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   EIXOS D’ACTUACIÓ 

 

1. BERGA, CIUTAT INCLUSIVA 
 Incentivar el debat i la participació entorn la ciutat (p.3) 

 Incrementar els vincles interpersonals entre la població “autòctona” i les persones nouvingudes (p.4) 

 Augmentar la inserció laboral dels joves berguedans a la pròpia ciutat i comarca (p.5) 

 Incrementar els vincles interpersonals entre la gent gran i els infants i joves (p.6) 

 

2. UN ESPAI PÚBLIC COMPARTIT I PER A TOTHOM 
 Promoure la creació d’espais públics densos que propiciïn la convivència d’usos i de persones diverses (p.7) 

 Millorar el condicionament d’espais per a la pràctica esportiva a l’aire lliure (p.8) 

 Millorar el coneixement de l’entorn (p.9) 

 Possibilitar la mobilitat de totes les persones sense discriminació per raó d’edat o de disminució física (p.10) 

 

3. UNS CENTRES EDUCATIUS OBERTS A LA CIUTAT, CONDICIÓ PER 

A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
 Promoure el treball en xarxa entre els diversos centres escolars de la ciutat (p.11) 

 Augmentar la participació dels centres escolars en els esdeveniments socials, culturals i festius de la ciutat (p.12) 

 Promoure la col·laboració de les entitats de la ciutat en l’organització de les activitats que duen a terme els centres i les 

seves AMPA fora de l’horari lectiu (p.13) 

 

4. UNA EDUCACIÓ PERMANENT A L’ABAST DE TOTHOM 
 Promoure la continuació d’estudis post-obligatoris entre l’alumnat (p.14) 

 Augmentar l’oferta de cursos de formació professional, tot tenint en compte les necessitats del mercat 

 laboral de Berga i la comarca (p.15) 

 Incrementar l’oferta de Programes de Garantia Social segons les necessitats detectades (p.16) 

 Optimitzar l’oferta de cursos de reciclatge per a persones en actiu (p.17) 

 Potenciar l’Escola d’Adults a través de la diversificació del nombre d’activitats associades 

 a aquest centre (p.18) 

 Reduir la taxa d’analfabetisme digital entre la gent gran (p.19) 

 

5. BERGA I L’ÀREA D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
 Comunitat educativa, agents socials, culturals i esportius de Berga. Agència de  

 Desenvolupament del Berguedà, Diputació de Barcelona i Departament d’ensenyament 

 fan que aquestes activitats esdevinguin una realitat de ciutat (p. 20, 21, 22 i 23)  
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BERGA, CIUTAT INCLUSIVA 
 Objectiu 1: Incentivar el debat i la participació entorn a la ciutat 

 

Posar en marxa una coordinadora 

d’entitats 

Durant alguns anys es va provar de fer 

alguna acció que no va avançar i va 

quedar tancat 

 

Promoure l’associacionisme entre la 

població que no està vinculada 

Accions, tallers, etc.. Fetes per les 

entitats per promoure 

l’associacionisme. Des de l’Ajuntament 

no s’ha fet res per manca de tècnic de 

participació ciutadana 

 

Posar en funcionament un centre cívic 

que propiciï espais de trobada i 

intercanvi entre tots els ciutadans de 

Berga 

 

Actualment funciona un hotel d’entitats 

a la ciutat 
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Facilitar informació a joves immigrats sobre 

l’oferta esportiva existent per incentivar 

l’esport i les relacions 

S’han creat espais i activitas per fomentar 

l’esport per a les relacions entre joves 

immigrats, però sense marcar l’objectiu com 

a finalitat. 

 

 

Promoure l’associacionisme entre immigrats i 

la seva participació en les entitats de Berga 

Creació de diferents associacions com la 

Comunitat Islàmica, l’Associació Senegalesa. 

Participació en la Fira d’entitats de Berga i en 

diferents activitats organitzades per 

l’Ajuntament.  

