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El treball conjunt dels equips i la cooperació publicoprivada 
afavoreix la creació de projectes transversals

PROJECTES ESTRATÈGICS I TRANSVERSALS

ASPPE
› Pla d’acció de desenvolupament econòmic local de 
Manlleu i àrea de relació territorial

› Pla educatiu de ciutat (PEC)

› Estratègia Innovadora pel Desenvolupament 
Local – Manlleu Quatre

› Pla d’acció per promoure una ocupació de qualitat

› Projecte de nous estils de relacions a l’ASPPE

› El passeig del Ter com a element estratègic territorial

› Pla d’acció en economia social i solidària

› El catàleg d’activitats educatives per als centres

› Estratègies de futur per al desenvolupament del 
comerç local

EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
› Escola esportiva municipal

› Projecte Futbol Net

› Projecte extraescolars amb Xarxampa

CULTURA I OPE
› Manlleu Galeria d’Art (MGA)

› Viu Manlleu

MANLLEU MITJANS DE COMUNICACIÓ 
I OPE
› Manlleu Programa A Manlleu fem xarxa

› Programa Passi per caixa

EDUCACIÓ, OPE I JOVENTUT
› Espai de Noves Oportunitats

› Orientació acadèmica professional

› Centre de formació Integral en l’àmbit sociosanitari

› Centre de formació integral en l’àmbit de les 
tecnologies

› CuEmE: Cultura emprenedora a l’escola

EDUCACIÓ, BIBLIOTECA I OPE
› Servei de Feinateca – recerca de feina

› Foment de la lectura

PARTICIPACIÓ I EDUCACIÓ
› Consistori Infantil

› Consell d’adolescents

MANLLEU MITJANS DE COMUNICACIÓ I 
EDUCACIÓ
› Programa Manlleu Educa
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QUÈ ÉS L’ENOM?

› Acompanyar en la creació del seu projecte vital.

› Fomentar el retorn al sistema educatiu.

› Millorar les possibilitats d’inserció al mercat laboral.

L’Espai de Noves Oportunitats de Manlleu (ENOM) és un 
espai amb recursos formatius, d’orientació i de recerca 
de feina per a joves majors de 16 anys que no estudien ni 
treballen. Els principals objectius són: 

LA CLAU DE L’ÈXIT

› Treball en xarxa de diferents agents de Manlleu i 
Osona, i els 4 centres de secundària IES Antoni Pous, 
IES del Ter, la Salle i Casals-Gràcia

› Acompanyament integral a través de la creació d’un 
vincle afectiu

› Coconstrucció de les accions amb els diferents agents 
implicats escoltant les necessitats de cada moment 

› Oferiment als joves d’opcions formatives en funció de 
les seves necessitats, més enllà de les que s’ofereixen 
des de l’ENOM 

› Creació d’opcions a mida quan els recursos existents 
no encaixen amb les necessitats dels joves

L’ENOM EN XIFRES

225
joves han passat per l’ENOM

140 han participat en programes de 
l’ENOM (PTT, GES 1 i 2, CNO i CPLN)

85
acompanyaments

individuals

Treballem pel territori. Donem cobertura 
als joves de Manlleu, les Masies de Roda, 
Roda de Ter, les Masies de Voltregà, Sant 
Hipòlit de Voltregà, l’Esquirol, Tavertet 
i Rupit-Pruit
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UTE AMPANS INTERMEDIA 
L’ARBRE DE LES OPORTUNITATS

TREBALLEM EN XARXA

550
participants

en 22 sessions grupals

QUINS RECURSOS OFEREIX?

› Programes de formació i inserció en 
hostaleria i mecanització

› Cursos de català

› Graduat en educació secundària, preparació 
per a l’accés a CFGM, Instrumentals, anglès i 
COMPETIC 2

› Projecte de Noves Oportunitats de Garantia 
Juvenil (orientació, català, tastets d’oficis, 
certificats de professionalitat, pràctiques...)

› Orientació acadèmica i laboral individual 
o grupal, cursos de formació ocupacional, 
derivacions a altres recursos de l’ENOM

› Qualsevol altre recurs existent a Osona que 
pugui ser d’interès per als joves
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QUÈ ÉS EL CENTRE DE FORMACIÓ 
INTEGRAL EN SERVEIS A LA 
COMUNITAT?

És un model de centre de formació innovador, 
concretament iniciat en el sector sanitari,  coordinat per 
diferents agents de l’àmbit educatiu, de l’administració 
local i del món laboral, amb la voluntat de millorar 
les competències professionals requerides pel que 
fa a l’atenció a les persones i que entén el sector 
sociosanitari com un sector econòmic estratègic per 
al desenvolupament del territori. 

L’objectiu general del centre és promoure la formació 
al llarg de la vida per facilitar la transició cap al món 
laboral dins la família de serveis socioculturals i a la 
comunitat. 

QUÈ OFEREIX?

› Formació ocupacional, cicles formatius i contonua.

› Borsa de treball especialitzada en el sector d’atenció a 
les persones.

› Gestió d’ofertes de l’àmbit d’atenció a les persones.

