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1. Presentació
La Xarxa Socioeducativa d’infància i Adolescència d’Olesa de Montserrat es va
començar a dissenyar el curs 2010-2011 i es va aprovar per Ple municipal com
a projecte comunitari i transversal el mes de juny de l’any 2012.
A continuació es fa un recull de totes aquelles activitats realitzades durant l’any
2020 el qual s’ha vist afectat per la COVID’19, però abans, en l’apartat 1 i 2
s’especifiquen aspectes històrics, de context i evolució del projecte.

Marc de referència i fonamentació

El projecte neix a partir de la intenció de millorar la qualitat de vida de les
famílies i donar resposta a la contínua transformació de les necessitats de
la infància i de l’adolescència. De manera esquemàtica, podríem diferenciar
entre 3 tipologies de necessitats1, transversals i complementaries, que vertebren
i fonamenten els objectius de la intervenció amb els infants i adolescents:
Garantir la subsistència i el bon
desenvolupament físic de l’infant
(alimentació, son, activitat física, salut...)

Conèixer i estructurar les seves
experiències. Adquirir mecanismes
que facilitin la comunicació.

FÍSIQUES
I
BIOLÒGIQUES

COGNITIVES

EMOCIONALS
I
SOCIALS

Bon desenvolupament
afectiu, expressió
emocional i conductes
d’interacció

1

Categorització que s’utilitza a: Departament de Treball, Afers Socials i Família, Generalitat de
Catalunya (2016) Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
en situació de risc i les seves famílies. Línies generals del nou model de serveis.
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Atendre aquestes necessitats comporta un replantejament constant de la
intervenció de tots els agents implicats. És per això, que una de les estratègies
que s’ha anat consolidant amb el pas dels anys en l’àmbit de la intervenció
familiar municipal és el treball en Xarxa.
La Xarxa Socioeducativa d’Olesa de Montserrat es defineix

a partir de la

proposta teòrica de les Xarxes socioeducatives locals: formes d’organització
flexibles i alternatives als tradicionals organigrames jeràrquics i que tenen la
capacitat d’integrar diferents actors socioeducatius en un pla d’igualtat, units per
l’interès comú: compartir l’anàlisi de les necessitats i coordinar l’acció
socioeducativa de manera integral i coherent amb la realitat del municipi.
En l’actualitat, el model de Xarxa socioeducativa s’enriqueix, també, de la mirada
i de la proposta Educació 360º, educació a temps complert, la qual entén
l’experiència educativa al llarg de tota la vida i en un contínuum, sense diferenciar
els espais lectius i no lectius. La voluntat és promocionar una equitat en l’accés
a l’educació de tots les infants i joves, sent aquests el centre de la intervenció.
D’altra banda, podem dir que la referència normativa de la Xarxa
Socioeducativa es fonamenta en un marc legal ampli sobre la infància,
l’adolescència i la família (Constitució Espanyola, Estatut d’autonomia, Drets dels
Infants, etc), però cal destacar especialment el paraigües de la Llei 14/2010,
dels Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, com a referència
directa per a la intervenció professional.
L’articulat d’aquesta llei planteja una intervenció per a la infància i l’adolescència
basada en tres nivells: Protecció, Prevenció i Promoció. I aquests tres nivells,
alhora, estan recollits en el document Marc de la Xarxa Socioeducativa d’Olesa
(2012) com a directrius generals i full de ruta.

Per a què una Xarxa Socioeducativa?
El concepte Socioeducatiu neix a partir de la voluntat d’integrar les diferents
àrees que configuren la vida d’un infant i/o d’un adolescent, evitant, així,
6

fragmentar-la en mirades parcials (només educatives o només socials).

Si

entenem que els àmbits de més influència en el desenvolupament dels menors:
família, escola i entorn, són espais de trànsit i confluència i no parcel·les aïllades
que recullen la realitat de manera fragmentada, és per això que cal dotar de
fonaments teòrics que recolzin la transversalitat de la nostra intervenció. Si
pensem en les necessitats i el potencial de l’infant i l’adolescent cal ens
decantem cap a una perspectiva ecosistèmica, és evident que ens trobarem amb
determinats moments on caldrà que la intervenció tingui un focus concret en
algun d’aquests àmbits, però cal que no perdem de vista la mirada holística en
relació a l’infant i adolescent.

Evolució del projecte
En el moment de la seva presentació pública (2011-2012), la Xarxa
Socioeducativa d’Infància i Adolescència d’Olesa de Montserrat va voler posar
en valor les diferents iniciatives de treball integrat i les experiències municipals
de col·laboració entre les diverses regidories, escoles, entitats i professionals
que s’havien generat fins aleshores; donant forma i encabint a la nova estructura
organitzativa tots aquells agents que acumulaven anys d’experiència i de treball
educatiu i social. No es tractava només de crear intervencions i propostes noves,
sinó sistematitzar, repensar i posar en valor tot allò que ja existia.

Des del moment de la seva creació:

-

S’ha consolidat com un punt i a part cap a una nova manera de fer i de
pensar en l’entorn de les necessitats i els reptes socioeducatius que afecten
les institucions, serveis, entitats i professionals de l’educació i l’acció social
d’Olesa de Montserrat.

-

Ha permès iniciar un treball de replantejament dels límits que trobem en la
nostra acció diària i quines vies alternatives hem començat a proposar

Xarxa Socioeducativa d’infància i adolescència. Memòria 2020
7

(projectes, protocols, programes transversals...) per a seguir complint els
objectius plantejats.

-

Ha facilitat la coneixença i el reconeixement professional de cada equip.
Perseguim objectius comuns i és imprescindible la tasca coordinada que
faciliti compartir dubtes, reptes i estratègies; tot sumant esforços i creativitats
per tal d’oferir una atenció i acompanyament familiar de qualitat.

