Pla Educatiu d’Entorn
Memòria curs 2020-21

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: 59728,2 €
- 41000,2 € a càrrec de
l’Ajuntament
- 18728,18 € a càrrec de REIR/
Probitas

- Fem els deures: 66 infants i joves (26 de 4t a 6è de
primària + 35 de secundària + 5 postobligatori). Menys
alumant per reducció de ràtio (COVID)
- FED REIR: 32 alumnes de l’INS Vinyes Velles
- Lectoescriptura: 10 infants de 6/7 anys de l’escola
Marinada
-POEFE (reforç Vinyes Velles): 12 alumnes de 1r d’ESO
-Reforç d’estiu a l’escola Marinada: 13 alumnes de 6è

Agents implicats: Serveis
Socials i REIR (amb
subvenció de Probitas)
Col·laboració dels centres
educatius i els departaments
municipals d’Educació,
Infància i Joventut

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,
2.Projecte Montornès poble lector

perruqueries i botigues
-Tallers als centres educatius (narrativa, foment lector,
poesia i prescripció lectora amb secundària) + lots de
llibres, maletes viatgeres i visites escolars. 2693
participacions
-Assessorament a biblioteques escolars: escola
Marinada
- Lecxit: 8 alumnes de primària i 14 voluntaris (10 dels
instituts + 4 persones adultes)
- Tallers de narrativa per a joves a la Biblioteca: 9 joves
- Biblioteràpia per a adults amb el CAP
- 3 sessions de recomanacions lectores amb famílies
(Eduquem i gaudim en família)
Cost: 2788 € (Lexcit) + 28684 € (tallers centres
educatius)

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

Contribuir a la millora de les condicions d’escolar i educatiu
3. Xarxa TET local: comissió d’orientació que treballi i acompanyi
els i les joves
- Procés de reflexió i treball per crear un model
d’orientació municipal amb l’assessorament d’una
empresa especialitzada: treball amb instituts i amb
agents que intervenen en orientació.
-Sessions d’orientació individualitzada del
departament municipal de Joventut: 138 atencions
- Fira Guia’t virtual

Cost: 4140 € (contractació empresa
especialitzada)

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 2019-20: 11 premiats/ Curs 2020-21:
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 (CAE)

57 activitats realitzades amb primària i secundrària
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

Agents implicats: departaments municipals
d’Educació, Cultura, Igualtat, Salut, Medi Ambient,
Cooperació, Joventut, Servei de Mediació, Biblioteca,
Escola Municipal de Música, dansa i Aula de teatre
Cost: 64620,7 € (contractacions externes. No
inclou activitats de lectura comptades a
Montornès lector)

- Adaptacions a les mesures COVID
- Destaquen tallers de benestar emocional i Valors i emocions a
través del teatre (Teatre del buit) amb secundària
- Esports: trobada amb entitats esportives per incorporar activitats
al CAE i formes de col·laboració entre esports i educació
- Dades:12 departaments implicats. 422 grups. 9168 participacions

Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a
l’èxit escolar i educatiu
6. Projectes socials de l’Escola Municipal de Música,
Dansa i Aula de Teatre

Atenció a 600 alumnes:

Agents implicats: Escola Municipal de
Música, dansa i Aula de teatre
Col·laboració de centres educatius,
departaments municipals d’Infància, Joventut
i Educació

- Teatre social a equipaments i entitats: ASPAHID (9
alumnes), Espai Dona (10 alumnes), La Peixera (6
infants), Satèl·lit (11 joves)
-Teatre social a les escoles de primària: 201
alumnes de 6è
- Vídeo de la Cantata: 175 alumnes de 3r, 4t i 5è de
totes les escoles de primària
- Dansa i guitarra flamenca als instituts: 53 alumnes
- Projecte Big Vent Marinada: 56 alumnes de 4t de
primària aprenen a tocar la flauta travessera,
clarinet, saxofon, trompeta i tuba
-Dansa a l’escola Marinada: 25 alumnes de 1r

Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a
l’èxit escolar i educatiu
7. Programa d’acompanyament a l’escolaritat

Suport als centres educatius de primària i
secundària per garantir l’accés de l'alumnat a
material, llibres i sortides.
Inici de la revisió del programa (creat al 2012)
Aportació econòmica als centres educatius: 30.000 €

Agents implicats: departament municipal
d’Educació , Serveis socials i centres
educatius

Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència
8. Elaboració del catàleg d’activitats extraescolars i anàlisi de l’oferta
existent
-Elaboració del catàleg d’activitats extraescolars del
curs 21-22: www.montornes.cat/extraescolars
-Treball amb les AMPA de primària sobre l’oferta
d’activitats: coordinació oferta d’activitats obertes +
unificació de preus i criteris
- Ajuts per a 125 infants per a activitats extraescolars
amb la col·laboració de les AMPA:
Convocatòria: 27.000 €. Ajuts atorgats: 11.603,37 €
- Subvencions a les AMPA (49.500 €)
Cost: 2662 € (Catàleg d’Activitats Extraescolars)
Agents implicats: departaments municipals
d’Educació i Infància i AMPA

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

DIPA: dinamització al pati de l’escola Marinada amb
educadores del departament municipal d’Infància
35 sessions
Mitjana participació: 165 alumnes
Comissió de convivència infantil: es deixa de fer
per manca de comissió de convivència adulta.
Encaixa’t: no s’ha fet per les mesures COVID. Es
reformula de cara al 21-22
Agents implicats: departament d’Infància. Col·laboració
de l’Escola Marinada

Potenciar l’educació en valors
i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de
convivència

Video sobre el 8 M servei comunitari

https://www.youtube.com/watch?v=w
ClEoz8gwD0

10.Servei Comunitari
Institut Vinyes Velles:
Ins Marta Mata:

Banc de Sang.
Col·laboració amb el Projecte Kosmos municipal.
Col·laboració amb el Projecte Lecxit municipal.
Col·laboració amb l'AMPA Marinada.
Apadrinament en Francès a l'Escola Marinada.
Apadrinament Lector a l'Escola Sant Sadurní.
Apadrinament en Matemàtiques a l'Escola Sant
Sadurní.
Apadrinament en Anglès a l'Escola Sant Sadurní.

Llegim i ens divertim plegats. LECXIT a la Biblioteca (on line
i presencial).
Càritas.
El nostre projecte de fotografia - Associació Fotogràfica.
El 8 de març
Espai Kosmos. Pressupostos participatius.
Dinamització de la lectura a través de les TIC. Canva Shotcut.
Servei de mediació realitzat el curs anterior.

Potenciar l’educació en valors i el
compromís cívic dels alumnes
en un marc de convivència
11.Participació dels joves a la comunitat
Kosmos- pressupostos participatius
Els joves d’entre 12 i 30 anys trien, lideren i
desenvolupen propostes (25.000 €).
120 participants a l’assemblea
953 participants entorn les activitats
8 activitats/ projectes solidaris
5 activitats/ projectes genèrics
PIDCES- Informació i Dinamització als Ins
960 usos
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
12.Consell d’infants
- 17 alumnes participants de 5è i 6è
- 14 trobades
- S'ha treball envers la creació d'una programació
d'activitats d'oci per infants de 10 a 12 anys.
Necessitat detectada pels consellers/es i a la que
han volgut donar resposta amb la programació de 5
activitats.
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
13. Accions per potenciar la coeducació
-Debat sobre coeducació a l’Espai de Debat Educatiu
(EDE) amb l’acompanyament de Coeducacció
-Trobada EDE + seminari de primària- secundària
- Xerrades sobre sexualitat al programa Eduquem i
gaudim en família
- Tallers de coeducació i igualtat de gènere al Catàleg
d’Activitats Educatives: 7 tallers a primària + 2 a
secundària + teatre per a escoles (primària i
secundària)
- Servei comunitari al voltant del 8 de març
- Subvencions a entitats per a projectes d’igualtat:
10.000 €

