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presentació  
 
 
 
 
 
El diagnòstic educatiu que a continuació es presenta està estructurat en 
funció de tres capítols fonamentals a fi d’obtenir un anàlisi de la realitat de 
Girona des de punts de vista diferencials: l’estructura social, l’àmbit escolar i 
els recursos municipals. 
 
Els mapes sociodemogràfic i escolar s’han elaborat a partir de fonts 
secundàries (padró d’habitants publicats, estadístiques i bases de dades 
oficials UMAT i IDESCAT) i per informació facilitada directament pel propi 
Ajuntament, que han permès construir un seguit d’indicadors sobre la realitat 
territorial, social i escolar de Girona així com la comparació amb altres unitats 
territorials. 
 
Pel que fa al mapa de recursos recull els equipaments, serveis, espais i plans, 
programes, projectes existents en el municipi de Girona, la informació que 
trobarem està extreta de diferents fonts: informe I Jornada PEC Girona, grups 
de treball, Web Ajuntament de Girona i la guia de recursos educatius. 
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1  territori 
 situació geogràfica 

 
 
 
 
Situada a la comarca del Gironès, la ciutat de Girona té una superficie de 
39,1 Km. es troba en la confluència de quatre rius (Ter, Onyar, Güell i 
Galligans), encaixada a l'únic pas que les formacions muntanyoses de les 
Guilleries i les Gavarres deixen entre les comarques de La Selva i de l'Empordà. 
Està situada en els 6º 31' 22 '' ' de longitud Est del meridià de Greenwich i en els 
41º 58' 35 '' ' de latitud Nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El territori, en gran part urbanitzat, està format predominantment, per 
sediments marítims del Terciari o per sediments fluvials. El relleu és molt 
irregular; la part més antiga de la ciutat se situa sobre un terreny 
considerablement accidentat, i la part més moderna a la plana fluvial. 
 
La població total de Girona  a data Febrer 2010, és de 97.170 habitats el que 
suposa una densitat  poblacional de 2.458,8 (hab./km2). 
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2 població 
 
 

evolució de la població 
 

L’evolució de la població de Girona, al llarg de la última dècada es 
caracteritza per un continu creixement. Així, veiem que entre 1998 i 2010, la 
població ha crescut en 25.312 habitants, situant la població total en 97.170 
persones a Febrer del 2010. 
 
 

 
 
Aquest increment de la població és superior al que s’observa tant a la resta 
de la comarca del Gironès com a la resta de Catalunya tal i com es pot 
veure al gràfic 2.  És a partir de la dècada del 80 on és dona un punt d’inflexió 
en l’evolució de la població de Girona situant-la en xifres de creixement 
superiors.  
 
 
 

Gràfic 1. Evolució de la població.  Font: Elaboració pròpia a partir de dades  UMAT i IDESCAT 
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estructura de la població 
 

Comparativament respecte al conjunt comarcal i català la realitat 
demogràfica de Girona es caracteritza per presentar una taxa d’envelliment  
(83) (- quocient entre la població de 65 anys o més i la menor de 15 anys -) 
inferior a la de la resta de Catalunya (110). 
 
Pel que fa als fluxos naturals de la població – els naixements i les defuncions- 
Girona presenta una taxa de naixement (15%) superior a la de la resta de 
Catalunya (12,1%) i pràcticament al mateix nivell que la seva comarca 
(15,3%). 
En canvi, pel que fa a l’índex de mortalitat (7,36) és inferior a la mitjana 
catalana (8,1). 
 

Evolució de la població 1900-2009. Comparativa
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En relació a la distribució de la població per barris, l’Eixample  és on hi ha una 
major concentració de població (43% del total). Santa Eugènia, Sud,  Centre i 
Oest copsarien entre el 16.8 i el 9,1% respectivament. I finalment,  Els barris Est, 
Nord, Montjuic i Mas Xirgo absorbirien al voltant del 5-3% de la població  total 
cada un d’ells. 
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Girona Gironès Catalunya

Taxa bruta de natalitat (%) 15,0 15,3 12,1

Taxa bruta de mortalitat (%) 7,36 7,37 8,1

Index d'envelliment 83 77 110,3

Estructura de la població de Girona. Comparativa territorial. 2008

Gràfic 3. Elaboració pròpia  a partir de dades de l’IDESCAT 
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estructura d’edats i sexe 
 

 
 
Tal com abans s'ha comentat, en l'actualitat la ciutat de Girona compta amb 
97.170 habitants (Febrer 2010).  
 
La distribució del sexes al global de la població es  pràcticament d’equilibri 
(48,63% són homes i el 51,36% dones), de forma que es manté la tendència 
existent. (Gràfic 4). 
En aquest sentit, cal fer notar, que les diferències en relació a la distribució del 
sexe que s’observen en el vèrtex de la piràmide venen explicades per la 
major esperança de vida femenina: 2470 homes front 4335 dones. 
 
 

Evolució del Padró municipal d'habitants per sexe
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A partir de l’observació de la piràmide d’edats en base a les dades del padrò 
2008, es pot afirmar que es tracta d’una població amb molts efectius en el 
tram de 25 a 44 anys (especialment el quinquenni comprès entre els 30 i 34 
anys (10,25% del total poblacional).  
 
Tot i això, les primeres franges de la piràmide, les que inclouen dels 0 als 14 
també es perceben com a bastant significatives (representant el 15,9% de la 
població total) de Girona. En aquest sentit, és important destacar, que és el 
segment de menor edat (de 0 a 4) el que mostra un major nombre d'efectius 
(5.707). 
 
Si fem l'anàlisi comparativa entre el 2001 i el 2008, es pot veure com la 
població ha anat incrementant de forma proporcional en tots els segments a 

Gràfic 4. Evolució Sexe. Comparativa 2000 i 2009.   Font: Elaboració pròpia a partir de dades UMAT 
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excepció del tram de 65 a 69 anys (únic grup d'edat que compta amb menys 
efectius el 2008 en vers al 2001). 
 
Malgrat que el creixement s'ha donat en tots els grups d’edat, es pot 
destacar que és el segment de 25 a 44 el que mostra un major increment 
poblacional, especialment per al cas dels homes que han passat de 12.401 a 
l’any 2001 a un total de 17.882 a l’any 2008, mentre que l’increment de les 
dones ha passat de 12.834 a  16.08. 
 
 
 
 

  
 
 
Gràfic 5: piràmide d’edats. Comparativa 2002 – 2008 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades: padró i INDESCAT 

 
En comparació amb la resta de realitats territorials, en termes generals, no hi 
ha gaires diferències entre la distribució dels grans grups d'edat de Girona 
respecte a la resta de la comarca i el total de Catalunya. En aquest sentit, 
veiem que la població de 0 a 14 anys representa el 16,1% per a Girona, 
davant el 16,8% i 15% del Gironès i Catalunya respectivament. De la mateixa 
manera, si el tram de població de 15 a 64 anys suposa el 70,7% per a Girona, 
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veiem que per a la seva comarca i Catalunya representa valors propers: 
69,8% i  un 68,7%. 
 

La major diferència, es detecta, pel que fa a la població de major edat (65 i 
més), on Girona amb un 13,2% del total de la seva població, es situa tres punts 
percentuals per sota dels valors de la resta de Catalunya (16,3). 
 

En relació amb l'evolució de l'estructura de la població que s'ha produït en els 
darrers 8 anys (2001 vs. 2009), veiem que el pes de la població de major edat 
(65 i més) ha estat el que ha experimentat un major canvi donat que és l'únic 
segment poblacional que mostra un retrocés en la seva evolució passant del 
15,4% el 2001 un 13,2% el 2009. 
 

La resta de segments, de 0 a 14 i de 15 a 64, s'han incrementat lleugerament 
respecte al 2001.  
 
Comparativament amb les altres realitats territorials, no s'observen diferències 
en relació amb la tendència experimentada a la comarca ni a Catalunya, on 
novament, els trams de 0 a 14 i de 15 a 64 han incrementat (o mantingut) 
lleugerament els seus efectius, mentre que el segment 65 i més ha 
experimentat un retrocés. 
 
 
 

Estructura de la població de Girona. GRANS GRUPS D’EDAT. Comparativa territorial. 2001 
- 2009 

        

  
  2001 (%) 2009 (%) 

0 a 14 anys 15,5 16,1 

15 a 64 69,0 70,7 Girona 

65 i més 15,4 13,2 

0 a 14 anys 15,0 16,8 

15 a 64 68,7 69,8 Gironès 

65 i més 16,2 13,4 

0 a 14 anys 13,8 15,0 

15 a 64 68,8 68,7 Catalunya 

65 i més 17,4 16,3 

Gràfic 6. Evolució de la població menor 14 anys i major de 65.  Font: Elaboració pròpia a partir de dades 

IDESCAT 
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Estructura de la població de Girona. GRUPS EDAT Comparativa territorial. 2001 - 2009 
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Comparativament de tots els barris Gironins, l’Eixample i Santa Eugènia són els 
més nombrosos en efectius en totes les franges d’edat.  
 