Fusió de la Xarxa i el Pla educatiu d’entorn
L’aparició de diferents plans i programes adreçats a la infància i l’adolescència
provinents dels ens públics (com la Generalitat de Catalunya o la Diputació de
Barcelona) ens porta a cercar estratègies per unificar criteris, metodologies i
estructures organitzatives. Aquestes propostes estan pensades en clau de
benestar per a la infància i l’adolescència i per tant, els seus objectius són
similars. Dins d’aquesta lògica, la Xarxa Socioeducativa té el repte d’anar
incorporant la seva visió i objectius transversals d’intervenció en els programes
dels diferents àmbits municipals i autonòmics: salut, joventut, educació, igualtat,
cultura, etc.
En aquest context, s’ha produït la fusió de la Xarxa Socioeducativa i el Pla
Educatiu d’Entorn. Des de l’any 2016, el departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat tenen un conveni
per a desenvolupar el Pla Educatiu d’Entorn amb una durada de 4 cursos,
finalitzant el juny de l’any 2020.
Donada la coincidència d’objectius i estructura de treball entre la Xarxa
Socioeducativa i el Pla Educatiu d’Entorn, es va decidir fusionar els dos
projectes. En la sessió del Plenari de la Xarxa que va tenir lloc el 2 de maig de
2017, es va consensuar que el projecte comunitari es concebia des d’una lògica
unitària i passava anomenar-se: Xarxa Socioeducativa d’Infància i adolescència
- Pla educatiu d’Entorn.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1 Competències i funcions
La Xarxa Socioeducativa com a estructura transversal dona resposta a diferents
competències municipals:
-

Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.

-

Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria

-

Promoció de l’esport

-

Promoció de la cultura

A més a més, l’article 26 de la Llei dels Drets i les Oportunitats de la infància
i l’adolescència 14/2010 anomena les següents competències de les Taules
territorials d’infància:
a)

La coordinació de les diverses administracions i institucions en la promoció

social d’infants i adolescents, i també de la detecció i la intervenció davant
possibles situacions de risc o desempara-ment, especialment pel que fa als
maltractaments infantils.
b) El desplegament dels eixos del pla integral al qual fa referència l’article 21, i la
promoció i la coordinació, en l’àmbit territorial corresponent, de la planificació
local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència en
col·laboració amb els ens locals.
c) La coordinació de tots els agents implicats per a potenciar el treball en xarxa,
en especial en els àmbits de l’educació, la salut, la seguretat, el treball, la joventut
i les dones que afecten els infants i els adolescents del territori. S’han d’establir
per reglament l’abast territorial, la composició i el funcionament de les taules
territori-als d’infància, i també els de la taula nacional de la infància de Catalunya,
que depèn del departament competent en infància i adolescència
Xarxa Socioeducativa d’infància i adolescència. Memòria 2020
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En relació a aquestes competències i altres demandes sorgides entre els
diferents agents,

s’han consolidat 7 àmbits de treball que s’han anat

incorporant des de la seva creació:
•

Àmbit Petita infància

•

Àmbit Adolescència

•

Àmbit Protecció

•

Àmbit Família

•

Àmbit Lleure i Esport

•

Àmbit Èxit escolar

•

Àmbit Salut

La incorporació del Pla educatiu d’entorn ha permès reforçar l’àmbit de treball de
la Xarxa destinat a l’Èxit Escolar, així com tot allò relatiu al treball amb famílies i
amb la comunitat.
En tots els 7 àmbits la metodologia de treball es vehicula en dos nivells:
- Grups de treball estables que van generant projectes nous.
- Projectes creats a partir de la detecció de necessitats i que generen grups de treball
puntuals.

Les seves funcions són:
- Identificar necessitats.
- Generar noves respostes: projectes, accions.
- Aprofitar els projectes, campanyes, formacions, grups de treball per reconduir
accions.
- Avaluar projectes i accions.
- Formació dels agents.
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2.2 Organigrama

La Xarxa Socioeducativa depèn, principalment, de les regidories de Benestar
Social i Ensenyament, en tant que són les que
La seva estructura organitzativa és circular i similar al que recull el document
marc de la Xarxa (2012) , ja que ha experimentat variacions des de la Fusió amb
el PEE. S’observa de manera esquemàtica en la següent imatge:

1. La comissió política (formada per Alcaldia i les Regidories vinculades als
àmbits relacionats amb infància i adolescència) determina unes directrius
i uns eixos de treball a desenvolupar amb la ciutadania,
2. El grup motor o comissió operativa vehicula, organitza i dinamitza
aquestes directrius i les deriva als grups de treball.
3. Els grups de treball ho materialitzen en forma de projectes, actuacions o
protocols i tot reverteix a la ciutadania.
4. Totes aquestes accions concretes són revisades i aprovades pel Plenari
que, alhora, és l’encarregat de consensuar les accions per al curs vinent.
El plenari està presidit per l’Alcaldessa i per tots els membres adherits a
la Xarxa. Aquest Plenari, és anomenat pel Pla educatiu d’entorn com a
Xarxa Socioeducativa d’infància i adolescència. Memòria 2020
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comissió representativa-institucional. D’aquesta manera s’han unificat els
conceptes incorporant membres clau del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat com la Inspectora d’Ensenyament i l’assessora LIC. Una de
les funcions d’aquest plenari és consensuar i aprovar anualment el pla i la
memòria d’actuacions i fer el seguiment i avaluació del projecte. Com
s’observa a la infografia, els grups de treball materialitzen els eixos
d’actuació a partir de diferents recursos, serveis i projectes.