Cost: 3.624 € (contractació Coeducacció per l’EDE)

Agents implicats: Centres educatius, departaments
municipals d’Educació i d’Igualtat

Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència
14. Afavorir la inclusió social de l’alumnat amb diversitat funcional
-Assessorament i orientació a famílies i entitats
(servei diversitat funcional): 14 famílies ateses
-Vetlladors/es per a activitats extraescolars i Casal
d’estiu: 13 infants a activitats de lleure i 42 infants al
casal d’estiu
-Subvencions econòmiques a entitats per incloure la
diversitat funcional: 10.000 €.
-Comissió de treball municipal formada per diferents
departaments per garantir la inclusió dels infants en
espais de lleure.
Cost: 32.243,26 € (18.054,26 € del servei
de diversitat funcional + 14.189 € de la
contractació de vetlladors/es)

Agents implicats: Serveis Socials, departaments
municipals d’Infància, Educació i Igualtat

Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència
15. Casal de vacances

-Casal inclusiu que combina esport, lleure i educació
formal. Centre d’interès: els Jocs Olímpics que ha
permès treballar valors com el respecte, el joc net, la
satisfacció de l’esforç, etc.
-630 infants entre 3 i 12 anys (42 infants amb
diversitat funcional)
- 146 ajuts econòmics: 23.181, 34 €
- 70 monitors/es i 27 vetlladors/es
Agents implicats: departaments municipals d’Infància
i Esports
Col·laboració: departament municipal d’Educació i
Serveis Socials
Cost: 8.449 € justificat a PMOE

Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i
la participació a la vida escolar
16. Eduquem i gaudim en família
- 13 xerrades, tallers o espais de joc organitzades
pels departaments d’Educació i Infància
- 50 participacions d’infants i 284 participacions de
persones adultes
- Adaptació de les activitats durant el confinament

Cost: 6399 € (activitats dels
departaments municipals d’Infància i
Educació + Biblioteca+ Igualtat)

Agents implicats: departaments municipals
d’Educació i Infància.
Col·laboració dels departaments de Cultura, Salut,
Igualtat, Llar d’infants Municipal el Lledoner, Escola
Municipal de Música, Dansa i Aula de teatre,
Biblioteca...

Potenciar estils de vida saludable i fomentar la pràctica
regular de l’activitat fisicoesportiva
17. Accions de millora dels hàbits de salut en el marc del pla local de
Salut

- Activitats d’educació per a la salut en el marc del CAE:
17 activitats, 118 grups, 2349 participacions
- Seguiment de casos COVID i suport a la coordinació
entre escoles i CAP
-1642 mascaretes per a alumnat i 229 per a personal
docent cosides pel grup de cosidores de la xarxa
Cuidem-nos Montornès
- Entrega de 1600 mascaretes de la farmacèutica Towa
als centres educatius
Agents implicats: departaments municipals de Salut i
Participació Ciutadana, CAP i centres educatius

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.
- Temàtica curs 2020/21: Com podem afavorir la
coeducació des de casa
-Instal·lació del joc “Tres en ratlla” sobre Normes i límits.
-Elaboració del vídeo sobre la diversitat:
https://www.youtube.com/watch?v=LFwzOQ6T7KE
- Mitjana de participació: 15/20 persones
Cost: 6215,95 € (elaboració i presentció del vídeo sobre la
diversitat)
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. Formacions compartides entre docents i agents de l’educació no
formal/ educació emocional
-Sessió d’intervanvi entre centres educatius sobre
projectes d’educació emocional a l’inici del curs
-2 sessions de formació amb agents educatius de
l’educació primària + 1 sessió amb agents de l’educació
secundària sobre educació emocional
Cost: 2232,45 €
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
20. 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, l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de
Teatre, la Llar d’Infants Municipal El Lledoner i el PTT. Participació de la treballadora
social de l’EAP.
-Assistència puntual durant el curs de tècnics/ques municipals de diferents serveis:
Serveis Socials, Esports, Biblioteca municipal…