 

  HOMES DONES 

  0 a 14 15 a 64 65 i més 0 a 14 15 a 64 65 i més 

CENTRE 547 3144 589 532 3079 960 

EIXAMPLE 3360 13865 2343 3258 14935 3593 

EST 536 1626 279 504 1421 386 

MAS XIRGU 3 6 2 5 5 2 

MONTJUÏC 296 941 96 242 1049 100 

NORD 318 1430 254 286 1259 414 

OEST 837 3034 453 803 3121 597 

SANTA EUGÈNIA 1394 6138 748 1287 5631 1052 

SUD 881 3461 463 798 3601 641 

TOTAL  8172 33645 5227 7715 34101 7745 
 
Font: Padró Municipal d’habitants 

 

 
procedència i nacionalitat 
 
Comparativament amb les altres realitats territorial, les proporcions en la 
distribució dels llocs de naixement de la població de Girona, són molt 
semblants amb les que es donen tant en la comarca del Gironès com en la 
resta de Catalunya. 
 
En aquest sentit, el 44% de la població de Girona ha nascut a la comarca del 
Gironès ( i més concretament el 38,4%  - 36.970 persones - han nascut a 
Girona ciutat), un 19% a una altra comarca catalana i el 16% són nascuts a 
l'Estat Espanyol. 

 
 
 
 



informe 

mapes  sociodemogràfic, escolar i de recursos PEC Girona 15 

Població segons el lloc de naixement. 2009
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D’entre els nas cuts a la resta de l’Estat, la comunitat andalusa manté el pes 
més important copsant el 7,43% de la població, seguida amb molta distància 
per Extremadura.  
 
 

Resta d'Espanya (2.009) 

Andalusia 7176 7,43 Illes Balears   

Aragó 753 0,78 Illes Canàries 101 0,10 

Astúries 214 0,22 La Rioja 89 0,09 

Cantàbria 93 0,1 Madrid 664 0,69 
Castella La Manxa 791 0.82 Múrcia 292 0,3 

Castella Lleó 1332 1,39 Navarra 122 0,12 
Comunitat Valenciana 694 0,72 País Basc 280 0,29 

Extremadura 1466 1,52 Ceuta y Melilla 186 0.19 

Galícia 610 0,63       

 
Tanmateix, referent a la incidència de població estrangera, la proporció 
observada a Girona (any 2009) és més de 4 punts percentuals superior 
respecte a la mitja catalana ( 21,9 davant 17,4%). 
 

Gràfic 7. Font: Elaboració pròpia a partir de dades UMAT i IDESCAT 
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Pel que fa a la nacionalitat d’aquesta part de la població, el 9,03% procedeix 
d’algun país de l’Amèrica Central i del Sud, seguit d’un 4,23 de la Unió 
Europea i d’un 4,05 del Magreb.  
 

Naturalesa de la Població 2009
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Santa Eugènia (35%), el barri Centre (25%), Nord (24%) i Eixample (21%) són els 
barris que presenten un major percentatge de població estrangera en relació 
al total d’habitants. 
 
 

 
 
 

 

Població 
TOTAL 

Població 
Estrangera 

% població 
Estrangera en vers 

al TOTAL 
poblacional 

% població 
Estrangera en 
vers a cada 

BARRI 

Eixample 41.073 8.714 9,03 21,22 

Santa Eugènia 16.241 5.815 6,03 35,80 

Sud 9.859 1.334 1,38 13,53 

Centre 9.076 2.298 2,38 25,32 

Oest 8.731 1.002 1,04 11,48 

Est 4.809 745 0,77 15,49 

Nord 3.988 960 0,99 24,07 

Montjuic 2.698 206 0,21 7,64 

Mas xirgu 24 3 0,00 12,50 

TOTAL 96.499 21.077 21,84 / / 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades UMAT  

 
 

  Gràfic 9. Font: Elaboració pròpia a partir de dades UMAT. 
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Aquesta arribada de població migrant presenta importants diferències en 
funció del gènere i el lloc d’origen, així doncs, veiem com de l’Amèrica 
Central i del Sud predominen les dones, mentre que són els homes qui 
majoritàriament han arribat prodecents del Magreb i l’UE. 
 
 

CONTINENT HOMES DONES TOTAL 

AFRICA 1100 324 1424 

AMERICA CENTRAL I DEL SUD 3993 5073 9066 

AMERICA DEL NORD 113 128 241 

ASIA 738 537 1275 

MAGREB 2264 1497 3761 

OCEANIA 1 4 5 

ORIENT MITJA 22 10 32 

RESTA EUROPA 522 709 1231 

APATRIDES 1 0 1 

TOTAL 10912 10165 21077 

Font: Padró Municipal d'Habitants a 01-01-2010 

 
 

 
nivell d’instrucció 
 

 

 

A fi de disposar d'una radiografia global del nivell d'instrucció de la població 
de Girona, s'han establert tres de grans categoria quant al nivell de formació: 
 
− Dèficit instructiu: quan no se sap llegir ni escriure, no es té cap tipus 

d’estudis, s’han fet estudis de primària però no s’han finalitzat o tan sols 
s’ha completat l’EGB1 

− Suficiència acadèmica: fa referència a l’EGB2, Batxillerat-ESO i FP1 
− Nivell d’instrucció elevat: quan s’han superat els estudis de Batxillerat 

Superior, FP2, BUP i COU o s’ha obtingut un títol de Grau Mig o de Grau 
Superior. 

 
El 41% de la població disposa d’un nivell d’instrucció elevat, el 31% presenta 
dèficit instructiu i el 28% es situa en la suficiència acadèmica, és a dir, han 
superat l’educació bàsica, la secundària o estudis secundaris postobligatoris. 
 
Partint d'aquesta classificació, s'observa una polaritat en el nivell d'instrucció 
de Girona: d'una banda, el 31% de la població es trobaria en situació de 
dèficit instructiu, mentre que al pol oposat se situa el 41% de la població amb 
nivells d'instrucció elevats. 
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Nivell d'instrucció de la població major de 10 anys. 2009
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relació amb l’activitat 
 

Sens dubte. l'evolució de l'atur en els últims anys, mostra una clara tendència 
a l'alça especialment a partir de l'any 2008. Si el 1998 el nombre total d'aturats 
era de 2.306, al 2009 aquesta xifra s'ha incrementat fins a situar-se en 5.839 
 
Comparativament, són les dones que en major mesura s'han trobat en 
aquesta situació, tanmateix, a partir de 2008 aquesta tendència s'inverteix de 
manera que són els homes qui mostren una major taxa d'atur (3.217 homes, 
davant 2.622 dones).  

  Gràfic 10. Font: Elaboració pròpia a partir de dades UMAT. 
 

  Gràfic 11. Font: Elaboració pròpia a partir de dades UMAT i IDESCAT. 
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Pel que respecta a l'edat, el segment comprès entre els 25 i els 39 és la que 
presenta una major taxa d'aturats. I dins d'aquest tram d'edat, són les 
persones de 30 a 34 les que en major mesura estan en situació d'atur, assolint 
la xifra de 1.051 (any 2009).  
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  Gràfic 12. Font: Elaboració pròpia a partir de dades UMAT  
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síntesi del mapa sociodemogràfic 
 
- La població total a data Febrer 2010 és de 97.170 habitants. 
 
- L’evolució de la població es caracteritza per un continu creixement. 

L'increment de la població és superior a Girona que a la resta de la 
comarca i que a Catalunya. 

 
- La taxa d'envelliment és inferior a la de la resta de Catalunya, en canvi 

la taxa de naixement és superior. 
 
- El 42,6 % de la població viu a l'Eixample, a continuació d'aquest Santa 

Eulàlia, Sud i Centre són els barris on es concentra més població. 
 
- La distribució del sexes al global de la població està bastant equilibrat, 

les diferencies s’observen en les edats avançades. 
 
- El tram entre els 25  i els 44 anys és on trobem més nombre de persones, 

tot i que són franges bastant significatives, pel que fa al nombre de 
persones, la de 0 a 14. 

 
- El 44% de la població de Girona ha nascut a la comarca del Gironès.  

 
- La població estrangera representa un 21,9 % de la població. El 9,03% 

procedeix d’algun país de l’Amèrica Central i Sud, un 4,23% de la UE i 
un 4,05% del Magreb. 

 
- Els barris amb un major percentatge de població estrangera en relació 

al total d’habitants són: Santa Eulàlia (35%), Centre (25%) i Eixample 
(21%). 

 
- S'observa una polaritat en el nivell d'instrucció de Girona, el 31% es 

trobaria en situació de dèficit instructiu i el 41% amb nivells d'instrucció 
elevats. 

 
- Com en la resta de Catalunya les dades parlen d'una clara tendència 

a l'alça de l'atur, els homes mostren una major taxa. 
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1 
 

els centres i les infrastructures 
 

 
Per al curs 2009-2010, Girona disposa d’un total de 69 centres educatius tenint 
en compte tant els públics (36) com els privats (33).  
 
 

Centres del Sector Públic i Privat. Curs 2009-2010 

      

  Sector Públic Sector Privat 

Educació especial 2 - 

Secundària 7 8 

Infantil i primària 27 25 

 
 
 
En relació amb els nivells educatius impartits, segons les dades del curs 2008-
2009,  la major cobertura es dóna en educació infantil amb 50 centres. En 
segon lloc, es posicionen els centres de primària (28), seguits dels 21 centres 
que imparteixen secundària. Finalment, a Girona trobem 2 centres 
d'Educació Especial. 
 