2.3 Recursos materials
1 tècnica Xarxa Socioeducativa-Pla Educatiu d’Entorn

2.4 Seus, adreces i telèfons
La Seu de la Xarxa està ubicada dins del Departament d’Ensenyament.
Edifici dels Safaretjos. C/Salvador Casas, 3
Telèfon: 93 778 00 50 ext. 3513
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3. Activitats realitzades
La Xarxa Socioeducativa té una lògica cronològica de curs escolar. Per tant, per
a la realització d’aquesta memòria, en alguns casos s’han seguit aquests terminis
i en altres, s’ha fet una selecció de les realitzades de gener a desembre de 2020.
A continuació es presenten totes aquelles activitats que s’ha realitzat en el marc
de la Xarxa-PEE sota el paraigües de cadascun dels eixos de treball.
S’han encabit les accions del Pla educatiu d’entorn (projecte específic de la
Generalitat) dins l’eix de treball d’Èxit escolar.
Els apartats 4.1 a 4.4 responen a accions vinculades a la coordinació i gestió del
que es desenvolupa al llarg d’aquesta memòria i no s’engloben estrictament a
cap de les línies de treball que consten més a baix.
Seguidament s’exposen aquelles activitats que es consideren rellevants en el
marc de la Xarxa. Com es pot observar en les fitxes, algunes d’elles estan
liderades per diferents departaments i/o serveis, ja que parlem d’un projecte
transversal.
Cal tenir present que enguany la situació sanitària per el COVID-19, que ens hem
vist immersos des del març de 2020, a afectat directament a les accions
realitzades en el marc de la Xarxa, algunes activitats han quedat reconvertides
en format virtual i altres no s’ha pogut desenvolupar.

Petita
infància

Adolescents
i Joves

Protecció

Èxit Escolar

Salut

Família

Lleure i
Esports
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3.1 Grup Motor / Comissió Operativa
3.1.1 Descripció
El grup motor és l’encarregat de liderar i coordinar les accions que es duen a
terme a la Xarxa d’Infància i
Adolescència del municipi a
partir dels eixos de treball i les
propostes de la comissió
política.
Està integrat per diferents
agents com: serveis socials,
ensenyament,
joventut,
esports, sanitat i consum,
ensenyament, un representant
de
les
AMPA
i
un
representant dels centres
escolars.

Reunió del Grup Motor realitzada per JITSI el dia 20 de maig de 2020

Des de la fusió amb el Pla educatiu d’entorn, aquest grup pot representar-se
de manera reduïda a través de la Comissió operativa que integra agents de
serveis socials, ensenyament i tècnica LIC del Departament d’Ensenyament.
3.1.2 Resultats
•
•
•
•

7 trobades anuals presencials i telemàtiques repartides en reunions
mensuals de coordinació amb el grup ampli o reduït.
Planificació d’accions, seguiment i avaluació d’aquestes.
Detecció de necessitats/oportunitats d’actuació
Preparació i execució del Plenari anual (rendiment de comptes de la
Xarxa).

3.1.3 Costos
•
•

1 tècnica per a gestió i coordinació al llarg de tot l’any.
4 tècnics municipals de diferents departaments ( joventut, esports,
educació i SSB)
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3.2 Plenari
3.2.1 Descripció
El 16 de juny de 2020 de 9.30 a 10.30h va tenir lloc de manera telemàtica 8è
Plenari de la Xarxa.
Com s’ha exposat en l’apartat anterior, es tracta d’un espai de rendiment de
comptes de totes aquelles activitats realitzades durant el curs.
Donada la situació actual i coincidint amb el tancament del curs escolar, es va
prioritzar poder fer una trobada breu, operativa i en format telemàtic amb tots
els agents implicats a la Xarxa socioeduativa

3.2.2 Resultats
•

•

35 agents participants
de diferents àmbits:
centres
educatius,
equips de salut, serveis
especialitzats de salut i
educatius,
d'acompanyament
familiar,
cossos
de
seguretat,
serveis
socials, equipaments de
lleure
de
caràcter
socioeducatiu, esportiu, cultural...
Aprovació dels documents de treball:
-

Memòria curs 2019-2020

-

Pla anual 2020-2021

-

Liquidació de pressupost curs 2019-2020:

Xarxa Socioeducativa d’infància i adolescència. Memòria 2020
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-

•

Cost dels projectes vinculats al
Pla educatiu d’entorn (pàgines
41 a 53 d’aquest document) que
es van aprovar en el marc del
Plenari: 7.616,47€ (4.700€ dels
quals, han estat subvencionats
per la dotació relativa al Pla
educatiu d’entorn de la la
Generalitat de Catalunya).

Reconeixement de la tasca feta durant el confinament del mes de
març- juny per part de tots els professionals vinculats amb la infància i
adolescència, sanitaris, món educatiu i social,

3.2.3 Costos
•
•

1 tècnica per a gestió, coordinació i preparació de l’acte.
1 tècnica LIC del departament d’Ensenyament de la Generalitat
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3.3 Comissió Política
3.3.1 Descripció
Segons recull el document marc de la Xarxa (2012) la comissió política és una
comissió institucional amb representants polítics i es reuneix amb els objectius
següents:
o Legitimar políticament i institucionalment la implementació de la Xarxa
i donar-li suport en totes les seves fases.
o Promoure i validar les línies estratègiques de la Xarxa.
o Fer el seguiment del desenvolupament de la Xarxa.
o Presidir el Plenari de la Xarxa.
3.3.2 Resultats
•

Realització d’una reunió (23/1/2020) per a rendiment de comptes i
establiment de línies estratègiques, amb la participació d’una regidoria de
les sis convocades.

•

Redacció d’un document de treball amb la devolutiva de les propostes
sorgides en el marc de la xarxa per acordar línies prioritàries a nivell
polític.

•

Es va programar una segona trobada per el mes d’abril que va quedar
suspesa per la COVID’19, ja que no es va considerar una acció prioritària.

3.3.3 Costos
•

1 tècnica per a la planificació, redacció de document i execució de la
reunió de comissió.

