Pla Educatiu d’Entorn
Memòria curs 2019-20

Objectius
1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i
educatiu
2. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de
convivència
3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació a la
vida escolar
4. Promoure l‟educació intercultural i l‟ús de la llengua com a element de cohesió
social
5. Potenciar estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat
fisicoesportiva
6. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que
operen al territori

Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a
l’èxit escolar i educatiu
1.Tallers d’estudi assistit
Cost: 64.784 €
Agents implicats: Serveis Socials i
REIR.
Col·laboració dels centres
educatius i els departaments
d’Educació; Infància i Joventut

- Fem els deures: 70 alumnes de primària i secundària
- AFA Marinada: 31 alumnes de l’escola Marinada
- FED REIR: 24 alumnes de l’INS Vinyes Velles
- Lectoescriptura: 30 alumnes de primària
- POEFE: 8 (Marinada)+ 21 (Vinyes Velles)
- Incorporació del treball amb famílies, millora de la
coordinació amb tutors/, treball emocional i
intergeneracional
- Seguiment i suport durant el confinament

Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a
l’èxit escolar i educatiu
- Visibilització de la lectura: lots de llibres al CAP i
2.Projecte Montornès poble lector

perruqueries. Incoporació de nous comerços.
Construcció de prestatgeries de bookcrossing
(alumnes PTT), inici compra caixes niu per les
places. Amb confinament aturat.
- Lecxit: 14 alumnes de primària i 12 voluntaris
dels instituts
- Taller de narrativa amb 5 escoles primària.
Activitats alternatives durant confinament.
- Veus amb altaveus: 11 infants.
- Tallers de foment lector als centres educatius:
1762 alumnes
- 2 xerrades amb famílies “El regal de llegir”
Cost: 2633,75 € (Lexcit)

Agents implicats: departament d’Educació i
Biblioteca. Col·laboració dels centres educatius

Contribuir a la millora de les condicions d’escolar i educatiu
3. Comissió d'absentisme i orientació
- Creació de la comissió d’absentisme i orientació:
2 ins, serveis socials, joventut, educació i PTT.
- Fira Guia’t virtual
- Sessions d’orientació individualitzada del
dinamitzador juvenil a l’Ins Vinyes Velles i durant
el confinament (63 joves) + suport preinscripcions
PTT i CFGM (40 joves al Satèl·lit i 15
telemàticament)+ Acompanyament a la
comprovació de resultats, llistes i dubtes (20
joves)
- La maleta de les famílies (Diputació): 2 xerrades
a cada ins+ 1 taller
Agents implicats: departament d’Educació,
departament de joventut, serveis socials, PTT i
instituts.

Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a
l’èxit escolar i educatiu
4.Premis d’excel·lència educativa
Premis a la millor nota de l’ESO, batxillerat,
accés a la universitat, cicles formatius, PTT i curs
universitari
Curs 2018-19: 11 premiats/ Curs 2019-20:
pendent
Cost: 3.600 €
Agents implicats: departament d’Educació i
centres educatius

Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a
l’èxit escolar i educatiu
5.Catàleg d’Activitats Educatives

Agents implicats: departaments d’Educació,
Cultura, Igualtat, Salut, Medi Ambient,
Cooperació, Joventut, Servei de Mediació,
biblioteca, Escola Municipal de Música,
dansa i Aula de teatre

113 activitats ofertades de diferents àmbits:
- Coneixement de l’entorn
- Educació artística i foment de la lectura
- Educació viària, convivència i civisme
- Igualtat de gènere i coeducació
- Educació per a la salut
- Educació mediambiental
- Educació per a la cultura de la pau i els drets
humans
- Consum
- Orientació laboral i acadèmica
- Educació física
- Participació i emprenedoria
Cost: 42.805 € (contractacions externes)

Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència
6. Elaboració del catàleg d’activitats extraescolars i anàlisi de l’oferta
existent
- Iniciat el mapeig de l’oferta regular d’activitats
extraescolars o d’educació no formal adreçada a
infants i adolescents i coneixement de les pràctiques
d’educació extraescolar d’infants i adolescents.
Pendent el catàleg.
- Comissió d’AMPA
- Subvencions a les AMPA (44.000 €)
-Nova convocatòria de beques per a activitats
extraescolars amb la col·laboració de les AMPA pel
curs 2020-21 (27.000 €)
Cost: 1573
Agents implicats: departament d’Educació i AMPA

Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència
7.Foment de la convivència a Montornès Nord