BERGA, CIUTAT INCLUSIVA 
 Objectiu 2: Incrementar els vincles interpersonals entre la població 

“autòctona” i les persones nouvingudes 

 

Elaborar una guia d’acollida per a persones 

nouvingudes on se’ls presenti la ciutat i 

s’expliqui els serveis que tenen a l’abast 

Guia realitzada el 2009. Es van fer sessions 

de benvinguda grupals 

i serveis d’acollida  

segons les  

necessitats 
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Elaborar i posar en marxa un Pla local 

per a l’ocupació 

No hi ha un Pla redactat però sí que hi ha un espai de debat establert. Els 

agents implicats en formació i ocupació posen al dia un catàleg que inclou els 

serveis i agents, així com establir prioritats de futur i com afrontar-les 

 

Motivar l’autoocupació i l’esperit 

emprenedor dels joves a través d’una 

incubadora (viver d’empreses) 

 

Desestimat per falta de cofinançament i restriccions pressupostàries amb el 

Ministeri. Tot i això s’ha fomentat l’emprenedoria a través de diferents agents; 

Participació de 18 cooperatives de les escoles de la comarca en el programa de 

cultura emprenedora a l’escola de la Diputació de Barcelona. 

Actualment es realitzen projectes de cultura emprenedora a les escoles de la 

comarca formant part de la xarxa de la Diputació de Barcelona a primària i altres 

projectes d’emprenedoria a secundària. 

 

Atraure empreses situades en sectors 

estratègics (TIC) que ofereixin llocs de 

treball qualificats 

A través de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, l’Ajuntament i 

diferents agents plantegen 14  

projectes a desenvolupar a la comarca. 

L’eix de les noves tecnologies és un  

dels principals objectius, juntament 

 amb sectors que generin un valor  

afegit (turisme familiar i esportiu) 

La UPC col·labora amb els instituts realitzant 

treballs de robòtica amb l’alumnat. 

BERGA, CIUTAT INCLUSIVA 
 Objectiu 3: Augmentar la inserció laboral dels joves berguedans a la 

pròpia ciutat i la comarca 
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Posar en funcionament espais i 

activitats on la gent gran pugui 

transmetre a les generacions més 

joves la seva memòria històrica 

entorn a la ciutat 

L’Escola bressol municipal Flor de Neu treballen 

periòdicament amb la residència d’avis Sant Bernabé. 

També molts centres educatius realitzen diferents  

activitats intergeneracionals dins a les aules de les 

escoles. 

Actualment s’està redactant el Pla Ciutat Amiga de les 

persones grans, treball transversal que aportarà molta 

informació per a continuar treballant en aquesta línia. 

 

Fer participar la gent gran en les 

activitats de coneixement de 

l’entorn (circuits turístics, tallers, 

etc) 

Al Casal de la Gent gran hi ha diferents grups que 

realitzen activitats diverses, com sortir a caminar a la 

font, tallers de lectura, altres tallers diaris, sortides a 

peu a diferents indrets, etc. 

BERGA, CIUTAT INCLUSIVA 
 Objectiu 4: Incrementar els vincles interpersonals entre la gent gran i 

els infants i joves 
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Engegar una campanya de sensibilització per 

a la cura de l’espai públic per part de tothom 

 

Acció no iniciada 

Elaborar una ordenança entorn al civisme i la 

convivència, tot posant l’accent en les 

mesures educatives que poden fer canviar les 

actituds i el comportament de la ciutadania 

Ordenança aprovada però molt polèmica. 

Va ser treballada per diferents associacions, 

entitats i fins i tot pel Consell d’Infants de la ciutat. 

Crear espais públics dissenyats per afavorir el 

joc dels infants a l’aire lliure. Un espai de joc 

que fomenti la imaginació, la llibertat, el 

descobriment de la ciutat i que compti amb la 

seguretat dels infants 

 

Parcs infantils, skateparc, activitats al carrer a 

l’estiu. Berga és de temperatures fredes i durant 

l’hivern és difícil realitzar activitats al carrer. 