3.4 Formacions
3.4.1 Descripció
Durant el 2020 s’ha assistit a 1 espais formatiu i d’intercanvi de pràctiques i
coneixements en relació a temàtiques específiques . Aquests espais faciliten
oportunitats de reflexió de la intervenció existent, així com construcció de
noves praxis adreçades a ciutadania.
Xarxa Socioeducativa d’infància i adolescència. Memòria 2020
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3.4.2 Resultats

"Ecosistemes educatius 360: territoris connectats per l’equitat
Organització: Aliança Educació360
Data i lloc: 5 de febrer de 2020, Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (7.30h)
Contingut:
Jornada per compartir i reflexionar en 5 espais de debat simultani sobre
els diferents tipus de connexions que cal impulsar, des del territori, per
avançar cap a l’equitat educativa.
També es van donar a conèixer 8 pràctiques inspiradores, liderades per
agents diversos, en el Market Place d’Experiències d’Educació 360.
Es va comptar amb la ponència marc de Chris Smith, president i director de
Boston After School & Beyond, que ens va apropar les estratègies que duu a
terme la seva entitat per combatre l’escletxa d’oportunitats educatives a la
ciutat de Boston.
També es va fer balanç dels assoliments i reptes de futur de l’Aliança
Educació 360. A la sessió de tarda, es va aprofundir sobre els itineraris
personalitzats que connecten escola i comunitat amb un diàleg amb
especialistes i un laboratori de co-creació.
3.4.3 Costos
•

7.30h anuals x 1 tècnica Xarxa socioeducativa-Pla educatiu d’entorn.

Àmbit de treball en l’àmbit de la protecció
3.5 Grup de Treball de Casos en Xarxa
3.5.1 Descripció
Els membres del grup de protecció (escoles, EAP, Policia Local, Mossos
d’Esquadra, CDIAP, Serveis socials) vam acordar, aquest any, reconvertir el
grup en un espai de supervisió i autocora professionals amb el suport de
l’Associació ARAE.
Els aspectes treballs aquest curs són:
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o Facilitar un espai de
cura i suport per els
professionals
que
treballen en Xarxa
o Establir
acords
comuns en relació a la
metodologia de treball
o Fer
sessions
monogràfiques sobre
casos compartir.
3.5.2 Resultats
Nombre trobades
1 sessió al mes de febrer realitzada
1 sessió el mes de març convocada
y no realitzada
1 sessió al mes de desembre

•
•
•

Nombre participants
24 participants amb un total de12 serveis
8 participants de serveis
d’acompanyament educatiu ( EAP, SSB i
tècnic xara

Cura de 24 professionals vinculats a la xarxa
Revisió emocional i relacions de les pràctiques amb els famílies i amb els
equips de treball.
Creació de dues comissions de treball:
o Atenció a la diversitat . No es va poder realitzar la primera sessió
per l’inici del confinament.
o Relacions Socioafectives i Joves.

3.5.3 Cost
•
•
•

Import sessió ARAES: 937,5 €
1 tècnica per a gestió, coordinació i participació de les trobades
Participació de 4 Educadors Socials en les trobades
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3.6 Grup de treball relacions sexoafectives
3.6.1 Descripció
A partir de la trobada del grup de protecció aquest curs es va crear aquest nou
grup de treball arrel de la necessitat de poder treballar sobre aquesta temàtica
vinculada als joves.
Els aspectes treballs aquest curs són:
• Constitució “Comissió de treball de relacions sexoafectives”
• Establir acords comuns en relació a la metodologia de treball
• Fer sessions monogràfiques sobre casos compartir.
3.6.2 Resultats
Nombre trobades
1 sessió al mes de març

•
•
•
•

Nombre participants
24 participants amb un total de12
8 serveis

Constitució de la comissió de treball de relacions sexoafectives
Propostes
Revisió emocional i relacions de les pràctiques amb els famílies i amb els
equips de treball.
Creació de dues comissions de treball:
o Atenció a la diversitat . No es va poder realitzar la primera sessió
per l’inici del confinament.
o Relacions Socioafectives i Joves.

3.6.3 Cost
•
•

1 tècnica per a gestió, coordinació i participació de les trobades
Participació de 4 Educadors Socials en les trobades
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3.7 Comissió de treball de Consums
3.7.1 Descripció
A partir de la detecció de la situació de consums per part dels joves i les diferents
actuacions dels serveis s’acorda realitzar una comissió de treball per unificar i
crear noves propostes d’intervenció a nivell municipal en aquest àmbit
Els aspectes treballs aquest curs són:
• Constitució “Comissió de treball de consums”
• Establir coneixements compartits vers la temàtica
• Elaboració de propostes de intervenció.
3.7.2 Resultats
Nombre trobades
1 sessió al mes de març

•

Nombre participants
6 participants amb un total de 5
serveis

2 propostes de intervenció
o Xerrada Policial a Claustres acompanyats de l’educador Social de
referencia.
o Activitats/ projectes fills pares separats.

3.7.3 Cost
•
•

1 tècnica per a gestió, coordinació i participació de la trobada
Participació de 2 Educadors Socials en les trobada

3.8 Comissió d’atenció a la diversitat
3.8.1 Descripció
Aquesta comissió s’organitza a partir de la trobada del grup de Casos en Xarxa
on es prioritza enguany treballa ver la temàtica dels infants, adolescents i joves
amb capacitats diverses.
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Aquesta comissió no es va poder realitzar ja que la convocatòria era per el 12 de
març dia que es va iniciar el confinament. L’espai on anàvem a realitzar la
trobada era l’escola Puigventós
3.8.2 Resultats
Nombre trobades
1 sessió programada
0 sessions realitzades

•

Nombre participants
11 Serveis Convocats:
Escola Sant Bernat, Escola Montserrat, Escola
Puigventós, Escola Ferrà, Escolàpies, Escola
Povill, Escola Daina Isard, INS. Daniel Blanxart,
EAP, Serveis Socials, Pediatria-CAP Olesa

Sensibilitat i priorització de 11 serveis per treballar aspectes vinculats a
les capacitats diverses d’infants i adolescents

3.8.3 Cost
•

1 tècnica de Xarxa infància i 1 Educadora Social de SSB per a gestió,
coordinació de les trobada

3.9 Accions i projectes socioeducatius vinculats a la protecció
3.9.1 Descripció
En aquest apartat s’engloben totes aquelles accions i projectes liderats des del
departament de Serveis socials, referents en la línia de treball vinculada a la
protecció.
S’hi inclouen accions, serveis, projectes, recursos econòmics, etc. que es
mostren de manera detallada a la memòria del departament, en l’apartat BATENCIÓ A LES FAMÍLIES, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
3.9.2 Resultats
-