 

Nombre de centres d'ensenyament de règim general segons 
els nivells que imparteixen. Curs 2008-2009 

    

  Sector Públic 

Exclusius Infantil 22 

Infantil i Primària 22 

Secundària 15 

Infantil, Primària i Secundària 6 

Educació Especial 2 

 
A la taula 2, es detalla el llistat de Centres d’Educació Infantil, Primària i 
Secundària de Girona, segons els centres de cada barri, precisant si es 

Taula 1. Font: Elaboració pròpia a partir de  dades UMAT 

Taula 2. Font: Elaboració pròpia a partir de  dades UMAT 
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tracten de centres de titularitat pública, privada concertada o privada no 
concertada.  
 
Clarament el barri de Palau és el que compta amb una major concentració 
de centres educatius, tant privats com públics 
 

Barri Sector 

CEIP Annexa-Joan Puigbert  Barri Vell Públic 

IES Jaume Vicens Vives  Barri Vell Públic 
  

Llar d'Infants El Tarlà  Can Gibert del Pla Públic 

CEIP Josep Dalmau Carles  Can Gibert del Pla Públic 

IES Santa Eugènia  Can Gibert del Pla Públic 
  

CEIP Eiximenis  Eixample Públic 

CEIP Joan Bruguera  Eixample Públic 

CEIP Verd  Eixample Públic 

Escola Dr. Masmitjà  Eixample Privat C. 

Escola La Salle  Eixample Privat C. 

Escola Vedruna  Eixample Privat C. 

Llar d'infants Querubí  Eixample Privat 
 

Escola Bressol Cavall Fort  Font de la Pólvora Públic 

CEIP Font de la Pólvora  Font de la Pólvora Públic 
  

Escola Bressol Baldufa  Germans Sàbat Públic 

CEIP Taialà  Germans Sàbat Públic 

IES Carles Rahola i Llorens Germans Sàbat Públic 
  

Llar d'infants Infants 2  La Devesa Privat 

Llar d'infants La Caseta dels Infants  La Devesa Privat 

Llar d'infants Sol Solet-3  La Devesa Privat 

Escola Maristes-Girona  La Rodona Privat C. 
  

Escola Bressol l'Olivera Montilivi Públic 

CEIP Pla de Girona Montilivi Públic 

IES-SEP Montilivi  Montilivi Públic 

CEE Font de l'Abella Montilivi Públic 

Llar d'Infants Sant Ramon  Montjuïc Públic 

CEIP Montjuïc  Montjuïc Públic 

Escola Bambini (Montjuïc) Montjuïc Privat 
  

Escola Bressol Garbí  Palau Públic 
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CEIP Pericot Palau Públic 

CEIP El Bosc de la Pabordia  Palau Públic 

CEIP Marta Mata  Palau Públic 

CEIP Migdia  Palau Públic 

IES Santiago Sobrequés i Vidal Palau Públic 

CEE Palau  Palau Públic 

Escoles Les Alzines  Palau Privat C. 

Llar d'infants Cel Blau  Palau Privat 

Llar d'infants Monis  Palau Privat 

Llar d'infants Ninots Palau Privat 

Llar d'infants Petit Príncep Palau Privat 

Llar d'infants Ralet-Ralet  Palau Privat 

Llar d'infants Teypi 2  Palau Privat 

Llar Infants Pandara  Palau Privat 

Escola Montesori Palau  Palau Privat 
  

IES Narcís Xifra i Masmitjà  Pedret Públic 
  

Escola Bressol El Pont  Pont Major - Campdorà Públic 

CEIP Carme Auguet Pont Major - Campdorà Públic 

Escola Sagrat Cor de Jesús  Pont Major - Campdorà Privat C. 
  

Escola Bressol El Tren  St. Narcís Públic 

CEIP Cassià Costal St. Narcís Públic 

CEIP Mare de Déu del Mont  St. Narcís Públic 

IES-Esc. d'Hostaleria i Serveis Sant 
Narcís 

St. Narcís Públic 

Escola Pare Coll  St. Narcís Privat C. 

Escola Bell.lloc del Pla  St. Narcís Privat C. 

Llar d'infants l'Esquirol  St. Narcís Privat 
  

CEIP de Domeny  St. Ponç - Domeny Públic 
 

CEIP Montfalgars  Sta. Eugènia Públic 

CEIP Santa Eugènia  Sta. Eugènia Públic 

Llar d'infants l'Estel  Sta. Eugènia Privat 
      

CEIP Vilaroja  Vilaroja Públic 

Escola Sagrada Família  Vilaroja Privat C. 
      

Llar d'Infants Castells i Cavallers Vista Alegre Privat 

Llar d'infants Sol Solet-2  Vista Alegre Privat 
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A  continuació es detalla la situació geogràfica dels diferents centres 
educatius de Girona del vigent curs (2009-2010), diferenciats segons si són: 
Escoles Bressol, Educació Infantil i Primària o Centres d’Educació Sencudària 
Obligatòria. 
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2 la cobertura escolar 
 
 
 
Pel vigent curs escolar 2009-2010, Girona compta amb un total de 16.243 
alumnes matriculats en algun dels seus centres escolars. 
 
Del total d’alumnes matriculats, on es concentra el major nombre d’alumnat 
és als centres d’educació infantil i primària amb 9.909 alumnes  matriculats. 
Les diferents Escoles Bressol del municipi compten amb 1288 alumnes 
matriculats, i finalment a Secundària hi ha un total de 5.046 alumnes.  
 
 

Nombre d'alumnes matriculats per nivell educatiu. Curs 2009-2010 

     

    Total Alumnes  

      Escoles Bressol  1288 

P3 1190 

P4 1169 

P5 1186 

1º 1152 

2º 1126 

3º 1060 

4º 1041 

5º 1000 

6º 985 

Infantil i Primària 

TOTAL  9909 

1º ESO 1283 

2º ESO 1258 

3º ESO 1260 

4º ESO 1245 

Secundària 

TOTAL  5046 

                      TOTAL MATRICULACIONS 16243 

 
 
 

Taula 6. Font: Elaboració pròpia a partir de  dades de l’àrea d’Educació de 

l’Ajuntament 
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Pel que fa a la distribució de les matriculacions entre els centres de titularitat 
pública i privada  veiem com predominen els centres públics amb 9.255 
matriculacions envers als  privats 6.988. 
 

 
 
Només a les Escoles Bressol trobem que hi ha un major índex de 
matriculacions en centres privats (59%) que no  públics (41%). En canvi tant a 
Infantil i Primària com a Secundària predominen les matriculacions en centres 
públics. 

Total matriculacions segons titularitat del centre. Curs 2009-2010
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Gràfic7. Font: Elaboració pròpia a partir de  dades de l’àrea d’Educació de 

l’Ajuntament 
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La ràtio d’escolarització mostra el nivell d’escolarització del municipi, tenint en 
consideració el número total de matriculacions en funció del número de nens 
en edat escolar. Quan la ràtio és igual a 1, indica que tota la població de les 
edats corresponents al cicle educatiu en qüestió, es troba escolaritzada en el 
municipi, si és inferior a 1 significa que hi ha una part de la població que no 
està escolaritzada en el municipi i si és superior a 1 que la població 
escolaritzada és més gran que la població resident al municipi. 
 
Pel que fa a la població en edat escolar de 0 a15 anys a la ciutat de Girona, 
aquesta és de 16.432 habitants i representa el 17,1% de la població total de 
Girona (Dades 2009). 
 
El tram d’edat escolar amb més efectius és l’integrat pels dos grups d’edat 
infantil (de 0 a 2 i de 3 a 5 anys) que sumen un total de 6.805 infants, el 41,41% 
del total de població en edat escolar. Amb un nombre i percentatge menor 
hi ha el col·lectiu en edat de primària (5.902 habitants, 35,9%) i,  finalment es 
situa el col·lectiu en edat de secundària obligatòria (3.725 habitants, 22,7%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percentatge matriculacions segons titularitat del centre i 
nivell educatiu
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         Gràfic 8. Font: Elaboració pròpia a partir de  dades UMAT 
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La ràtio d’escolarització obtinguda als tres nivells d’escolarització obligatoria, 
es situa per sobre d’1, el que ens indica que Girona és un municipi receptor 
d’estudiants, donat que als seus centres hi ha matriculats alumnes provinents 
d’altres poblacions. Especialment, destaca  pel que fa a l’educació 
Secundaria obligatòria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ràtio d'escolarització. 200-2010
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Gràfic 9. Font: Elaboració pròpia a partir de  dades UMAT i àrea d’educació de 

l’Ajuntament. 
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3 la diversitat a l’escola  
 
En l’anàlisi de la població en edat escolar (0 a  16 anys) segons procedència   
s’observa que el 73,4 % és població originària de Girona ciutat (13. 045 
habitants) , un 6,2% és originaria de municipis de la resta de la província de 
Girona (1.098 habtitants), i que el 20,4% restant (3.620 habitants) procedeix 
d’altres municipis de Catalunya (4,1%), de l’Estat espanyol (2,1%) o de països 
estrangers (14.2,3%). 
 