 

Dur a terme accions específiques per 

assegurar l’equitat en l’ús de l’espai públic 

 

Acció no iniciada 

UN ESPAI PÚBLIC COMPARTIT I PER A TOTHOM 
 Objectiu 1: Promoure la creació d’espais públics densos que propiciïn 

la convivència d’usos i persones diverses 

7 



 

 

Crear un circuit footing i 

d’exercici físic guiat dins la ciutat 

Hi ha dos itineraris marcats que les persones utilitzen per lliure, 

sense cap dinamitzador. 

Hi ha entitats i associacions que dinamitzen escoles running i 

altres clubs que també organitzen activitats per a les persones 

utilitzant els diferents itineraris 

 

Millor connexió de Berga amb el 

seu entorn natural per tal de 

promoure la pràctica de 

senderisme 

 

S’està treballant conjuntament entre les entitats esportives, 

culturals i socials amb l’objectiu de fer una guia de camins per a 

la pràctica de diferents esports, senderisme, córrer, btt, etc. 

Promoure l’oci alternatiu entre 

els joves a través d’equipaments 

esportius a l’aire liure i adaptats 

a les seves necessitats 

(flexibilitat horària a l’hora de fer-

ne ús, etc) 

 

Acció no iniciada 

UN ESPAI PÚBLIC COMPARTIT I PER A TOTHOM 
 Objectiu 2: Millorar el condicionament d’espais per a la pràctica 

esportiva a l’aire lliure 
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Reeditar la iniciativa de “Berga, imatges 

per a recordar” tot tenint en compte l’èxit 

assolit i la implicació obtinguda tant de 

diversos comerços de la ciutat com de la 

pròpia ciutadania 

 

Acció no iniciada 

Involucrar el comerç, la policia local i la 

gent gran en el projecte Camins escolars, 

tot afavorint que aquests agents 

transmetin als infants i joves el 

coneixement de la pròpia ciutat (des de 

la vessant més física, tot passant per la 

història, la cultura, etc) 

 

Es van iniciar els Camins escolars amb agents cívics i 

posteriorment fins a l’actualitat els dinamitzen monitors 

de lleure 

 

Promoure, entre propis ciutadans, la 

participació en les activitats que 

s’organitzen a la ciutat per al 

coneixement de l’entorn 

 

A través de la difusió convencional,  

cartells, ràdio, televisió  

comarcal, etc. 

UN ESPAI PÚBLIC COMPARTIT I PER A TOTHOM 
  Objectiu 3: Millorar el coneixement de l’entorn 

9 



Elaborar un Pla d’accessibilitat de Berga que 

tingui en compte les necessitats de la població 

amb mobilitat reduïda. S’haurà de dur a terme 

l’adequació dels equipaments existents i 

incloure les recomanacions del Pla en el 

disseny dels de nova construcció 

Les noves construccions des del 2006 fins 

aleshores són accessibles. S’han adaptat alguns 

equipaments educatius. 

Per la festa de la Patum hi ha un punt adaptat per 

a les persones amb mobilitat reduïda 

El Pla d’accessibilitat està redactat i pendent 

d’aprovar pel Ple. 

Posar en funcionament diverses línies de 

transport urbà que relliguin els barris amb el 

centre de la ciutat i els principals equipaments 

Des de l’any 2010 hi ha en funcionament una línia 

de transport urbà que passa per punts estratègics 

de la ciutat. 

Posar en marxar el projecte Camins escolars. 

Posar en funcionament una xarxa de camins 

escolars que permetin els infants i joves de 

Berga desplaçar-se, de forma autònoma, de 

casa a l’escola i de l’escola a casa. Aprendre 

de l’experiència que ja tenen altres ciutats 

catalanes en l’aplicació d’aquest projecte 

Des del 2009 que estan en funcionament els 

camins escolars en dues 

escoles públiques de la  

ciutat. 