Centre Obert
Teràpia Familiar
Servei d’Orientació Jurídica
Acompanyament Socioeducatiu
Projecte de suport al transport per formació
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-

Pis d’urgència social per suport a l’autonomia dels joves.
Intervenció dels Educadors socials als centres educatius
Estiu jove 2020

Àmbit de treball Famílies i Lleure
3.10 Grup de treball amb famílies
3.10.1 Descripció
En els darrers cursos s’està treballant per a la incorporació de les famílies al
treball en xarxa. Afavorir el seu sentiment de pertinença al projecte i delimitar
objectius de manera consensuada, ja que és en ells a qui s’adreça la intervenció.
Una de les plataformes on podem arribar a més població de manera
“estructurada” són les AMPA i aquestes, alhora, estan organitzades a partir de
l’Escola de Mares i Pares d’Olesa (EMPO). Així doncs, és voluntat de la xarxa,
assolir un tercer nivell d’intervenció més enllà del tècnic i del tercer sector i
adreçar-se a les famílies fent-les corresponsables, en la mesura de les
possibilitats de les accions del municipi.
3.10.2 Resultats
•

1 trobades anual convocada (final del primer trimestre 2020-2021). La
trobada no es va poder realitzar per la manca d’assistents degut a la
situació de desbordament produït per la situació sanitària .

3.10.3 Costos
1 tècnica xarxa socioeducativa-pla educatiu d’entorn.
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3.11 Tallers i xerrades per a famílies
3.11.1 Descripció
Les xerrades i tallers per a famílies són propostes de suport a la funció educativa
de les famílies. Aquestes estan organitzades per part dels diferents agents de la
Xarxa Socioeducativa-Pla educatiu d’entorn, en el marc dels projectes pertinents.
L’objectiu comú de tots és afavorir espais d’intercanvi de coneixement, així com
de reflexió de pautes educatives de tota la comunitat (família, escola, entorn).
Podríem dir que en l’actualitat aquests Tallers i Xerrades estan liderats per
diferents agents i s’ofereix suport en la gestió i organització per part dels altres
agents d ela Xarxa:
-

Grups de la Xarxa-PEE com el grup de treball de petita infància
o el grup impulsor del Pla Lector municipal.
EMPO (Escola de pares i mares d’Olesa).
Departament d’Ensenyament en el marc del projecte de la
Diputació: “Educar en família”.
Altres departaments municipals

Es mostra a la taula les activitats per a famílies d’aquest 2020.
Mes
Gener-

Febrer

Març
Abril

Xerrada-Taller
Curs 2019-2020
“Descobrim el cervell per educar millor” Consultoria Útil,
organitza Ajuntament (Programa “Eduquem en família” Diputació
de Barcelona)
“Descobrim el cervell per educar millor” Consultoria Útil,
organitza Ajuntament (Programa “Eduquem en família” Diputació
de Barcelona)
“Com el Mindfulness et pot ajudar a conviure amb un infant
amb diversitats”. Àngels Ponce. Organitza EMPO – col·labora
en la gestió: Ajuntament
“Conviure amb les pantalles” Mireia Luna, CABALBAIX.
Organitza EMPO – col·labora en la gestió: Ajuntament
“Alimentació- PNI (psiconeuroimmunòleg)” Monica Organitza
EMPO – col·labora en la gestió: Ajuntament
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Maig
Juny

“Gestió de les emocions a través dels contes” Organitza EMPO –
col·labora en la gestió: Ajuntament
“Perquè és imprescindible la confiança per educar?” Anna Ramis.
Organitza EMPO – col·labora en la gestió: Ajuntament

3.11.2 Resultats
•
•
•

7 xerrades- tallers programades per el segon i tercer trimestre del
curs 2019-20
4 xerrades-tallers realitzats
3 xerrades-tallers No realitzats degut a la situació de confinament

3.11.3 Costos
•

2 activitats Cobertes a partir del projecte de la Diputació de Barcelona
“Eduquem en família: Activitats de suport a la funció educativa de les
famílies”, per la qual es dota de recursos tècnics als municipis.

•

1 tècnica xarxa socioeducativa-pla educatiu d’entorn (planificació,
coordinació, presentació acte, avaluació)
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Cartells de les Xerrades-Tallers del 2020
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3.12 Espai participatiu de famílies sobre “criança en solitari”
3.12.1 Descripció
Arrel de la detecció de situacions familiars de criança (0-6) amb poc suport
de la xarxa familiar es va valorar la creació d’un grup per contrastar la realitat
i diagnosticar les necessitats del grup.
Objectius específics:
o Recollir i identificar les possibles necessitats del grup.
o Avaluar recursos individuals i del grup que podrien facilitar la cobertura
d’alguna de les necessitats.
o Informar de recursos ja existents que poden afavorir la cobertura de
les necessitats detectades.
o Obrir possibles vies d’actuació amb el mateix grup, si es valora
convenient
3.12.2 Resultats
•
•

1 trobades realitzada el 3 de març de 10 a 11.30h
12 participants a la sessió

3.12.3 Costos
•
•

1 tècnica xarxa socioeducativa-pla educatiu d’entorn.
1 educadora de Serveis Socials
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3.13 Festa dels Drets dels infants
3.13.1 Descripció
Celebració familiar que es
realitza un cop l’any coincidint
amb la commemoració de la festa
dels drets dels infants. Enguany
es va valorar, degut a la situació
sociosanitària per la COVID’19
no realitzar l’acte. En el seu lloc
es va fer un comunicat de premsa
amb un cartell per reivindicar
aquest dia.
3.13.2 Resultats
1 cartell de difusió del dia dels
drets del infants.
1 comunicat de premsa difós per
els canals de comunicació
municipals Olesa Radio, la web i
facebook municipal.
3.13.3 Costos
•

1 tècnica preparant un comunicat per la web de l’ajuntament.