LLOC DE NAIXEMENT població 0 a 16 Freq. % 

Municipi de Girona 13045 73,4 

Resta de la provincia de Girona 1098 6,2 

Resta de Catalunya 732 4,1 

Resta d'Espanya 374 2,1 

Estranger 2514 14,2 

TOTAL 17763 20,4 

Font: Padró Municipal d'Habitants a 01-01-2010 
 
 

A la taula següent es mostra, la distribució de la població estrangera de 0 a 
16 anys, segons el lloc d’origen. Com podem veure, de l’Amèrica Central i del 
Sud és d’on hi ha més població (1194), seguit amb molta distància de la UE 
(408) i el Magreb (332). 
 

Llo orígen nº 

AFRICA 132 

AMERICA CENTRAL I DEL SUD 1194 

AMERICA DEL NORD 36 

ASIA 225 

MAGREB 332 

OCEANIA 2 

ORIENT MITJA 2 

RESTA EUROPA 183 

UE 408 

TOTAL 2514 
Font: Padró Municipal d'Habitants a 01-01-2010 
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4 

NEE E.S.O TOTAL ciutat curs 2009/2010

NEE
17,5%

82,5%

les necessitats educatives 
específiques (NEE) 
 
 
 
 
Pel que fa a les necessitats educatives específiques (NEE) a l’educació 
primària de la ciutat de Girona (tenint en consideració tant els centres públics 
com els privats) representen el 18,2% del total d’alumnes. Aquest valor, es 
situa al 17,5% en els cursos d’ESO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NEE Primària TOTAL ciutat curs 2009/2010

NEE
18%

82%
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síntesi del mapa escolar 
 
- Girona disposa d'un total de 69 centres educatius: 36 públics i 33 

privats. 
 
- La major cobertura es dóna en educació infantil amb un total de 50 

centres. 
 
- Existeixen 2 centres d'educació especial. 

 
- El barri de Palau és el compta amb una major concentració de centres 

educatius. 
 
- Hi ha un total de 16.243 alumnes (9.909 infantil i primària, 1288 escoles 

bressol i 5.046 secundària). 
 
- Només a les escoles bressol hi ha un major índex de matriculacions en 

centres privats que públics, en la resta hi han més matriculacions en les 
públiques (dades 2009-2010). 

 
- Girona es un municipi receptor de població d'altres poblacions 

sobretot en la secundària. 
 
- Un 14,2% d'alumnes són de procedència estrangera. 

 
- El 18,2% d'alumnes de primària tenen necessitats educatives 

específiques, i un 17,5% en l'ESO. 
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1 equipaments i serveis 
educatius 
 
 
En aquest apartat tindreu un breu resum i anàlisi fruït del recull d'equipaments 
i serveis educatius que trobareu explicats en els annexes. 
 

equipaments i serveis 
 

CENTRES CÍVICS BARRI 

Centre Cívic Onyar Est (Sector Vila-roja) 

Centre Cívic Pedret Nord (Sector Pedret) 

Centre Cívic Pla de Palau  Eixample (Sector Eixample sud)  

Centre Cívic Pont Major Nord (Sector Pont Major) 

Centre Cívic Sant Narcís Eixample (Sector Sant Narcís)  

Centre Cívic Santa Eugènia Santa Eugènia (Sector Santa Eugènia) 

Centre Cívic Ter  Situat en un punt central entre els barris 
de Germans Sàbat, Taialà, Sant Ponç, 
Domeny Fontajau 

 

Un aspecte a destacar respecte els centres cívics de la ciutat és que aquests 
ofereixen un mínim de serveis comuns: dinamització i assessorament de noves 
tecnologies, serveis socials d'atenció primària, espais internet, servei 
d'informació i atenció ciutadana, servei de formació d'adults, servei 
d'acollida, espai de trobada i servei de bar, casal infantil, esplai per a gent 
gran, servei de suport a les associacions i servei d'ajuda mútua. 
 
Les biblioteques i espais de lectura són altres equipaments presents a la ciutat. 
 

BIBLIOTEQUES I  
ESPAIS DE LECTURA BARRI 

Biblioteca Ernest Lluch Eixample (Sector Eixample sud) 

Biblioteca Salvador Allende Santa Eugènia (Sector Santa Eugènia) 

Biblioteca Just M. Casero Nord (Sector Pont Major) 

Biblioteca de Taialà Oest (Sector Taialà) 

Biblioteca Antònia Adroher Oest (Sector Taialà-Germans Sàbat) 
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Punt de lectura de Torre 
Gironella 

Est (Sector Torre Gironella) 

Punt de lectura de Sant Narcís Eixample (Sector Sant Narcís) 

 
S’ha desenvolupat una important xarxa d’equipaments culturals de proximitat 
als barris formada per centres cívics i biblioteques. En concret des de 1998, 
s’han obert quatre biblioteques (Salvador Allende el 1998, Ernest Lluch el 2001, 
Just M. Casero el 2003 i Antònia Adroher el 2008) a més de dos punts de 
lectura (Torre Gironella el 2005 i Sant Narcís el 2007) i una Biblioteca Escolar 
(Montfollet, 2008). Un mapa que s’ampliarà amb la futura Biblioteca Pública 
de Girona (a les Casernes), fet que provocarà la reubicació de la Biblioteca 
Ernest Lluch a la Casa de Cultura.  
 
La xarxa de centres cívics ha crescut de forma paral·lela a la de les 
biblioteques, fins i tot, amb experiències d’edificis compartits (CC Pla de Palau 
amb Biblioteca Ernest Lluch, CC Ter amb Biblioteca Antònia Adroher) 
configurant una oferta àmplia repartida per tot el territori. Però de la 
important oferta d’aquests equipaments cal destacar a més de les pròpies 
infraestructures, l’aposta per una determinada forma d’entendre la seva 
tasca, situant l’acció cultural al centre de la seva funció de cohesió social. 
Una acció cultural basada en la quotidianitat i en el protagonisme de les 
entitats de cada territori. ”1 
 
A nivell cultural hi han altres equipaments, a la ciutat, més enllà dels centres 
cívics i biblioteques. Cal tenir present que en aquest llistat també 
especifiquem els equipaments previstos: 
 
 

equipaments culturals 
Centre Cultural la Mercè 

Centre Cultural i Social La Marfà (en projecte) 

Centre Bonastruc ça Porta 

El Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona  
És l’únic centre oficial de les comarques gironines on s’imparteixen 
estudis reglats de Grau Professional. 
El Conservatori és, alhora, un centre obert i dinàmic, que vol projectar la 
seva activitat més enllà de les seves pròpies parets. Així, per enriquir la 
formació pedagògica dels alumnes, cada any es programen una sèrie 
d’activitats complementàries, com ara cursets, intercanvis amb altres 
centres, els cicles de concerts de professors, audicions i concerts que 
compten amb la participació dels alumnes, la Setmana Cultural, i moltes 
altres.  

Fontana d’Or del Centre Cultural de Caixa de Girona 

                                                           

1Font: Pla Estratègic de Cultura de Girona.  
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Arxiu Municipal (Inclou l’Administratiu i l’Històric) 

Arxiu Històric Provincial de Girona (en projecte) 

Arxiu de la Diputació de Girona 

Arxiu de la Universitat de Girona 

Arxiu Diocesà 

Arxiu Capitular 

Teatre Municipal de Girona 

Museu d’Història de la Ciutat 

Museu del Cinema 

Museu d’Història dels Jueus 

Museu d’Art 

Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Museu-Tresor de la Catedral 

CaixaForum Girona (en projecte) 

Fundació Masó (en projecte) 

Antic Cinema Modern de Girona (en projecte) 

Casa de Cultura de Girona (en projecte) 

BÒLIT. Centre d’art contemporani (en projecte) 

Auditori / Palau de Congressos de Girona 

Sala La Planeta  

Centre d’Arts Escèniques El Canal 

Teatre Sant Narcís 

Fundació Espais d’Art Contemporani 

Fundació Fita 

Fundació Valvi 

Cinemes Albèniz (Centre i Plaça) 

Ocine 
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Truffaut 

Mas Abella 

Escola Municipal d'art 
Realitzen cursos d’art (amb diferents durades, anuals, trimestrals i 
intensius) i poden assistir infants a partir dels 7 anys, també ofereixen 
recursos educatius per les escoles. 
 
Escola municipal de música moderna de Girona 
L’EMMG ha estat una institució pionera en l’ensenyament de la música 
moderna a la província de Girona. L’escola ofereix la possibilitat de 
conèixer i d’interpretar els gèneres musicals que integren la música 
moderna, mitjançant un programa d’estudis àgil, que s’adequa al perfil 
de cada alumne. 