- DIPA: dinamització al pati de l’escola Marinada (20
sessions fins a març). Mitjana participació: 25
alumnes
- Comissió de convivència amb els alumnes (4
sessions). 5 alumnes representants
- Projecte Encaixa’t amb els comerços de Montornès
Nord
Agents implicats: departament d’Infància.
Col·laboració de l’Escola Marinada i els comerciants

Potenciar l’educació en valors
i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de
convivència
8.Servei Comunitari
Institut Vinyes Velles:
 Apadrinament en francès a l'escola Marinada.
 Suport a l’acollida d’alumnat nouvingut a Primària (Escoles:
Can Parera, Marinada i Palau d'Ametlla).
 Apadrinament en anglès a Primària (Escoles: Can Parera,
Marinada, Palau d'Ametlla i Mogent).
 Apadrinament en educació física a Primària (Escoles: Can
Parera, Marinada, Palau d'Ametlla, Mogent i Sant Sadurní).
 Acompanyament lector a Primària (Escoles: Can Parera,
Marinada, Palau d'Ametlla, Mogent i Sant Sadurní).
 Acompanyament al “Fem els Deures”
 Col·laboració amb l’AMPA de Marinada.
 Col·laboració amb el Departament de Joventut.

Ins Marta Mata:
 Una ruta natural per Montornès! (Associació Lleure Montornès)
 Llegim i ens divertim plegats. LECXIT (Biblioteca)
 Ajudem als més petits i petites! (Centre Infantil Pintor Mir)
 Ajudant a estudiar i molt més (Fem els deures),
 Noves tecnologies a l'abast!! Tallers d'alfabetització digital
(Biblioteca)
 Intercanviem coneixements i experiències!! (Casal de la gent gran)
 El nostre projecte de fotografia (Associació Fotogràfica)
 El 8 de març (Dep. Igualtat)
 Acompanyem digitalment a les entitats! (Dep. Participació)
 Donar sang, salva vides (Banc de sang)

Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència
9.Participació dels joves a la comunitat
-Kosmos- pressupostos participatius: els joves d’entre 12 i 30
anys, desenvolupen, lideren i trien propostes (20.000 €).
Usos: 2300 joves. 110 assemblea jove. 55 joves liderant
-PIDCES- Informació i Dinamització als Ins (960 usos fins a
març): Parc de Nadal, joves guia, formació càrrecs electes.
- Posada en marxa del nou equipament juvenil Sputnik de
cara al curs 2020-21.

Agents implicats: departament de Joventut. Col·laboració
dels instituts

Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència
10.Consell d’infants
- 25 alumnes participants de 5è i 6è
- 12 sessions
- Temes treballats: la participació en les festes i les
necessitats de programació d'oci per nois i noies
d'entre 10 i 14 anys. Introducció als pressupostos
participatius.
Agents implicats: departament d’Infància.
Col·laboració dels centres educatius de primària

Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència
11. Accions per potenciar entre l'alumnat la mediació com a eina de
resolució de conflictes
- Tallers de mediació a les escoles (3 escoles) +
dinàmiques de mediació a l’hora de menjador (3
escoles)
-Jornada de formació sobre la gestió i resolució de
conflictes amb monitors/es de menjador de les 5
escoles de primària. Participació: 40 persones
Cost: 700 € (jornada formació)
Agents implicats: Servei de Mediació Ciutadana,
departament d’educació, empreses de menjador i
centres educatius.

Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència
12. Accions per potenciar la coeducació

- 13 docents de tots els centres educatius fan
formació sobre coeducació
- Iniciem el debat sobre coeducació a l’Espai de
Debat Educatiu
Agents implicats: Centres educatius, departaments
d’Educació i d’Igualtat de l’Ajuntament

Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència
13. Afavorir la inclusió social de l’alumnat amb diversitat funcional

-Assessorament i orientació a famílies i entitats
(tècnic diversitat funcional).
-Vetlladors/es per a activitats extraescolars i Casal
d’estiu.
-Subvencions econòmiques a les AMPA.
-Comissió de treball municipal formada per diferents
departaments per garantir la inclusió dels infants en
espais de lleure.
Cost: 21.442
Agents implicats: Serveis Socials, departaments
d’Infància, d’Educació i d’Igualtat de l’Ajuntament

Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i
la participació a la vida escolar
14. Eduquem i gaudim en família
-24 xerrades, tallers o espais de joc
-328 participacions d’infants i 476 de persones
adultes
- Adaptació de les activitats durant el confinament
Cost: 3932,1 € (activitats del departament
d’Educació i d’Infància)
Agents implicats: departament d’Educació i
departament d’Infància.
Col·laboració dels departaments de Cultura, Salut,
Igualtat, Llar d’infants Municipal el Lledoner, Escola
Municipal de Música, dansa i escola de teatre,
Biblioteca...