3.14 Suport als Casals d’Estiu
3.14.1 Descripció
Treball de col·laboració entre els departaments de Participació ciutadana,
Esports, Salut Pública, Serveis socials, Ensenyament, Gestió de l'Espai Públic
i Equipaments i Xarxa conjuntament amb entitats esportives i AMPA del
municipi per a l’aplicació dels casals d’estiu 2020.
•
•
•

Suport en la orientació de mesures
Gestió d’espais
Neteja d’instal·lacions
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•
•

Beques
Elaboració de material de suport per a la implementació del projecte.

3.14.2 Resultats
• 7 trobades Preparació i execució: maig a agost 2020.
• Guia per a la creació de l’expedient intern d’acreditació de mesures.
Casals d’estiu 2020
3.14.3 Costos
•
•

1 tècnica xarxa socioeducativa-pla educatiu d’entorn.
1 administrativa del departament d’ensenyament per elaboració de
documents
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Àmbit de treball per a la petita infància
3.15 Comissió de petita infància
3.15.1 Descripció
Comissió de treball interdisciplinària i
consolidada des de fa 7 cursos, entre
professionals que atenen a la petita
infància de 0 a 4 anys. Es vincula al
grup d’èxit escolar, ja que s’entén
aquesta comissió com una peça
fonamental en l’engranatge educatiu i la
trajectòria futura de l’infant. D’altra
banda, es vincula als grups de
protecció (que és d’on neix) i al de
famílies i lleure.
3.15.2 Resultats
•

•
•
•
•
•

Participants dels àmbits de la salut (CDIAP i pediatria), educatiu (llars
d’infants i departament d’ensenyament) i social (departament de serveis
socials).
3 trobades anuals de 2h de durada.( 1 telemàtica) 6h anuals de treball de
grup.
Coordinació de casos en xarxa.
1 xerrada programada i no realitzada per a famílies de 0 a 3 anys,
Execució del grup “Cafè en família”
Inici plantejament campanya de Sensibilització sobre l’ús de pantalles a la
petita infància

3.15.3 Cost
•
•

1 Tècnica Xarxa Socioeducativa-Pla Educatiu d’entorn
1 Educadora Social de SSB
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3.16 Espai d’atenció a la Petita infància i la família
3.16.1 Descripció
Servei educatiu adreçat als pares i mares amb fills/es acabats de néixer fins als
2 anys de vida.
És un lloc de trobada i d’intercanvi que ofereix orientació i suport a la criança i
educació dels fills, amb la finalitat que pares i mares se sentin més segurs i
confiats a l’ hora de prendre decisions. Acull els infants i al mateix temps els
pares, o la persona que habitualment té cura de l’infant.
Els nadons i infants són el centre de la intervenció, però els pares són els seus
referents principals, i és imprescindible dedicar escolta, acolliment i
acompanyament a les seves necessitats, sentiments i emocions en aquesta
nova etapa que transiten.
El propòsit del programa és facilitar a les famílies un espai de trobada i
d’intercanvi on puguin compartir les seves vivències i experiències, reforçar una
percepció positiva de la maternitat i de la seva competència com a mares i/o
pares. Se’ls ofereix suport en l’experiència de la maternitat i la paternitat.
En l’espai familiar els petits troben un lloc segur i estimulant ,ple de materials
seductors de joc, un lloc preparat per viure experiències i assolir aprenentatges.
Poden jugar amb altres infants, d’altres adults i amb els seus
pares...L’organització i el tipus de materials, estan pensats per que l’infant visqui
el seu moment evolutiu jugant ,i sense haver de viure una separació familiar.

3.16.2 Resultats
•

Enguany no es va poder realitzar ja que la tipologia del projecte no
facilitava poder complir amb les mesures sanitàries.

3.16.3 Costos
•

Aquest any al no poder-se realitzar la sessió no hi ha hagut costos
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3.17 Projecte “Cafè en família”
3.17.1 Descripció
A partir del treball compartit amb el grup de petita infància de la Xarxa
Socioeducativa-Pla educatiu d’entorn (format per les Llars d’infants, servei de
pediatria del CAP Olesa, CDIAP Martorell, i els departaments de Salut i Serveis
Socials de l’Ajuntament d’Olesa) es valora desenvolupar el Programa d’habilitats
i competències parentals per a famílies de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona amb l’objectiu de promoure la parentalitat positiva al municipi.
El Programa d’habilitats i competències parentals propi del municipi d’Olesa de
Montserrat es defineix com a Cafè en Família. Es tracta d’un espai de trobada
setmanal entre mares i pares amb fills i filles de 2 a 5 anys, acompanyats de
professionals vinculats als camps de la psicologia, de la salut i de l’àmbit
socioeducatiu
Es tracta d’un espai de millora del benestar familiar estructurat en 9 sessions de
2 hores que proporciona recursos per als pares i mares per a gestionar la
quotidianitat amb els seus infants. Es pretén facilitar que pares i mares
adquireixin estratègies personals, emocionals i educatives que els permetin
implicar-se d’una manera eficaç en la construcció d’una dinàmica de convivència
familiar positiva i en el desenvolupament de models parentals adequats per a
infants.
Enguany la situació sanitària va permetre només realitzar la primera sessió
programada per el dia 14/03 les següents es van tenir que anul·lar ja que es va
valorar que no era viable fer l’espai de forma telemàtica
3.17.2 Resultats
•
•

•

•

1 sessió realitzada de les 9 programades degut a la situació sanitària.
Els programes comunitaris incrementen la percepció d’eficàcia col·lectiva,
el creixement de la resiliència en les famílies i la generació de xarxa social
de recolzament mutu entre els participants.
Des de Serveis Socials Bàsics conjuntament amb les pròpies famílies i els
serveis de salut que hi participen es fa una valoració general molt positiva
de l’experiència de compartir maternitats i paternitats.
El Programa utilitza una metodologia basada en l’intercanvi i
l’aprenentatge comú a partir dels coneixements propis de cada família que
facilita l’adquisició d’estratègies educatives des d’una vessant cooperativa
i participativa.
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3.17.3 Cost
•

Des del serveis socials bàsics s’ha participat en el programa amb la
dedicació d’un total de 4 hores d’una tècnica Educadora social
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Àmbit de treball Èxit Escolar (Pla Educatiu d’Entorn)
Dins d’aquest eix, s’emmarquen les accions concretes que s’han plantejat des
del Pla educatiu d’entorn del municipi, orientat i assessorat pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat. Les accions que es desenvolupen a
continuació, tenen com a objectiu final –entre altres- afavorir l’èxit escolar de
l’alumnat, però això no vol dir que estiguin ubicats íntegrament en l’entorn
escolar, sinó que formen part d’espais vinculats i dinamitzats per la comunitat
educativa, dins i fora dels centres.
D’altra banda, també es recullen de manera descriptiva aquelles accions i
projectes que estan liderats pel departament d’ensenyament del municipi.

