s’han de desplaçar a les poblacions 

veïnes: Piera, Igualada i Martorell  

 No s’ha pogut sol·licitar desenvolupar el projecte Casa d’Oficis  que oferia el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya perquè no disposem de les 

instal·lacions adequades, ja que l’edifici actual de la SES Masquefa és modular i a més 

degut a que no existeix un treball de xarxa a nivell de territo ri també és difícil  

garantir la possibilitat de cobrir les places ofert ades  i tenir en compte les 

accions formatives que es realitzen en el territori . 

 Hi ha un gran ventall en el municipi d’oferta no reglada, sobretot adreçada als 

infants, i hi ha molts agents que hi intervenen  (tècnics municipals, membres 

d’entitats masquefines...) però aquesta oferta no està coordinada  i aquest fet 

provocat mancances però a vegades també duplicitats. 

 En quan a l’educació permanent  ens trobem amb la mateixa situació: hi ha un 

gran ventall d’oferta i hi ha molts agents que hi i ntervenen  (tècnics municipals, 

membres d’entitats masquefines...) però aquesta oferta no està coordinada  i aquest 

fet provocat mancances però a vegades també duplicitats. 

 Els diversos agents que intervenen en l’oferta formativ a (tècnics municipals, 

directors de les escoles, representants de les AMPEs, inspecció, Consell Comarcal...) 

van mantenint coordinacions  perquè: hi ha la voluntat o la necessitat de fer-les. 

Aquestes coordinacions s’estableixen per portar a terme intervencions parcials  però 

no existeix una xarxa interprofessional que treball i transversalment  per portar a 

terme una intervenció més global i integral.  

 Per poder desenvolupar els diversos plans  que ha endegat l’ajuntament  de 

Masquefa o els projectes transversals , hi ha una sèrie d’agents que coincideixen  i 
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es troben que cada setmana tenen una o dues reunions  i aquest fet dificulta que 

puguin executar allò que s’acorda  i que hi hagi un sobrecarregament.   

 Actualment, no hi establert cap dispositiu ni protocols d’actua ció envers la 

transició  escola - treball a Masquefa. 

 Els joves i les famílies , una vegada acaben la ESO no saben a on s’han de 

dirigir per demanar informació i orientació de les diverses sortides acadèmiques 

o professionals . I tampoc existeix un circuit d’actuació , per part d’aquests 

professionals.  

 La planificació de la orientació  escolar la porten a terme des de les àrees 

d’educació i  Joventut de l’ajuntament i la direcció de la SES Masquefa però no hi han 

intervingut, fins al moment, amb aquesta actuació n i el Departament de Serveis 

Socials ni el de Promoció Econòmica.  

  En quan a la formació , es desconeixen les necessitats reals  que tenen els joves 

de Masquefa de formació i alhora també es desconeixen les necessitats reals de 

formació i ocupació que tenen les empreses del municipi. I tampoc es porten a terme 

accions de prospecció amb les empreses. 

  S’ha creat un espai d’assessorament als joves per la seva inserció laboral  però 

aquest servei només funciona els dijous a la tarda i no es fa un seguiment acurat 

d’aquests joves ni un acompanyament. 

 L’educadora Social  només està a Masquefa dos dies a la setmana, als ma tins. 

 A Masquefa actualment, els joves no disposen de cap espai, tot i que el 

demanen.  

  No existeix, a nivell de comarca, una xarxa de tran sició escola- treball (TET). 

 

 

Els punts febles  ens assenyalen les mancances i les necessitats reals  que tenim 

en aquest àmbit  i alhora ens indiquen quines han de ser les actuacions  que hem 

de desenvolupem al respecte per poder donar resposta a aquestes mancances i 

necessitats. 
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7. PROPOSTES D’ACCIÓ 

 

De l’estudi diagnòstic realitzat se’n desprenen les següents propostes d’acció per 

poder respondre a les necessitats detectades. 

 

A NIVELL GENERAL 

 

 La revisió del Pla General  pot ser una molt bona eina per regular la previsió de 

creixement futur. 

 El desenvolupament del PRAM (Pla de Recepció i Acollida als nouvinguts) serà 

fonamental per garantir la integració dels nouvinguts i la bona convivència a Masquefa. 

 Caldria paliar la situació d’atur actual , sobretot fent èmfasi en la taxa d’atur 

femenina; en aquest aspecte serà fonamental el desenvolupant del Projecte “Dona’t 

una oportunitat”. 

 Crear un transport intraurbà  efectiu per solventi els problemes de disponibilitat 

geogràfica. 

 Fomentar la creació de nous polígons industrials  al municipi. 

 Crear una  oferta turística més àmplia i variada  a Masquefa. 