Centre de recerca i difusió de la imatge (CRDI) 
 

Pel que fa a l'àmbit més esportiu trobem els següents equipaments:  
 
 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS BARRI 

Pavelló municipal Girona - 
Fontajau 

Oest (Sector Fontajau) 

Complex esportiu de palau. 
poliesportiu i piscina coberta 

Sud (Sector Palau) 

Palau 2 – pista d’hoquei i 
patinatge 

 Sud (sector Palau) 

Piscina municipal de Santa 
Eugènia 

Santa Eugènia (Sector Can Gibert 
del pla) 

Zona esportiva de la Devesa Eixample (Eixample Nord) 

Pavelló municipal d’esports de 
Santa Eugènia 

Sta. Eugènia (Sector Sta. Eugènia) 

Pavelló municipal d’esports de 
Vila-roja 

Est (Sector Vila - Roja) 

Pavelló municipal d’esports de 
Pont Major 

Nord (sector Pont Major) 

Piscines municipals d’estiu de la 
devesa 

Eixample (Sector Eixample Nord) 

Piscina municipal de palau Sud (Sector Palau) 

 

Més enllà dels equipaments esportius al llarg del procés s'ha parlat de la 
necessitat de fer ús de l'espai públic i d’instal·lacions escolars per practicar 
diverses activitats esportives.  
 
A continuació exposem serveis educatius que trobem a la ciutat de Girona. 
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Consorci per a la normalització lingüística 
Realitzen les proves de nivell, cursos de llengua catalana, xerrades i compten 
amb el grup voluntaris per la llengua, els principals destinataris són joves i 
adults. 
 
La Caseta de la Devesa 
Actualment, les activitats de la Caseta de la Devesa no només s'adrecen al 
públic dels centres educatius, sinó que volen arribar a tota la ciutadania. En 
aquest sentit, el seu programa participa de ple de la filosofia de "Girona, 
Ciutat Educadora". Es treballa perquè la ciutadania tingui un fàcil accés al 
coneixement de la ciutat en un sentit ampli: història, patrimoni, funcionament, 
medi ambient. L'oferta d'activitats és molt diversa i està adreçada tant als 
centres educatius en concret com a la ciutadania en general. També hi 
podeu trobar un Servei d'informació, documentació i préstec de materials 
relacionats amb la ciutat de Girona, així com una col·lecció de publicacions 
relacionades amb alguns des recursos educatius i adreçades també a tota la 
ciutadania. 
 
Oficina Municipal d’escolarització  
L'Oficina Municipal d'Escolarització és el servei municipal d'informació i gestió 
de l'escolarització en els centres d'educació infantil, primària i secundària de 
la ciutat sostinguts amb fons públics. Les persones interessades en procés 
d’escolarització de menors si pot adreçar per Informar-se sobre els centres 
educatius de la ciutat, obtenir informació del que s'ha de fer per sol·licitar una 
plaça, conèixer els criteris de baremació, guiar-vos al llarg del procés de pre-
inscripció i matriculació i demanar qualsevol altra informació relacionada 
amb l'escolarització dels vostres fills/es. 
 
El Centre de Formació d’Adults de Girona 
El Centre de Formació d’Adults de Girona (CFA Girona) és un centre públic 
del Departament d’Educació de la Generalitat que compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Girona. El centre té una oferta global i 
permet l’accés de la persona adulta a tots els nivells d’ensenyament: català, 
castellà,formació bàsica instrumental, Graduat en Educació Secundària 
(GES), preparació per a les proves d’accés a grau mitjà/superior i universitat, 
llengua anglesa i francesa, informàtica. El centre té com a objectiu facilitar 
l’accés a l’ensenyament a tothom, connectant amb les necessitats formatives 
de la població, adaptant-les als nous reptes, les noves titulacions i les noves 
tecnologies. 
 
Escola Oficial d'idiomes de Girona 
Imparteix ensenyament dels idiomes següents: alemany, anglès, àrab, català 
per a no catalanoparlants, espanyol per a estrangers, fiancés, italià i rus, el 
programa a distància tha’s english. També col·labora amb el Pla d'Impuls de 
l'Anglès impulsat pel Departament d'Educació amb cursos d'anglès adreçats 
a professorat en actiu. I ofereix els següents serveis al seu alumnat: 19 aules i 
l’Aula d'Informàtica i Centre d’autoaprenentage – Mediateca (CAM). 
 

El Centre de Recursos Pedagògics del Gironès 
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És un servei educatiu del Departament d'Ensenyament que dóna suport a 
l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent dels mestres i professors 
de la comarca del Gironès, i està ubicat a la ciutat de Girona. 
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2 teixit associatiu 
 
En els annexes trobareu un recull de les associacions que realitzen alguna 
actuació educativa en el municipi de Girona.  
 

A continuació us presentem uns quadres on es recullen el nombre 
d'associacions per sector i barri segons diferents àmbits. Cal llegir aquests 
quadres tenint present que una entitat pot estar comptabilitzada en més d'un 
àmbit segons els tipus d'activitats que realitza. 
 

 Pedret  Pont Major Total 
 Barri Nord 

Cultural 2 3 5 

Social 2 4 6 

Econòmic -Laboral 0 0 0 

Esportiu 1 2 3 

Educatiu 0 0 0 

Lleure 2 1 3 

Ambiental 0 0 0 

Sanitari 0 2 2 

Religiós 0 0 0 

Polític 0 0 0 

 

  Palau Montilivi  Avellaneda Total  
Barri Sud 

Cultural 11 1 0 12 

Social 6 5 1 12 

Econòmic -
Laboral 

0 0 0 0 

Esportiu 10 5 0 15 

Educatiu 1 0 0 1 

Lleure 2 1 0 3 

Ambiental 0 0 0 0 

Sanitari 0 0 0 0 

Religiós 0 0 1 1 

Polític 0 0 0 0 
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 Vila-Roja  Sant Daniel Font de la 
Pólvora 

Torre 
Gronella 

Total  
Barri Est 

Cultural 0 4 0 1 5 

Social 6 3 1 1 11 

Econòmic -Laboral 0 0 0 0 0 

Esportiu 2 1 0 0 3 

Educatiu 1 0 0 0 1 

Lleure 1 0 0 0 1 

Ambiental 0 1 0 0 1 

Sanitari 0 0 0 0 0 

Religiós 0 0 0 0 0 

Polític 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 

  Taialà  Fontajau  Sant Ponç Domeny 
Nord 

Total  
Barri Oest 

Cultural 4 0 0 4 8 

Social 8 2 2 4 16 

Econòmic- 
Laboral 

0 0 0 0 0 

Esportiu 5 4 0 2 11 

Educatiu 2 0 0 0 2 

Lleure 4 1 1 1 7 

Ambiental 0 0 0 1 1 

Sanitari 0 0 2 0 2 

Religiós 0 0 0 0 0 

Polític 0 0 0 0 0 
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 Barri Vell  Mercadal Carme Total 
 Barri Centre 

Cultural 27 12 3 42 

Social 12 9 6 27 

Econòmic -Laboral 1 1 0 2 

Esportiu 3 4 2 9 

Educatiu 3 1 1 5 

Lleure 3 0 3 6 

Ambiental 0 1 0 1 

Sanitari 1 0 1 2 

Religiós 0 0 1 1 

Polític 3 1 0 4 

 Eix. Nord Eix. Sud Sant Narcís Total  
Eixample 

Cultural 27 13 8 48 

Social 44 21 9 74 

Econòmic -
Laboral 

5 4 1 10 

Esportiu 18 10 3 31 

Educatiu 8 1 0 9 

Lleure 17 7 5 29 

Ambiental 7 1 0 8 

Sanitari 0 2 6 8 

Religiós 1 1 0 2 

Polític 5 1 0 6 
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El teixit associatiu és força important a la ciutat de Girona a nivell quantitatiu, 
pel que podem observar en la informació recollida una part important 
d'aquestes associacions es troben concentrades en els barris del centre i de 
l'eixample. El teixit associatiu és divers i té incidència, en general, en més d'un 
àmbit d'intervenció. També podem dir que en l'àmbit econòmic -laboral és 
on trobem menys associacions. 
 
Des dels programes  com els Plans d’educació i convivència, es treballa per 
fomentar el treball conjunt també entre el teixit associatiu.  

 Sta. Eugènia Can Gibert del Pla Total  
Barri Santa Eugènia 

Cultural 13 4 17 

Social 25 9 34 

Econòmic -Laboral 1 2 3 

Esportiu 7 3 10 

Educatiu 1 0 1 

Lleure 7 3 10 

Ambiental 4 0 4 

Sanitari 1 2 3 

Religiós 0 0 0 

Polític 0 0 0 

 Total  
Barri Montjuïc 

Total  
Barri Mas Xirgu 

Cultural 4 0 

Social 2 1 

Econòmic -Laboral 0 0 

Esportiu 1 1 

Educatiu 1 0 

Lleure 2 1 

Ambiental 1 0 

Sanitari 0 0 

Religiós 0 0 

Polític 0 0 
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3 programes i projectes 
educatius 
 
 
A continuació trobareu una relació de programes i projectes que es duen a 
terme en el municipi de Girona, i que hem obtingut de la informació que ens 
han facilitat els participants al llarg d’aquest procés. 
 
Beca Josep Pallach 
Consisteix en premiar una proposta educativa per portar a terme a la ciutat 
de Girona. Aquesta beca afavoreix el coneixement dels recursos educatius 
de la ciutat i contribueix a la creació d’identitat. Es destaca com a negatiu el 
fet que els recursos educatius no es rendibilitzen, ja que en la realitat no 
acaben amb la creació d’un recurs o d'una activitat pràctica que reverteix 
en benefici de la ciutat de Girona.  
 