› Acreditació de competències.

› Acompanyament al món laboral i a les empreses.

› Pràctiques laborals amb valor afegit.

TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA 
EN LA CADENA DE VALOR DELS 
SERVEIS A LES PERSONES AMB 
DEPENDÈNCIA

› Identificar els principals reptes estratègics dels models 
de negoci de la cadena de valor actual i proposar nous 
models d’arribada al mercat escalables i competitius.

› Sensibilitzar i conscienciar el teixit empresarial i els/
les treballadors/ores del sector sobre les potencialitats 
de la digitalització i la tecnologia per millorar l’atenció, 
mitjançant la col.laboració publicoprivada d’Osona. 
Potenciar l’ecosistema d’innovació d’Osona en l’àmbit de 
la dependència amb aliances estratègiques en l’àmbit 
comarcal, català i internacional.

› Generar noves línies de negoci i potenciar la creació de 
noves empreses en aquest àmbit.

OBJECTIUS
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EL CFI EN XIFRES.
RESULTATS 2017 - 2021

FORMACIÓ EN ATENCIÓ A PERSONES AMB 
DEPENDÈNCIA

36 alumnes 

6 residències participants

108 alumnes amb el certificat de 
professionalitat  

76% d’inserció

ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES

53 persones informades, orientades i/o 
derivades OPE-INS

INTERMEDIACIÓ LABORAL

91 ofertes de feina gestionades des del 
sector sociosanitari

COOPERACIÓ PUBLICOPRIVADA

INS ANTONI POUS

36 sessions d’orientació a l’alumnat CF

123 persones inscrites a la borsa de treball 
conjunta

CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

34 alumnes en pràctiques i acollida

20 contractes 

FADO

7 alumnes en pràctiques professionals

2 contractes 

20 entrevistes a empreses i a agents d’Osona 
i Catalunya per a la construcció de la cadena 
de valor

1 jornada de difusió tecnològica i innovació en 
l’àmbit de la dependència. Creació de xarxa a 
Catalunya

13 potencials solucions per implementar el 
resultat dels tallers de cocreació i definició 
d’accions a partir dels reptes identificats

1 anàlisi laboral i tecnològica del sector 
sociosanitari
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Volem que cada infant i jove construeixi el seu itinerari vital 
amb equitat  i sense exclusions

L’EDUCACIÓ, UN DRET DE TOTS I PER A TOTS

8
centres 
educatius

9
convenis signats

Centres educatius, Associació 
Educativocultural l’Ordit i Cefortem

3.274
alumnes

. Escola Quatre Vents 

. Escola Pompeu Fabra 

. Escola Puig-Agut 

. Escola Vedruna Manlleu 

. Escola Casals-Gràcia 

. La Salle Manlleu 

. IES Antoni Pous 

. INS del Ter

› Elaboració del tríptic de l’oferta escolar

› Implementació del Pla de prevenció i atenció a 
l’absentisme i l’abandonament escolar de Manlleu

34 entrevistes
amb famílies per començar P3 
(PROCÉS DE PREISCRIPCIÓ)

124 alumnes
Incorporació tardana a l’escolarització 
(MATRÍCULA VIVA)

3 comissions i 16 subcomissions
de garanties d’admissió en coordinació 
amb Inspecció Educativa i els centres 
escolars

Oficina Municipal d’Escolarització

29 alumnes
PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI-PTT). 
2 MÒDULS: Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis als 
restaurants i Auxiliar de fabricació mecànica i 
instal·lacions electrotècniques

219 alumnes
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS MARTÍ I POL

333 alumnes
OFICINA DE CATALÀ DE MANLLEU

123 alumnes
PROGRAMA CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola)
2 centres i 7 cooperatives

3.978
alumnes

148 Educació infantil de 
primer cicle

2.103 Educació  infantil i 
primària

1.023 Educació 
secundària

704 alumnes
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ACTIVITATS FORMATIVES PER 
A PARES I MARES

Projectes compartits entre AMPAs

56
participants.
En 4 activitats

www.pec.manlleu.cat

PROJECTE VILADOMAT
Aliança educativa entre l’Escola 
Puig-Agut i l’Escola Municipal de 

Música de Manlleu

7
concerts

347
alumnes

ESPAI DE DEBAT EDUCATIU
entre docents, famílies i ciutadania

2
sessions

43
participants.
20 per sessió

PROJECTE EXTRAESCOLARS 
COORDINADES

24
activitats 

301
participants

El projecte d’extraescolars 
coordinades recull l’oferta de 

totes les activitats que les 
AMPA/AFA de les diferents escoles 

de Manlleu, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i d’altres entitats, 

ofereixen a tots els nens 
de la ciutat.