3.18
Pla Català de l’Esport – Seminari de mestres
d’educació física
3.18.1 Descripció
El curs 2019-2020 i 2020-2021el grup de treball “Seminari de mestres d’educació
física” que s’emmarca dins dels objectius del Pla Català de l’Esport, vinculat al
PEE s’ha vist afectat per la situació sociosanitària del COVID-19 i s’han parat
totes accions que hi havien programes des del mes de març de 2020.
Els objectius del seminari són:
➢ Crear un espai de debat i treball entre els mestres de les escoles instituts
d’Olesa, així com també, per part dels tècnics municipals (esports, salut i
Xarxa).
➢ Coordinar i executar activitats transversals i intercentres vinculades a
l’activitat esportiva i als hàbits saludables.
➢ Apropar a l’alumnat diferents pràctiques esportives.
3.18.2 Resultats
•
•
•

Programada una trobada mensual per part de tot el grup per a coordinar
accions.
3 trobades realitzades uns d’elles telemàtica
Accions Realitzades:
o Trobada Bàsquet
o Trobada Tir amb Arc
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•

Accions anul·lades:
o Jornada esportiva per a primer cicle E.P
o Trobada multiesportiva per a ESO

3.18.3 Costos
•

1 tècnica Xarxa socioeducativa-PEE (per a gestionar informació i
aspectes a treballar que s’emmarquen dins el PCE,–conjuntament amb el
departament de salut pública-. Lidera Departament d’Esports).

3.19

Tallers d’estudi assistit

3.19.1 Descripció
El projecte Tallers d’Estudi Assistit és un projecte que ve orientat i proposat des
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. S’emmarca com una acció
prioritària dins el Pla Anual de la Xarxa Socioeducativa- Pla Educatiu d’Entorn i
per a Olesa és el segon any d’implementació.
Es tracta d’un projecte de suport a l’escolarització, oferint hores no lectives de
reforç educatiu a aquells alumnes que presentin necessitats vinculades a
l’aprenentatge i que, a més a més, tinguin dificultats d’acompanyament a les
tasques escolars dins el nucli familiar.
El seu objectiu general és reforçar competències bàsiques, tot afavorint la igualtat
d’accés i d’oportunitats educatives, potenciant l’autonomia en l’aprenentatge i l’ús
de la llengua catalana.
Aquest servei s’ha vist modificat el seu funcionament arrel de la situació COVID19:
o Els mesos de març a maig es van realitzar la tasca de reforç a l’alumnat de
forma telemàtica, al mateix temps que van fer acompanyament emocional
als infants i van donar suport als centres educatius en fer arribar els
materials necessaris per seguir les tasques escolars.
o Aquest curs 2020-21 s’ha ampliat el nombre de grups respectant els propis
grups bombolla de centre al mateix temps s’utilitzen els espais d’aquest
grup (l’Aula) a excepció d’un centre escolar que utilitza instal·lacions
municipals.
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L’horari de dedicació de les monitores ha estat de 6h/setmanals:
d’atenció a l’alumnat i 1h de coordinació preparació de material.

5h

El projecte disposa de les següents fases:
1. Reunió inici de Curs
2. Primeres coordinacions i presa de contacte amb el centre de referència
3. Inici de les derivacions d’alumnat i preparació de material
4. Inici intervenció:
o Atenció a l’alumnat
o Coordinació amb el mestre de referència (tutors, membres de
l’equip directiu)
o Coordinació amb la tècnica municipal per a fer retorn del procés
(correu electrònic, coordinació telefònica, reunions presencials i
lliurament del full d’autoavaluació).
5. Formació
Objectius:
o Creació d’un marc teòric i metodològic compartit.
o Sensibilitzar sobre els aspectes educatius, socials i emocionals que
es poden trobar amb el treball amb infants i adolescents.
D’aquesta manera es van oferir 3h formatives sobre els següents aspectes:
“ACOMPANYANT”
Formació per professionals del TEA
Dues línies de treball:
Acompanyament emocional i com implementar l’educació emocional en el TEA
Recursos pedagògics per a realitzar un bon suport escolar.
Objectius:
•
•
•
•
•

Aproximar l’educació emocional com a eina d’intervenció en infants i
joves
Aprendre a reconèixer les pròpies emocions i la dels altres
Aprendre a acompanyar als infants i joves en la comprensió i gestió de
les seves emocions
Donar eines i recursos per realitzar un bon acompanyament pedagògic
Aprendre a valorar quines eines i recursos pedagògics necessita cada
alumne segons les seves necessitats i característiques

Formadores: Mònica Marqués i Eulàlia León Cooperativa Actua
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Data de Realització: 11 de desembre

6. Avaluació final i tancament de curs

3.19.2 Resultats
Alumnes atesos l’any 2020:
Ferrà

Sant
Bernat

Puigventós Montserrat

INS
Blanxart

INS Creu
de Saba

TOTAL

Segon i tercer trimestre curs 2019-2020
16

16

16

16

20

20

104 alumnes

2 grups

2 grups

2 grups

2 grups

2 grups

2 grups

12 grups

Primer trimestre curs 2020-2021
33

21

15

24

15

108 alumnes

5 grups

5

5

3

4

22 grups

A partir de les reunions d’avaluació amb les parts implicades es valora que:
-

-

El projecte és valorat per diferents agents (centres, monitores, ajuntament
i famílies) com a molt positiu i amb repercussió favorable sobre l’alumnat.
Bon funcionament i dinàmica de relació amb el centre (per part de les
monitores i el retorn dels centres).
Bona vinculació de les monitores amb l’alumnat
Alumnat que inicialment estava desmotivat a poc a poc es va implicant i
participant en les dinàmiques TEA.
Poden treballar processos d’ensenyament-aprenentatge més cooperatiu i
valoren que és el que funciona entre alumnat.
Es veuen algunes millores a nivell de contingut (es redueixen assignatures
suspeses, alumnes amb dificultats de relació troben un espai d’interacció
i integració)
Es valora positivament l’adaptació de mètodes i tècniques més
manipulatives i lúdiques perquè afavoreix la motivació i els resultats
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3.19.3 Costos
•