Convenció dels drets dels infants 
UNICEF i les escoles de Girona treballen per donar a conèixer els drets dels 
infants, conjuntament es treballa tot el tema de l'educació en valors, es dóna 
una educació de la persona des de la globalitat i integritat: física i psíquica, 
es treballa l’harmonització.  
 
Es considera positiu que es treballa la conscienciació de grans i de petits. Es 
realitzen activitats lúdiques i compartides (ex. Bicicletada, nens per nens, dia 
de l’aigua...) La perspectiva d’integració i diversitat que es dóna és 
fonamental per l’actual societat. 
 
Els drets dels infants encara no són una realitat, es desconeixen força, encara 
es donen casos d’abusos, absentisme etc. Des de Unicef es considera que es 
desconeix força tota l’oferta d’activitats que ofereixen a les institucions 
educatives, senten que estan desaprofitats. 
 
Anem a l’escola a peu (camins segurs) 
Aquesta iniciativa no es porta a terme a nivell de ciutat, s’ha implantat en 
una zona molt concreta degut a les dificultats de mobilitat que generen les 
obres del TAV. Es considera que aquesta iniciativa s’hauria d’estendre a la 
resta de la ciutat però des d'una vessant educativa ja que promou diferents 
aspectes com la sostenibilitat ambiental, l’autonomia personal, dóna color a 
la ciutat (es dibuixen a l’asfalt unes petjades de colors) i afavoreix el 
coneixement de la ciutat. Unicef des de fa temps està treballant en un 
projecte similar en el marc del programa  “Ciudades amigas de la infància ”. 
 
Somnis de l'AMPA 
Projecte que es desenvolupa en el barri Pont Major, es tracta d’alfabetitzar a 
través de les tic's (noves tecnologies de la informació i comunicació) a dones 
d’orígens diferents. Aquest projecte es dóna en coordinació entre diferents 
grups i institucions del barri (escoles, serveis socials, serveis llengua i cohesió, i 
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fes barri). Fins ara no han assistit moltes mares i segueix sent un repte la 
incorporació dels pares.  
 
Obrim els patis de les escoles. 
En l’actualitat en algunes escoles obren els patis fora d’horari escolar (Escola 
Santa Eugènia, Escola Mare de Deu del Mont i Escola Dalmau Carles), es 
considera positiu ja que suposa major aprofitament d’un equipament públic , 
però es considera que seria interessant promoure activitats mancomunades 
per més d’una escola. En horari extraescolar es podrien promoure més 
activitats esportives. Aquesta iniciativa promou la relació entre companys/es, 
transmet valors, reforça la cohesió social, l’educació integral. Es considera 
que cal fer un seguiment més exhaustiu de com queden les infraestructures 
després de fer-les servir, i clarificar molt bé la titularitat d’aquestes. Cal buscar 
eines per canalitzar els conflictes que poden sorgir. També es destaca que no 
es coneixen prou aquests projectes, caldria realitzar major difusió.  
 
Tornejos esportius interescolars 
Aquests fomenten la relació entre infants i adolescents de diferents escoles. 
S’ha d’aprofitar l’oferta esportiva per fer difusió i educar en valors. (Eix 1 i 2) 
 

Cooperació entre alumnes 
És un projecte molt incipient que s’impulsa des de la comissió d’alumnes del 
Consell escolar municipal (CEM) amb l’objectiu que alumnes ja més grans 
dels instituts orientin, ajudin a incorporar-se als alumnes que arriben nous al 
centre (alumnes de primer d'ESO) i els motivin a participar en les activitats que 
es generin. És un projecte que afavoreix la cooperació, l’ajuda entre alumnes 
i la relació entre iguals. Pot passar que alguns dels referents siguin models no 
molt positius, cal llavors veure que es fa. (Eix 1 i 2) 
 
Activitats extraescolars en el marc del Pla d'Educació i Convivència  
Activitats extraescolars conjuntes entre AMPAS i clubs esportius dins del pla 
d’educació i convivència (Santa Eulàlia i Sant Narcís) amb l’objectiu de 
promoure la cohesió social i identitat de barri. Es treballa l’esport com espai 
de convivència infants i famílies. 
 

Programes Aprenentatge i Servei (APS) 
L’aprenentatge servei és una iniciativa educativa que combina processos 
d’aprenentatge  i de servei a la comunitat, el alumnes es formen a partir de la 
pràctica laboral en l’entorn. Aquests programes acosten la ciutat a 
adolescents i joves i fomenten l’associacionisme i la participació social. 
 

Educació en valors 
En el marc de l’escola oberta es realitzen activitats dirigides als pares per tal 
que tots junts (mestres i famílies) treballin per l’educació dels infants a nivell de 
0 a 3 anys, s’està treballant el tema de valors. Es considera que aquest treball 
s’hauria de reflectir en altres àmbits de la ciutat. Aquest treball no sempre 
compte amb la participació desitjada.  
 
Projecte educació en comunicació i cinema a l'Escola Dalmau Carles 
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Es pretén treballar a través del cinema el llenguatge dels joves i la identitat del 
barri i de la ciutat. El cinema/art és una eina molt útil per treballar a les aules, 
aquest projectes també potencia el treball en equip. Cal formar als 
professionals. És complicat l'accessibilitat al cinema digital per qüestions 
econòmiques.  
 
Revista El Tarlà 
Aquesta és una revista que es realitza des de l’escola pública de Girona, es 
realitza 2 cops a l’any : gener i juny. Es valora positivament el fet que sigui una 
publicació feta per mestres i alumnes.  
 
Aula Oberta  
L’aula oberta té com a objectiu la integració de persones nouvingudes, entre 
0 i 18 anys, i està inserida en els projectes curriculars dels centres educatius: 
escoles i instituts. Es realitzen activitats alternatives (ex. fusteria, cuidar l'hort...) 
per als alumnes que tenen dificultats en seguir les classes (problemes de 
conflictivitat o altres), s’adapta l’ensenyament a les característiques d'aquest 
tipus d’alumnes. En l’actualitat hi ha dos centres educatius on s’està 
desenvolupant aquest projecte: un dels centres es troba en el sector est i 
l’altre a Sta. Eulàlia- Sant Narcís. Es valora positivament el fet que el Pla 
educatiu d’entorn estigui subvencionat pel departament d’educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona. Aquest fa 4 anys que 
s’està desenvolupant amb bona receptivitat. El que resulta més difícil és 
articular a tots els actors.  
 
Projecte Rossinyol 
El projecte Rossinyol és una iniciativa que desenvolupa la Universitat de 
Girona (UdG) i pretén establir una xarxa de relacions entre estudiants de 
diferents facultats de la UdG i alumnes d’origen estranger de les escoles i 
centres de secundària de les comarques de Girona. Alumnes i professors de 
diferents facultats de la UdG fan de mentors. 
 
La finalitat del projecte és afavorir la integració cultural, social i lingüística dels 
alumnes d’origen estranger. En el curs 2008-2009, es va estrenar a la ciutat de 
Girona, als barris de Santa Eugènia i Sant Narcís. Es valora positivament la 
formació d’alumnes i professors i es considera que té efectes molt positius 
entre altres aspectes en la participació dels alumnes d’origen estrangers en 
activitats d’oci. 
 
Com aplicar el ioga a l’educació? 
Aquest projecte és una iniciativa d’un grup de mestres que proporcionen: 
cursos als escolars, cursos de formació per a les famílies i també fan grups de 
treball per a mestres de diferents àmbits amb l’objectiu de capacitar-los per a 
les seves classes. 
 
Els resultats de l’aplicació del ioga a l’educació són molt positius ja que es 
cuida l’educació integral de l’alumnat més enllà de les matèries curriculars, 
això repercuteix en l’educació per a la vida, afavoreix l’acceptació de l’altre 
en la seva diversitat. És positiu el fet de donar-lo a conèixer a través de cursos 
de formació. Tot i això al ser un treball innovador encara no és coneix massa, 
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és important trencar tòpics i mal entesos sobre aquesta pràctica. A França el 
ioga es treballa des de l’àmbit educatiu des de fa molts anys.  
 
Escola Taller – Selva 
És un programa  de  treball - formació de joves aturats entre 16 i 23 anys al 
llarg d’un programa de 2 anys. Després d’aquesta formació l’alumne té 
l’opció de passar al Taller d’ocupació, per tal de dissenyar l’oportunitat 
d’itinerari professional. Tenen un conveni amb el Departament de Treball i el 
consell escolar. No només es tracta d’instrucció sinó també s’ha d’educar en 
habilitats, en cultura de treball i altres aspectes educatius. Moltes vegades es 
deriven alumnes amb un perfil poc adaptat a aquest tipus de programes, 
s'infrautilitza aquest recurs. 
Escola bilingüe 
Acció que treballa per a l’inclusió i difusió de la llengua de signes a l’escola, 
en l’actualitat fa falta incloure material didàctic. 
 
Educar en la diversitat i la cultura 
Els Amics de la Sardana realitzen cursets a una escola amb un nivell alt 
d’alumnes immigrants amb l’objectiu de promoure la relació entre diferents 
cultures i que coneguin la cultura catalana. 
 