UN ESPAI PÚBLIC COMPARTIT I PER A TOTHOM 
  Objectiu 4: Possibilitar la mobilitat de totes les persones sense 

discriminació per raó d’edat o de disminució física 
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Donar a conèixer àmpliament les funcions de 

l’Oficina Municipal d’Escolarització. És important 

que aquest servei sigui conegut tant per la pròpia 

ciutadania que en pot ser usuària, com pels propis 

centres escolars 

L’OME és un punt de referència educatiu de Berga. Realitza una tasca 

molt activa i coordinada amb la comunitat educativa del municipi per 

obtenir el màxim rendiment i resultats positius 

Establir un espai de trobada permanent entre els 

directors/es dels diversos centres escolars i, a mig 

termini, entre els caps d’àrea, per tal de concertar 

estratègies comunes 

Es mantenen reunions periòdiques amb els directors de les escoles del 

municipi (públiques i concertades) primària i secundària per tractar tots 

els aspectes oportuns per a la millora de l’èxit escolar i es coordinen 

projectes conjunts com el d’apadrinaments a les escoles i l’és bàsic. 

Aquestes activitats es coordinen amb diferents agents socials i 

educatius per a les famílies més necessitades. 

L’Escola municipal de Música de Berga també arriba a les altres 

escoles a través de convenis per a l’ensenyament musical. Formen 

part activa de molts dels esdeveniments culturals, socials i educatius 

de la ciutat. 

Posar en funcionament una Escola de Pares i 

Mares. Optar per un model que prioritzi les 

trobades entre pares i mares i experts en un entorn 

distès on es puguin expressar les opinions, les 

inquietuds i les vivències d’una forma més propera 

No s’ha engegat el mecanisme per a la  

creació d’una escola de pares i mares 

com a tal, però s’han establert unes 

reunions periòdiques amb les 

AMPA per realitzar diferents  

accions de ciutat. Arrel d’això, 

treballen com a conjunt d’AMPA 

per assolir objectius comuns 

de ciutat. 

 

UNS CENTRES EDUCATIUS OBERTS A LA CIUTAT, CONDICIÓ PER A LA 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 Objectiu 1: Promoure el treball en xarxa entre els diversos centres 
escolars de la ciutat 
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Donar continuïtat i ampliar el nombre d’activitats del 

Consell d’Infants, per tal de permetre la participació 

dels nois i noies de la ciutat en el disseny de Berga. 

Participar en les trobades de Consells d’Infants a 

nivell català que tenen lloc regularment 

Òrgan participatiu, en molt bon funcionament i amb continuïtat. Adjunt 

trobareu un breu resum de la seva història i de la seva gran tasca: 

 

FEM MEMÒRIA 2006-2014 

Incentivar el compromís entre els centres escolars 

de fer ús dels recursos educatius que li ofereix la 

ciutat. Es poden elaborar guies de visita dels 

principals elements patrimonials de la ciutat, tot 

tenint en compte les necessitats de cada edat 

Actualment hi ha una guia de recursos turístics i educatius de la ciutat 

obert a totes les escoles catalanes: 

 

Visites guiades - Recursos a les escoles 

Preveure espais per a la participació específica en 

els esdeveniments de la ciutat per a tots els centres 

escolars (públics i concertats) 

Per dates i festes de la ciutat, els centres educatius surten al carrer. 

Carnestoltes, Sant Jordi, Nadal, dijous llarder. També les AMPA  

participen de les activitats de ciutat coordinadament amb els 

centres o altres entitats.  

