
 
 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ 
 

La Regidoria d’educació té gran implicació en l’activitat educativa dels centres del 
municipi, tant de primària com de secundària, tot respectant l’autonomia de cada 
centre i la seva particularitat. Això fa que sigui complicat fer una intervenció directa, 
tot i això, s’està sempre a disposició de les Direccions en totes aquelles activitats que 
l’Ajuntament els pot donar un cop de mà. 

Hem celebrat la setmana de la mobilitat amb la implicació dels dos centres de primària 
i la Policia local. L’activitat, que ha agradat molt als infants, ha permès fer un 
recorregut en bicicleta seguint les indicacions de la Policia.  

El concert de Sant Cecília,  que per primera vegada s’ha pogut fer al TAP, ha comptat 
amb la presència de les dues escoles. Hem pogut escoltar en concert els alumnes que 
actualment van a l’institut, tot gaudint dels seus coneixements musicals.  

Durant tot el curs, i com sempre han fet, l’equip de psicòlogues municipals, 
educadores i tècnics d’educació i de serveis socials, han donat continuïtat als seus 
serveis que han permès detectar necessitats especials entre el col·lectiu d’infants i 
joves del municipi. S’han fet plecs de menjador on s’hi han encabit els quatre centres 
del municipi per tal de donar aquest servei d’una manera global, amb qualitat i 
aliments de quilòmetre 0 que volem per als nostres fills/es. 

En el moment en que es començaven a preparar activitats cara al bon temps: un cross 
escolar, les festes de graduació i final de curs de les escoles, va arribar l’estat d’alarma i 
el confinament, amb tot el que això ha comportat per l’educació dels nostres fills/es. 
En aquest moment ens vam posar i posem al costat de tots els professionals dels 
centres educatius per a facilitar-los la maquinària material i humana de l’Ajuntament 
de Bigues i Riells.  

S’ha fet repartiment d’equips i connectivitats, accelerant el que d’haver-se dut a terme 
seguint els protocols establerts, s’hagués trigat força més. S’ha preparat i repartit 
material pedagògic als alumnes que els ha calgut, i atès els informes escolars i altres 
necessitats que cada centre, amb la seva particularitat, ha demanat a l’Ajuntament. Ha 
facilitat la neteja d’escoles i avançat el manteniment de centres, neteja d’espais que 
envolten els centres, material de seguretat per a les famílies i pel personal de cada 
centre. Ha facilitat també la pre-inscripció presencial en les dates que marcava el 
Departament d’educació.  



 
 
Durant l’etapa més dura del confinament, l’equip de psicòlogues ha fet un seguiment, 
més exhaustiu encara, dels casos més vulnerables i s’ha coordinat amb els equips 
docents per  a detectar situacions de dol. 

Un cop s’ha alleugerit la situació d’alarma i amb el curs escolar quasi a la fi, ens hem 
tornat a posar a treballar per a preparar l’inici del curs 2021, atenent les demanades 
que ha marcat el Departament d’educació per a poder donar als infants i joves un curs 
escolar amb la major normalitat i el més presencial possible. 

Com a tasca de futur, considerem que és molt importat que hi hagi una cohesió 
educativa entre els centres del municipi per a què els alumnes tinguin una continuïtat 
en la seva etapa educativa. 

Aquesta situació d’alarma ens ha mostrat que hi ha una mancança en la formació i 
competència digital dels professionals, les famílies i els alumnes. És per això, que els 
centres educatius han iniciat un nou camí on la tecnologia i la digitalització tindrà un 
paper molt important en l’ensenyament, i aquí també hi serà l’Ajuntament de Bigues i 
Riells del Fai i aquesta regidoria.  

Volem continuar amb la socialització de llibres i llicències digitals i fer una xarxa de 
professionals de l’educació tant dins com a fora dels centres, juntament amb la 
Regidoria de joventut. Iniciarem el camí per a aconseguir un PFI per als nostres joves i 
donar-los una segona oportunitat per a incorporar-se en el món laboral o continuar els 
seus estudis. Treballarem amb les entitats esportives per aconseguir que els infants i 
joves tinguin uns mateixos referents i valors, tant dins de l’escola com en el seu temps 
d’esbarjo. 