Projecte educatiu i ciutadà “apadrinem escultures” 
És un projecte que promou el Club d'Amics de la UNESCO de Girona en 
l’àmbit escolar, està adreçat a tota la comunitat educativa i pretén apropar 
els més joves al parc escultòric urbà per tal que el coneguin i el tractin 
adequadament. 
 
Nit 10 
Girona participa en la Nit10, iniciativa impulsada per Tv3 i consisteix en obrir 
una nit els diferents equipaments culturals de la ciutat per què els ciutadà/es 
puguin gaudir de diferents activitats culturals gratuïtament. 
 
Taller d’acolliment lingüístic en català.  
Aquest és un projecte que desenvolupa Càritas en el barri de Vilarroja, 
afavoreix el coneixement del català, treballa per trencar els prejudicis entre 
pobles i cultures, afavoreix el coneixement dels recursos de la ciutat i la 
participació de les famílies a nivell de ciutat i ajuda a augmentar 
l’autoestima. Com a recurs es coordinen amb el Centre Cívic Onyar. Com a 
punt feble es comenta que hi ha poques dones interessades, en les últimes 
edicions s’ha posat un canguratge per facilitar que les dones amb infants (i 
que no tenen ningú que se'n faci càrrec) puguin també assistir al taller. 
 
Activitats “Anem a...” 
Consisteixen en visites de curta durada a diversos punts i serveis de la ciutat, 
adreçat a tota la població. Es fan periòdicament, unes 10 o 12 a l’any. Facilita 
el coneixement de la ciutat, els seus serveis, espais etc, el coneixement 
d’aquests contribueix a la seva estimació i a respectar-lo. Per tant és una 
iniciativa que educa i culturalitza ja que apropa a la ciutadania a mons 
desconeguts. Cal millorar la difusió ja que aquesta és deficient, caldria 
promoure aquestes activitats a través de col·lectius i/o persones d’influència 
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(ex. Esplais, casals d’avis, centres esportius, associacions de veïns ...). També 
s’haurien de facilitar dates alternatives per afavorir que si una data no va bé 
puguis fer l’activitat en un altre moment. Aquestes activitats es repeteixen any 
rere any per això també seria important que es variés la forma i el contingut.  
 
“Coneixem la processó per dins...” 
Aquesta és una activitat que es realitza de forma periòdica i que consisteix en 
una jornada visita a l’església dels dolors per conèixer la història i anècdotes 
sobre la processó de setmana santa, com a patrimoni cultural de l'entorn de 
la ciutat. Dóna  a conèixer una part de la història de la ciutat. Com punt 
febles es destaca els prejudicis existents entre religió i història. 
 
Projecte servei aprèn amb gent gran 
Aquest és un projecte que potencia les relacions intergeneracionals, es dur a 
terme en alguns instituts, alumne si gent gran comparteixen experiències i 
coneixements. Els alumnes es mostren molt motivats i així coneixen altres 
realitats.  
 
Nous hàbits en la mobilitat 
Els autobusos número 12 i 18 ofereixen unes condicions econòmiques 
especials per a la població de 0 a 12 anys, des de fa poc s’ha ampliat a la 
població de 13 a 18 anys. Aquesta iniciativa genera una nova cultura de 
mobilitat: ús cívic del transport públic, segur i sensibilització ja que en ocasions 
es produeixen conductes inadequades per part dels joves.  
 
Pla d’ordenació urbana en el barri vell 
Existeix un Pla d’ordenació urbana en el barri vell, en aquest pla es demana la 
supressió de barreres arquitectòniques pensant amb alguns col·lectius com 
discapacitats, infants i gent gran. Es considera que l’ordenació s’ha de fer 
pensant en les persones i tenint en compte els edificis de patrimoni històric. 
 
Projecte Montsalvatge  
És un projecte que s’impulsa des de l'Ajuntament de Girona amb comú acord 
amb el Departament d’educació i s’inclou dins del projecte Dona-li la volta a 
l’escola. Aquest s’està desenvolupant a l'Escola Santa Eugènia, i permet als 
alumnes tenir una formació musical. A través de la música es pot integrar 
totes les cultures. Es comenta que manca més implicació per part de les 
famílies, hi ha cultures que costa més motivar. 
 

Equal Girona 
L'Equal de Girona és un projecte cofinançat pel Fons Social Europeu - 
Iniciativa Equal, que té per objectiu la lluita contra totes les formes de 
discriminació i desigualtat que es produeixen en el mercat de treball.  
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4 espais de treball conjunt 
 
 
En aquest apartat fem un recull dels diferents espais de treball conjunt 
existents en el municipi. Com podreu observar al llegir les següents pàgines la 
configuració d'aquests és diversa, alguns estan formats per professionals i 
altres són mixtes (professionals i ciutadania). Els espais de treball conjunt que 
trobareu a continuació són espais estables que es reuneixen regularment. 
 
Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació de Girona2 
El Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d'Educació de Girona és 
un òrgan de consulta i participació de tots els membres de la comunitat 
educativa en l'àmbit territorial del municipi en temes d'ensenyament i 
educació. Ha de ser consultat pel Departament d'Educació de la 
Generalitat i l'Ajuntament sobre les qüestions relacionades amb 
l'ensenyament no universitari en la ciutat, i se'ls pot requerir tota la 
informació i el suport tècnic que li calqui per a desenvolupar la seva 
tasca. 

 
El Consell basa el seu treball en l'estudi i tractament de qüestions lligades, 
entre d'altres a:  
 

− la planificació de les places escolars, 
− la millora del rendiment educatiu,  
− l'escolarització,  
− la renovació pedagògica, 
− desenvolupar accions compensatòries,  
− definir criteris per a la integració social i educativa dels infants i joves 

de la ciutat amb necessitats educatives especials, 
− potenciar activitats complementàries i extraescolars,  
− formalitzar convenis i acords de col·laboració,  
− optimitzar els recursos humans, pressupostaris i materials dels centres 

educatius 
 
El Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d'Educació de Girona va 
ser creat el dia 31 de març de 1989. Està presidit per l'alcalde o alcaldessa 
de la ciutat i constituït per 65 membres com a màxim, d'acord amb la 
distribució següent: 
 

− 9 representants de la corporació municipal 
− 9 representants d'alumnes 
− 9 representants dels pares i mares d'alumnes 
− 9 representants dels professors i mestres 
− 4 representants del personal d'administració i serveis 
− 9 representants dels directors de centres públics i titulars de centres 

privats 

                                                           

2  La informació sobre els espais de treball ha estat extreta de la pàgina web  

de l’Ajuntament de Girona. http://www.girona.cat 
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− 9 representants d'altres àmbits educatius 
− 5 persones de reconegut prestigi  
A més a més també en poden formar part, per pròpia opció, el director/a 
dels Serveis Territorials d'Educació i un representant de la Inspecció 
Tècnica d'Educació. 
 
El Consell Escolar Municipal regeix el seu funcionament en base a un 
reglament aprovat per unanimitat pel Ple de l'Ajuntament de Girona. El 
Ple és l’òrgan superior de decisió del Consell Escolar Municipal i està 
integrat per tots els seus membres.  
 

El Consell desenvolupa el seu treball a partir d'un ple i sis comissions de 
treball: planificació i equipaments, millora de la qualitat del sistema 
educatiu, relacions Educació - Ciutat, comunicació, alumnes i permanent. 
 
Taula de coordinació de recursos educatius 
És una taula de coordinació on hi participen serveis i equipaments municipals, 
entitats, fundacions, institucions i empreses, els objectius de la Taula són:  
 

− Coordinar els serveis municipals, les entitats, les institucions i les 
empreses que ofereixen recursos educatius als centres escolars de la 
ciutat. 

− Divulgar conjuntament tota l’oferta educativa dels membres de la 
Taula adreçada als centres educatius per mitjà del Programa de 
Recursos Educatius anual. 

− Vetllar per la qualitat pedagògica de les activitats i millorar i ampliar les 
propostes educatives d’acord amb les necessitats dels alumnes i les 
demandes dels docents i la realitat ciutadana. 

− Conèixer i valorar les activitats culturals i educatives que tenen lloc 
ocasionalment a la ciutat per vehicular-les a través del Programa de 
Recursos Educatius si s’escau. 

− Procurar l’adaptació de les ofertes educatives dels membres de la 
Taula als dissenys curriculars escolars i donar suport i assessorament en 
l’elaboració de materials i propostes didàctiques. 

− Establir un espai favorable pel coneixement mutu, el diàleg i el treball 
conjunt entre entitats ciutadanes i centres educatius que permeti 
aprofundir en el concepte de recursos educatius. 

− Facilitar la formació continuada pels professionals que gestionen o 
realitzen les activitats educatives adreçades als centres educatius. 

− Establir el marc més adequat per a l’avaluació conjunta i homogènia 
de les activitats del Programa de Recursos Educatius. 
 

El Pla Educació i Convivència (PEiC) 
El Pla Educació i Convivència és una plataforma de treball comú i de 
participació, integrada per associacions i administracions, que coordina un 
conjunt d'actuacions i programes que es desenvolupen als barris de Sant 
Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert. 
 