 

 

 

UNS CENTRES EDUCATIUS OBERTS A LA CIUTAT, CONDICIÓ PER A LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS 

 Objectiu 2: Augmentar la participació dels centres escolars (professorat, 
alumnat i AMPA) en els esdeveniments socials, culturals i festius de la ciutat 
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Obrir els equipaments més enllà de l’horari 

lectiu, tot comptant amb el teixit associatiu 

de Berga per a l’organització de les activitats 

extraescolars. Prioritzar l’obertura dels patis 

i pistes poliesportives fora de l’horari escolar 

per tal que puguin ser utilitzats com a 

equipaments pels barris 

Es fan un munt d’activitats que responen a aquesta 

proposta: 

-Patis oberts 

-Activitats extraescolars 

-Activitats d’entitats dins dels centres escolars  

 

Organitzar cursos i activitats formatives per 

a les entitats esportives entorn els valors 

educatius de l’esport 

L’any 2007 el Consell d’Infants va treballar els valors de 

l’esport amb l’activitat i el díptic “L’esport és per passar-ho 

bé” 

UNS CENTRES EDUCATIUS OBERTS A LA CIUTAT, CONDICIÓ PER A LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS 

 Objectiu 3: Promoure la col·laboració de les entitats de la ciutat en l’organització de 
les activitats que duen a terme els centres i les seves AMPA de fora de l’horari lectiu 
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Elaborar i posar en funcionament un Pla 

local d’educació permanent que, a part de 

recollir mesures per a tota la població, posi 

l’accent en donar respostes específiques a 

les necessitats dels col·lectius més 

vulnerables 

 

 

Hi ha un Pla d’educació comarcal redactat i actualment s’ha 

començat a treballar en diferents propostes. 

 

Desenvolupar un Pla de beques que costegi 

part dels estudis post-obligatoris per 

aquelles persones amb més dificultats 

econòmiques. Engegar una recerca 

específica de patrocini i mecenatge per 

aquest Pla 

 

Acció no iniciada 

UNA EDUCACIÓ PERMANENT A L’ABAST DE TOTHOM 
 Objectiu 1: Promoure la continuació d’estudis post-obligatoris 

entre l’alumnat 
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Ampliar i diversificar l’oferta formativa tant 

en Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau 

Superior 

 

Es va realitzar un observatori l’any 2008 i des de llavors fins 

aleshores s’està treballant en donar resposta a les diferents 

necessitats de la comarca 

 

Incentivar el seguiment de cursos de 

formació professional per part de les noies, 

tot preveient dins de l’oferta general cicles 

formatius que els hi poden interessar en 

major mesura 

 

S’ofereixen diferents cicles formatius, adequats per ambdós 

sexes. 

UNA EDUCACIÓ PERMANENT A L’ABAST DE TOTHOM 
 Objectiu 2: Augmentar l’oferta de cursos de formació professional, tot 

tenint en compte les necessitats del mercat laboral de Berga i la comarca 
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Posar en funcionament nous Programes 

PQPI 

 

L’any 2010 es van engegar 2 PQPI un d’agrària i un 

d’electromecànica. 

Actualment queda el d’electromecànica ja que no hi ha prou 

inscripcions de la branca d’agrària 

Fer participar a tots els agents implicats 

(centres d’educació secundària, regidories 

d’educació i serveis socials, alumnat...) en la 

tria dels PQPI 

 

Es realitzen reunions entre diferents organismes per definir 

els PQPI més adequats a la comarca. 

UNA EDUCACIÓ PERMANENT A L’ABAST DE TOTHOM 
 Objectiu 3: Incrementar l’oferta de Programes de Garantia Social segons 

les necessitats detectades 
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Elaborar un catàleg únic de l’oferta existent 

de cursos per tal de detectar els principals 

buits i repeticions de l’oferta 

 

El Centre de Recursos Pedagògics del Berguedà  realitzen 

la guia de l’Orientació en acabar l’ESO 

 

 

Promoure aliances entre els diversos agents 

per a la prestació dels cursos, per tal 

d’assolir un nivell de qualitat més elevat dels 

mateixos 

 

Tota l’oferta formativa del berguedà està coordinada per 

l’Agència de desenvolupament del berguedà, el Consell 

comarcal del berguedà, Associació d’empresaris, Instituts i 

Ajuntament. 