. 16 de primària

. 8 de secundària
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AUXILIARS DE P3
Voluntàries de l’entitat solidària 

Maresmon

11
grups de P3

20
auxiliars

SUPORT PER A TRÀMIT 
DE BEQUES PER ESTUDIS 

POSTOBLIGATORIS NO 
UNIVERSITARIS

50
beques

127
preinscripcions

TALLER DE SUPORT A LA 
TASCA ESCOLAR

53 
grups de reforç

787
alumnes

CATÀLEG D’ACTIVITATS PER 
ALS CENTRES EDUCATIUS 

149
activitats

ORIENTACIÓ ACADÈMICA 
I LABORAL

274
alumnes

PATIS OBERTS A L’ESCOLA 
PUIG-AGUT

37 
usuaris diaris de 
mitjana

PREMIS ALS TREBALLS DE 
RECERCA SOBRE MANLLEU

2
premiats de 
La Salle Manlleu

VÍDEOCLIP PALAU VINCLES

187
cantaires
1 cantada conjunta

4.000
alumnes beneficiats

. 5 Escoles bressol

. 61 CEIP

. 83 CES, Batxillerat...
· 20 de març a juny
· 54 del 23 de juny a 
l’agost

Conveni academicolaboral amb 
el Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya

. 22 alumnes de 3r - 4t 
d’ESO en pràctiques 
empresa
. 252 alumnes de 4t 
d’ESO participants en 
Jornades Càpsula

Jornades comarcals sobre Formació 
Professional

Coral Escola Quatre 
Vents, Coral Khoreia, 
Coral Elcarmecanta, 
Coral Ins. del Ter, 
Coral Viladomat

Promovem la cohesió social a través de l’educació intercultural, 
l’equitat i l’ús de la llengua catalana

PLA EDUCTIU D’ENTORN
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Treballem per oferir un espai de creixement ideal per als infants, 
on la família té un paper molt important en l’educació dels seus fills

SOM ESCOLES OBERTES AL MUNICIPI

73
alumnes

8
docents

· 9 de 4 mesos a 1 any
. 24 d’1 a 2 anys
. 40 de 2 a 3 anys

75
alumnes

11
docents

· 16 de 4 mesos a 1 any
. 21 d’1 a 2 anys
. 38 de 2 a 3 anys

ELS EIXOS DE 
L’EDUCACIÓ
› L’educació respectuosa amb 
l’infant

› La participació. El treball en xarxa

› L’acompanyament a la família

› La innovació. Un equip directiu 
format i amb experiència

› La implicació de tots els òrgans 
participatius (AFA/AMPA, Consell 
Escolar...)

›La coordinació amb el Servei 
d’Educació de l’Ajuntament

CRITÈRIS PEDAGÒGICS
› La vida quotidiana com a objecte 
d’aprenentatge

› La intencionalitat educativa

› L’atenció individualitzada

› El vincle afectiu

› Una metodologia de treball 
basada en el respecte dels dierents 
ritmes de cada infant

› Acompanyament a les famílies 
durant el confinament

2
escoles bressol
(148 dies lectius) 

107
alumnes beneficiats 

per la tarificació social
(149 sol·licituds)

90% BONIFICACIÓ
36 alumnes

70% BONIFICACIÓ
21 alumnes

40% BONIFICACIÓ
25 alumnes

25% BONIFICACIÓ
25 alumnes

1 sessió
informativa del servei

5 trobades
Reunions de coordinació
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Fomentem l’ensenyament i l’aprenentatge de la música

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

OBJECTIUS DE L’ESCOLA

› Fomentem l’ensenyament i l’aprenentatge de la 
música a partir de la pràctica, tant en classes de grup 
com individuals.

› Estimulem l’esforç entre l’alumnat per superar-se, 
partint de les seves capacitats, amb la implicació de les 
famílies en el procés d’ensenyament-aprenentatge de 
l’alumnat.

› Promovem tècniques pedagògiques i interpretatives, 
diferents estils i tipus de música i la participació activa 
de l’alumnat en concerts, audicions...

› Proporcionem una orientació acadèmica, vocacional 
i professional a través de la coordinació entre 
professorat, tutors i tutores.

› Incentivem els valors de solidaritat, col·laboració, 
tolerància i respecte a l’altre.

› Participació en la representació d’Els Pastorets, en 
el lliurament dels premis de treballs de recerca, en la 
inauguració del curs escolar

› Col·laboració a Ràdio Manlleu

› Curs de violoncels

› Audicions d’instruments

› Concert de flautes travesseres en streaming

› Concerts de combos, instruments i cant coral

› Concert de celebració del 40è aniversari

ACTIVITATS

7 grups d’alumnes
D’INICIACIÓ MUSICAL O SENSIBILITZACIÓ

21 grups d’alumnes
DE LLENGUATGE MUSICAL (Aprenentatge bàsic, 
aprofundiment i aprenentatge avançat)

3 grups d’alumnes
APRENENTATGE AVANÇAT D’INFORMÀTICA MUSICAL

507
alumnes

de 4 a 18 anys

66 grups

23 grups d’alumnes
CANT CORAL

2 grups d’alumnes
INSTRUMENTALS

6 grups d’alumnes
DE COMBO MODERN

4 conjunts
DE CAMBRA

22
professors/es



Des de l’Àrea donem les gràcies als 
ens següents per la col·laboració 
tècnica i econòmica, la qual ha fet 
possible les accions recollides en 
aquest document.
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