 Valorar la possibilitat de crear un Pacte Territorial que contempli les relacions 

naturals. 

 Agilitzar al màxim la construcció del futur IES de Masquefa . 

 Seria interessant poder desenvolupar el Projecte Educatiu de Ciutat al municipi . 

 Caldria crear l’àrea de serveis personals  i generar dinàmiques de treball 

transversal.  

 Seria convenient dissenyar estratègies per coordinar  els diversos plans i 

projectes locals i evitar que hi hagi duplicitat d’informacions i sobrecàrrega de 

reunions. 
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RELACIONADES AMB EL PROJECTE DE TRANSICIÓ ESCOLA -T REBALL A 

MASQUEFA  

 

 Cal treballar fermament per millorar els nivells d’instrucció , i per tal efecte seria 

adequat realitzar un acompanyament als joves, i sobretot als que no acrediten o 

abandonen els estudis, perquè realitzin algun tipus de formació. 

 Millorar i incrementar els recursos  per fer front d’una forma efectiva a les NEE que 

tenen els alumnes nouvinguts i les seves famílies. 

 Continuar i millorar l’acció que s’està desenvolupant del traspàs gradual de 

primària a secundària . 

 Cal estar alerta i elaborar protocols d’actuació per fer front a les problemàtiques 

que ocasionen grups nombrosos de repetidors a la SES Masquefa. 

 És molt important poder disposar d’un registre de les opcions formatives o 

laborals  que escullen els alumnes que finalitzen l’ESO, per poder fer un seguiment. 

 Crear al municipi oferta formativa postobligatòria.  

 El projecte d’escolaritat compartida caldria continuar-lo,  però actualment, només 

es disposa de la col·laboració de serveis municipals i caldria implicar també a 

empreses i comerços  del municipi per tal de poder ampliar  l’oferta, si és possible 

legalment.   

 Desenvolupar a la SES Masquefa el pla de millora del 06-09 . 

 Coordinar l’oferta de formació no reglada i la permanent.  

 Caldria que es fes més difusió i potenciació del centre Masquef@ula com a punt 

de suport de la UOC (Universitat Oberta de Cataluny a). 

 Seria interessant coordinar l’oferta formativa postobligatòria amb el s 

municipis veïns  per tal de rendibilitzar recursos i oferir als nostres joves una oferta 

més àmplia i adequada a les necessitats reals.   

 Crear una xarxa interprofessional de transició escola-treball  que treballi 

transversalment per portar a terme una intervenció més global i integral. 

 És indispensable crear un dispositiu local de transició escola – tr eball 

(dispositiu TET) i la figura d’una persona que sigu i el referent d’aquest dispositiu i 

que acompanyi als joves durant aquest període de transició.  

 Es considera que caldria centralitzar el Punt d’informació TET  en un sol lloc  i 

es proposa  que sigui el Punt d’Informació Juvenil . I que aquest servei estigui 

adreçat als joves, a les  famílies i als professionals que treballen en aquest àmbit. 

 Es proposa  que l’orientació la segueixi coordinant l’ajuntament i la  SES 

Masquefa .  
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 També es considera convenient crear una guia de recursos formatius del 

territori . 

 És imprescindible la realització d’un estudi acurat de les necessitats  de 

formació dels joves del municipi i de les necessita ts de formació i ocupació de 

les empreses del territori. I en funció dels resultats dissenyar les ofertes formatives 

adequades. 

 També caldria plantejar la possibilitat de que l’oferta formativa no es creés a nivell 

municipal sinó supramunicipal per tal de rendibilitzar recursos. 

 En quan a la inserció caldria portar a terme un seguiment acurat d’aquests joves 

i un acompanyament. 

   Si es portessin a terme actuacions de prospecció amb les empreses  també ens 

permetrien poder fer unes intervencions d’intermediació i inserció labor al més 

efectives . I a part, en algunes ocasions, se’ns podrien obrir camins per portar a terme 

projectes com: tasta oficis; ampliar l’oferta en el projecte d’escolaritat compartida; 

saber a on es poden adreçar als joves quan han de fer les pràctiques dels CFGM i 

CFGS... 

 Seria interessant crear un espai pels joves i/o programar més activitats de lleure 

adreçades a aquest col·lectiu. 

 Seria interessant conèixer i valorar el fet de formar part d’una Xarxa TET inter-

local. Per exemple: la Xarxa TET del Baix Llobregat; i/o crear-ne una a nivell 

d’Anoia Sud (començant Masquefa i Piera); i/o crear una Xarxa TET  amb a nivell de 

territori natural  amb poblacions properes (Martorell, St. Andreu de la Barca, Olesa, 

Esparreguera, Gelida, Abrera...). 
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