Les universitats catalanes estan presents en diferents 

projectes de ciutat, com redaccions de Plans, oferta de 

cursos o tallers com l’exploratori de la natura. 

Berga també compta amb un punt 

d’informació de la UNED i de la 

UOC, així com relacions amb 

la UVIC i altres universitats 

per donar resposta a les 

necessitats formatives de 

ciutat. 

 

UNA EDUCACIÓ PERMANENT A L’ABAST DE TOTHOM 
 Objectiu 4: Optimitzar l’oferta de cursos de reciclatge per 

a persones en actiu 

17 



 

Dotar l’Escola d’Adults d’unes instal·lacions 

adequades per a poder desenvolupar la 

seva tasca 

 

El curs 2015 el Centre de Formació d’Adults s’ha ubicat a 

l’Institut Guillem de Berguedà a les tardes com a garantia 

de qualitat en les seves instal·lacions i aprofitament dels 

espais 

 

 

Ampliar el nombre de cursos i activitats 

formatives que ofereix l’Escola d’Adults 

 

Quan l’Escola tingui els espais per ser Centre d’educació 

d’adults, es treballarà en aquesta acció.  

Tot i així, enguany s’han afegit 8h més formació. 

 

 

Establir i sistematitzar el contacte entre 

l’Escola d’Adults i els centres de secundària 

per tal de fer el seguiment dels alumnes que 

no obtenen el graduat escolar 

 

Acció no iniciada. 

UNA EDUCACIÓ PERMANENT A L’ABAST DE TOTHOM 
 Objectiu 5: Potenciar l’Escola d’adults a través de la diversificació 

del nombre d’activitats associades a aquest centre 
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Posar en marxa cursos d’informàtica bàsica i 

ús d’Internet per a la gent gran 

 

Es realitzen a les aules de la gent gran i es compta amb ells 

per a diferents projectes transversals amb agents de la 

ciutat. 

 

Incloure dins les Aules de Formació per a 

Gent Gran la reflexió entorn els canvis 

tecnològics i les seves conseqüències 

 

Es realitzen diferents activitats i tallers. Amb la redacció del 

projecte Ciutat amiga de les persones grans, es detecten 

aquests objectius i la manera d’assolir-los. 

UNA EDUCACIÓ PERMANENT A L’ABAST DE TOTHOM 
Objectiu 6: Reduir la taxa d’analfabetisme digital entre la gent gran 
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Consell d’Infants 

Acull infants de 5è i 6è de totes les escoles de Berga i es 

treballen diferents temàtiques de ciutat, segons els seus 

interessos 

 

Tallers artístics 

Casals d’estius destinats a infants de 3 a 14 anys per tal de 

conciliar la vida familiar, laboral i personal de les famílies 
Tallers artístics 

 

Camins escolars 

Itineraris segurs escolars que porten els infants a diferents 

escoles de la ciutat 

 

Coneguem els parcs naturals de Catalunya 

Els infants de 6è de primària de totes les escoles de Berga 

viatgen a un parc natural de Catalunya. Aquesta activitat 

impulsada per la Diputació de Barcelona és gratuïta per a 

les famílies 
Projecte Coneguem els nostres parcs 

 

Concurs de dibuix i cartell de la Patum 

infantil 

Participen tots els infants de Berga de 

1r a 6è de primària. S’exposen els 

dibuixos guanyadors i es  

sotmeten a votació popular  

per tal que el guanyador  

esdevingui el cartell de la  

Patum infantil 
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Visites a l’Ajuntament 

Els infants del cicle mitjà de les escoles de Berga visiten l’Alcalde i 

regidors per conèixer i entendre el funcionament del Consistori 

Campus Ítaca 

Alumnat de l’Ins Guillem de Berguedà i de la SI Serra de Noet 

assisteixen a un Campus a la UAB per acabar d’encoratjar-los a 

continuar els seus estudis 

Projecte Campus Ítaca 

Coordinació amb AMPA, centres educatius, entitats 

socials, inclusió, departament d’ensenyament... 