El PEiC incorpora diferents plans: el Pla Educatiu d'Entorn de Santa Eugènia i 
Sant Narcís, les actuacions de l'àmbit social del Pla de barris de Santa Eugènia 
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i Can Gibert, i el Pla de  Desenvolupament Comunitari. Des del Pla es 
desenvolupen actuacions que facilitin la cohesió social als barris i es promou 
la relació entre tots els agents: administracions, associacions/entitats i serveis, 
implicats en el territori. 
 
Formen part del Pla d'Educació i Convivència: entitats i associacions (veïnals, 
esportives, culturals, AMPA, religioses, esplais... ), administracions (Ajuntament 
de Girona, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Xarxa 
de centres escolars, Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i 
Universitat de Girona). 
 
Compta amb diferents comissions de treball:  
 
− Infància i família,  
− Adolescents i joves,  
− Igualtat d'oportunitats,  
− Cohesió social.  
 

També es creen grups de treball en funció dels projectes, per exemple: 
d'esports, salut, etc.  
 
Programa Integrant Accions 
El Pla Integrant Accions és una plataforma de partenariat que coordina el 
conjunt d’actuacions i programes que es desenvolupen en els barris del 
sector est: Vila –Roja, la Creueta, grup Sant Daniel, Mas Ramada, Les Pedreres 
i Font de la Pólvora. Aquesta Plataforma està integrada per entitats, serveis i 
institucions diverses. 
 
Integrant Accions incorpora el Pla Educatiu d’Entorn del Sector Est 
(Departament d’Educació) i el Pla de Desenvolupament Comunitari (Direcció 
General d’Actuacions Cíviques i comunitàries- Departament de Governació) i 
finançament específic d'ADIGSA i del mateix Ajuntament. 
 
Els principis del Programa són: 
 
− Integració d’accions i transversalitat com a estratègia per combatre la 

multidimensionalitat de l’exclusió social. 
− Partenariat com estratègia i filosofia per establir aliances que reforcin 

les accions de tots els agents socials que treballen sobre un mateix 
territori. 

− Efectes multiplicadors i valors afegits com a resultats esperats. 
− Participació dels implicats en els processos, capacitat de decisió, i 

coresponsabilitat. 
− Sostenibilitat de les accions. 
− Aglutinar - articular recursos existents sota una mateixa lògica, evitar 

duplicitats, ordenació i estalvi de mitjans, a través d’una metodologia 
compartida i participativa: elaboració diagnòstic, establiment 
d’estratègies i objectius generals entre tots els agents implicats. 
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El Programa es desenvolupa en 3 grans àmbits d’actuació: escolar, família i 
comunitari. 
 

 
Els consells escolars dels centres 
Cada centre educatiu té el seu consell escolar.  El Consell Escolar del centre 
ha d'establir el nombre de representants de cada sector segons els criteris 
generals de composició que són els següents:  
 
− director/a centre escolar 
− cap d'estudis 
− regidor/a d'educació de l'Ajuntament  
− representants del professorat (no inferior a un terç del total) 
− representants dels pares i mares (no inferior a un terç del total) 
− representants alumnes (ha de ser igual nombre que el de pares i 

mares)  
− un/a representant del PAS 
− secretari/a del centre 
 

En els centres d'educació especial i en el centres ordinaris amb unitats 
específiques 
especial, també forma part del Consell Escolar un/a representant del personal 
d'atenció complementària. Així mateix, els centres que imparteixin formació 
professional poden al seu Consell Escolar un/a representant del món de 
l'empresa, designat per les òrgan empresarials, en els termes que marca la 
normativa.3 
 

 

Espais de coordinació en els centres educatius 
Els centres educatius també compten amb els seus espais de treball, hi ha 
espais de trobada oberts a la participació de directors de centres i caps 
d’estudi. 
 
A continuació exposem els consells municipals com a òrgans per fomentar la 
participació i debat en relació a diferents temàtiques, cada consell defineix 
els seus objectius, funcions i composició, Girona compta amb els següents (a 
més del Consell Municipal d’Educació ja esmentat): 
 
El Consell de Cohesió Social 
El CCS és un òrgan destinat a fomentar la participació ciutadana i el debat 
entorn a la cohesió social a Girona. Hi participen: diverses àrees de 
l’Ajuntament de Girona, entitats, associacions, fundacions, instituts, 
parròquies, sindicats i serveis territorials de diferents Departaments de la 
Generalitat. 
 

El Consell de les Arts i de la Cultura 
Pel seu breu recorregut el CACGi no ha arribat a consolidar-se com a òrgan 
                                                           

3 Aquesta informació ha estat extreta de la web del Departament d'educació de 

la Generalitat de Catalunya. 
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de referència per al debat i la reflexió cultural de la ciutat. Amb el Pla 
Estratègic de Cultura el CACGi tindrà un instrument central pel seguiment i 
avaluació de la dinàmica cultural de la ciutat. Esta format per persones de 
diversa edat, gènere i especialització, totes vinculades d'una o altra forma a 
la cultura i les arts, però cap d'elles vinculada als organismes públics que les 
gestionen.  
 

Consell Municipal de la Gent Gran 
Vinculat a l’Ajuntament de Girona a través de l’Àrea de Cultura i Educació -
Departament de Serveis Socials-, és un òrgan consultiu, plural i autònom, 
mitjançant el qual es promouran les accions participatives de les diverses 
associacions i entitats relacionades amb la gent gran i ubicades a la ciutat de 
Girona. En el consell hi tenen representació: Cultura i Educació de la 
Corporació, els grups polítics, les associacions de jubilats i pensionistes i casals, 
les institucions públiques amb competència en temes relacionats amb la gent 
gran,  les organitzacions no governamentals relacionades amb la gent gran, 
les entitats privades col·laboradores en temes relacionats amb la gent gran, 
els equipaments geriàtrics, les centrals sindicals, personal tècnic municipal, 
el/la Secretari/a general de l’Ajuntament de Girona i persones designades 
per la presidència a proposta del Consell que estiguin vinculades amb el món 
de la gent gran. 
 
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
És un òrgan de participació ciutadana que té com a objectiu principal 
facilitar, promoure i donar suport a les actuacions i els projectes relacionats 
directament o indirecta amb la cooperació i la solidaritat internacional, així 
com estendre aquests valors entre els ciutadans i ciutadanes de Girona. Està 
integrat per representants municipals i per les ONG locals, grups polítics que 
conformen el consistori municipal i del teixit associatiu de la ciutat, amb 
representants de la coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques 
Gironines. 
 

Consell Econòmic i Social de Girona 
És un òrgan municipal consultiu sectorial de participació dels agents 
econòmics i socials (sindicats, patronals i altres agents professionals o similars) 
en els assumptes que incideixen en el desenvolupament econòmic, ecològic i 
social de la ciutat. La seva funció és la d'una taula permanent de negociació 
i cooperació entre Ajuntament i agents socials ens els assumptes de ciutat en 
els que coincideixen. 
 

El Consell Participatiu per a la Llengua  
És un organisme consultiu i de participació social en la política de 
normalització lingüística que porta a terme l’Ajuntament de Girona, membre 
fundador del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
El Consell Municipal de Sostenibilitat 
El Consell Municipal de Sostenibilitat de Girona avalua i segueix el procés de 
l'Agenda 21 Local de manera objectiva, independent i participativa. Està 
format per entitats i associacions de la ciutat i és la principal via de 
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participació. L'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat n'assumeix la secretaria. 
 
Agrupació de desenvolupament del programa Equal 
Administracions, patronals, sindicats i tercer sector treballen conjuntament per 
afavorir:  
 

− L'accés al treball: acostar el públic destinatari als llocs de treball 
disponibles. Es treballarà, per tant, amb la població aturada i amb el 
teixit empresarial.  

− La creació de nous escenaris d'inserció: aconseguir espais de treball 
que permetin la qualificació, que millorin la renda i la significació social 
i, en definitiva, que acostin els destinataris als circuits habituals de 
contractació i formació.  

− Crear estructures de cooperació local per la lluita contra l'atur i les 
desigualtats: consolidar, en el marc de l'AD, una estructura de 
cooperació que integri la pluralitat d'agents econòmics i socials.  

− Millorar la permeabilitat i sensibilitat social: facilitar els processos 
d'inserció dels grups més desfavorits, així com les condicions per a la 
igualtat d'oportunitats.  

 
 
 
 
 
síntesi del mapa de recursos 
 
- A Girona hi ha una important xarxa de centres cívics i biblioteques o 

punts de lectura distribuïda pels  diferents barris, l'acció cultural 
d'aquests es basa en la quotidianitat i en el protagonisme a les entitats. 

 
- També hi han diferents equipaments esportius distribuïts per la ciutat, 

però es parla de la necessitat d'optimitzar altres espais per a realitzar 
activitats esportives: espais públics i instal·lacions esportives escolars. 

 
- Girona és una ciutat amb un important nombre d'associacions diverses, 

gran part es troben concentrades en els barris del Centre i l’ Eixample. 
 
- Hi han diferents plans i programes que treballen per fomentar el treball 

conjunt, cal seguir potenciar la coordinació entre aquests plans per 
concentrar les energies. 

 
- Hi han espais formats per professionals i hi ha espais mixtes on trobem 

professionals i entitats/ciutadans. 
 
- Cal no duplicar espais de treball conjunt, i assegurar un bon 

funcionament. 
 