Promoure l‟educació intercultural i l‟ús de la llengua com a
element de cohesió social
15. Accions per potenciar i promoure l’ús del català com a llengua
habitual a les activitats complementàries i extraescolars
- Difusió a AMPA i centres dels cursos de català del
Centre de Normalització Lingüística (CNL) i el
voluntariat lingüístic
- Col·laboració del CNL amb “Fem els deures”
- Derivació cap als cursos de català per a adults dels
alumnes de postobligatòria
- Coordinació de l’oferta de cursos amb el Centre de
Formació d’Adults (CFA)
Agents implicats: Centre de Normalització Lingüística,
departament d’Educació, tècnica de polítiques
migratòries
Col·laboració dels centres educatius

Potenciar estils de vida saludable i fomentar la pràctica
regular de l’activitat fisicoesportiva
16. Accions de millora de l’alimentació saludable, la higiene dental i la
millora dels serveis de menjador de les escoles (Pla local de salut)
-Tallers d’alimentació saludable amb les 5 escoles de
primària en el marc del Catàleg d’Activitats Educatives.
- Xerrada adreçada a famílies sobre higine dental al C.I.
La Peixera.
- Coordinació CAP- centres per les revisions bucodentals i vacunes.
- Desestimat el treball sobre higiene dental als
menjadors per part dels equips directius.
Agents implicats: departament de Salut de l’Ajuntament,
CAP i centres educatius

Potenciar estils de vida saludable i fomentar la pràctica
regular de l’activitat fisicoesportiva
17. Potenciar la vessant educativa de l’esport
- Presentació de l’eix de treball comú “Diversitat i
empatia” i del PEE a la comissió d’entitats esportives.
- Pendent encetar un diàleg amb l’àmbit esportiu per
potenciar vessant educativa de l’esport.
Agents implicats: departaments d’Esports i d’Educació
de l’Ajuntament, entitats esportives

Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els
agents educatius que operen al territori
18. Espai de Debat Educatiu
- Una trobada al mes de diferents agents educatius:
famílies, docents, educadors/es, tècnics/ques, serveis…
per compartir visions sobre l’educació d’infants i joves.
- Curs 2019/20: Com educar de forma positiva en la
diversitat + Com podem afavorir la coeducació des de
casa
-Elaboració del joc “Tres en ratlla” sobre Normes i límits.
-En procés d’elaboració el vídeo sobre la diversitat.
- Mitjana de participació: 15/20 persones
Cost: 7252 € (Tres en ratlla, Eduxarxa i Coeducacció)
Agents implicats: departaments d’Educació i d’Igualtat
amb el suport de la Diputació de Barcelona

Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els
agents educatius que operen al territori
19. Grup de treball del Pla Educatiu d’Entorn
- Una trobada al mes del departament d’Educació amb les direccions dels centres
educatius de primària i secundària. Participació de la treballadora social de l’EAP.
Durant el confinament es van continuar amb les trobades de forma virtual. S’han
realitzat 10 sessions
-Assistència puntual durant el curs de: serveis socials, tècnic de diversitat funcional,
tècnica d’igualtat, Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, Escola Bressol
Municipal El Lledoner, PTT, departament d’Infància

Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els
agents educatius que operen al territori
20. Proposta anual d’un valor principi rector o d’un centre d’interès
comú per als centres i les entitats educatives

- Tema de reflexió del curs 2018-19: l’empatia i la
diversitat (EDE i comissió primària-secundària)
-Elaboració de cartells perquè els diferents agents
educatius escriguin el seu missatge sobre l’empatia i
la diversitat durant el curs 2019-20
-Nou tema de reflexió del curs 2019-20: la coeducació

**Suport a l’escolaritat durant el confinament

-Cessió de 86 dispositius electrònics i 45 connexions
wifi per a alumnes d’infantil, primària, secundària, PTT
i CFA.
-Compra de material escolar per a 56 famílies (114
infants).
-Suport i seguiment a alumnat i famílies des dels
diferents serveis i equipaments: Fem els deures,
Serveis Socials, Escola Municipal de Música, dansa i
aula de Teatre, Infància, Joventut, etc.
Cost: 24.712 €