Reunions periòdiques per portar a terme diferents activitats  en funció 

de les necessitats de la ciutat. Arrel d’aquestes trobades, les AMPA de 

les diferents escoles es coordinen en projectes conjunts 

Cultura emprenedora a l’escola 

Projecte d’àmbit transversal treballat a les escoles de Berga. 

L’alumnat creen la seva pròpia cooperativa per vendre els seus 

productes al mercat a final de curs. 

Mercat de les cooperatives 

Projecte d’emprenedoria “Empresa Jove Europea” a 

secundària 

Projecte pioner a Catalunya. L’alumnat  

s’endinsa al món dels negocis través de la  

creació d’una cooperativa.  

Projecte EJE a Berga 

Cursos de robòtica 

L’alumnat de secundària es 

realitza aquests cursos a la UPC 
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Projecte “és bàsic” 
Són campanyes de recollida de material escolar perquè tots els 

infants comencin el primer dia de classe amb el material necessari i 

garantir així la igualtat en l’escolaritat 

Projecte d’apadrinaments a les escoles 

Projecte impulsat per l’Escola Sant Joan i estès a tota la ciutat. Es 

tracta d’apadrinar algun infant perquè tingui totes les necessitats 

educatives cobertes. Més informació: 

 Apadrinaments escolars 

Jornada PEC 
El Projecte Educatiu de Ciutat és l’eina que recull totes les activitats 

educatives de la ciutat i a través de la qual, un cop a l’any, s’organitza 

una jornada per mostrar el recull i resultats d’aquestes activitats 

L’Escola Municipal de Música a les escoles 

L’EMMB compta amb convenis amb els centres educatius per impartir 

els ensenyaments musicals als espais de l’escola. Enguany ha iniciat 

un projecte amb l’ESC Santa Eulàlia (Orquestra de corda a l’Escola), 

projecte que és probable que en breu s'estengui a l’Esc Sant Joan 

Millora de l’oferta i els espais del Centre de 

formació d’adults 

Aquest curs 2014-2015 s’han ubicat a l’Ins 

Guillem de Berguedà a les tardes, equi- 

pament amb la qualitat de centre que 

una escola requereix. 

També s’han augmentat hores de 

formació. Escola d'adults 
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PQPI – PTT Berga – Berguedà 

(Programa de Qualificació Profe 

L’any 2012 es van iniciar a la ciutat dos Programes de Qualificació 

Professional Inicial. El d’electromecànica encara està en 

funcionament i el d’agrària lamentablement no hi ha hagut prou 

inscripcions. Actualment però, tenen una ubicació fixa, a l’aulari de 

l’Agència de Desenvolupament del Berguedà 

PQPI - PTT Berga-Berguedà 

Relacions amb diferents Universitats per 

acostar projectes al territori 

Punt d’informació de la UOC 

Punt d’informació de la UNED 

Estudis i col·laboracions amb la UVic, com diferents seminaris i la 

Universitat de la Natura 

Amb la UPC cursos de robòtica i l’exploratori de la natura 

 

 

Des de l’àrea d’educació s’ofereixen altres serveis com el suport a l’Escola Bressol Flor de Neu, a l’Escola Municipal de 

Música de Berga, Cicles Formatius de Grau Mig, Convenis per desenvolupar projectes a secundària 

com l’Aula Oberta. 

També es disposa de l’Oficina Municipal d’Escolarització, on es vetlla per l’equitat de 

l’escolarització, s’informa a les famílies de tota l’oferta educativa del municipi i es treballa 

cada cas individualitzat a través de la Comissió de Garanties d’Escolarització per garantir 

a la família i als infants la màxima qualitat educativa 
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 El compromís de la ciutadania, associacions, 
entitats i agents socials i educatius així com 
organismes públics als servei dels municipis fa 
possible que Berga esdevingui una ciutat 
educadora. 

 

 

Gener 2015 

 