El cost de la contractació del monitoratge 2020 : 14.273,28 €

•

S’han rebut 5.647€ d’ ingressos en concepte de subvenció de la Diputació
de Barcelona (gestionat per Departament d’Ensenyament) en el marc del
programa Educació 360º.

•

Cost de la formació: 360€ (Cooperativa ACTUA)

•

Cost de despeses de material per a monitoratge: 95.58€

•

1 Tècnica Xarxa Socioeducativa-PEE per a la coordinació de monitores,
comunicació amb els centres, gestió de documentació i avaluació.
1 Tècnica d’educació per la comunicació amb els centres, gestió de
documentació i avaluació.

•

3.20

Pla lector municipal

3.20.1 Descripció
El Pla lector municipal (PLM) neix durant el curs 2017-2018 i és liderat i
dinamitzat per part del grup motor constituït per un representant de:
- Centre educatiu públic d’educació primària
- Centre educatiu públic d’educació secundària
- Centre educatiu concertat
- Biblioteca Santa Oliva
- Coordinadora projecte Lècxit
- Tècnica LIC-Departament d’ensenyament
- Tècnica Xarxa Socioeducativa-PEE
Els objectius del PLM són:
• Promoure i potenciar la lectura en totes les franges d'edat
• Promoure la cultura lectora
• Millorar l'èxit acadèmic
Les accions/projectes principals que es gestionen són:
• Plataforma Legiland
• Programa Lècxit
• Setmana de la lectura a Olesa
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•

Acompanyament a la lectura

3.20.2 Resultats
•

•

Durant l’any 2020 s’han materialitzat les diferents accions en relació
objectius plantejats, es calcula que s’ha arribat a 1000 persones entre els
3 projectes esmentats
3 trobades amb el grup de treball de planificació i seguiment del pla lector.

Plataforma Legiland

És una plataforma digital que promou el gust per la lectura i millora la
comprensió lectora. Legiland és una solució basada en les TIC que pretén fer
compatible l'avaluació escolar de les lectures literàries amb el plaer per llegir.
Adreçat a l'alumnat de 8 a 16 anys, Legiland promou la
lectura lliure i fomenta la millora de la comprensió lectora.
El professor o tutor disposa, durant el curs, d'un espai
personal per recomanar llibres als seus lectors i fer-ne una avaluació i un
seguiment exhaustius.
Des del curs 2017-2018, l’Ajuntament va establir un pacte amb tots els centres
educatius d’Olesa per a poder finançar el 50% de les llicències de participació
en aquest programa de l’alumnat de 5è de primària i 1r d’ESO.
El resultat de participants durant el curs 2019-2020 ha estat:
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escola Josep Ferrà i Esteva
Escola Puigventós
Escola Sant Bernat
Escola Povill
INS Daniel Blanxart i Pedrals
INS Creu de Saba
Daina-Isard
Escolàpies Olesa de Montserrat

59 alumnes
124 alumnes
95 alumnes
92 alumnes
143 alumnes
135 alumnes
90 alumnes
121 alumnes
84 alumnes

TOTAL : 943 ALUMNES

Programa Lècxit
És un programa promogut per la Fundació Jaume Bofill amb l’objectiu
d’incrementar l’èxit educatiu dels infants treballant per a la millora de la seva
comprensió lectora, en un entorn lúdic i extraescolar.
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Aquest projecte es va iniciar el curs 2016-17 a Olesa i
està coordinat i dut a terme per voluntaris. Cada
participant compta amb un voluntari que ofereix suport
i estratègies per a la comprensió lectora.
Aquest any 2020 el projecte s’ha vist aturat des del mes
de març.
•

18 participants / 18 voluntaris

Setmana de la lectura a Olesa
Tercera setmana de la lectura a Olesa
amb la planificació i organització de
diferents activitats per al foment de la
lectura.
S’ha volgut implicar a diferents
membres de la comunitat educativa
(dins i fora dels centres), com per
exemple: famílies, mestres, alumnes,
comerciants, esportistes, docents,
biblioteca, CAP, etc.
Enguany s’han realitzat aquesta
tercera edició, de forma telemàtica, de
l’1 al 5 de juny.

Aquest material es va elaborar per fer l’Activitat “Lectura a les
botigues” però no va sortir a la llum ja que l’activitat es va
anul·lar degut la situació sanitària per la COVID-19
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3.20.3 Costos
Plataforma Legiland
Programa Lècxit
Setmana de la lectura a Olesa
TOTAL
•
•

3.21

2.781€ (llicències)
170,67 € (despeses difusió+ actes inci)
0
2.951,67 €

Tècnica Xarxa socioeducativa-PEE
Tècnica Ensenyament

Comissió Servei Comunitari

3.21.1 Descripció
El Departament d'Ensenyament de la Generalitat impulsa el Servei comunitari
per als alumnes d'educació secundària obligatòria (4rt) amb la finalitat de garantir
que els estudiants experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic,
aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements
i capacitats al servei de la comunitat.
Durant el curs 2019-2020 es van realitzar actuacions de coordinació entre tots
els centres de secundària del municipi, el departament d’ensenyament (inspecció
i ALIC) i tècnics municipals (ensenyament i Xarxa Socioeducativa-PEE) per anar
perfilant el projecte que tindrà el seu desplegament màxim en aquest curs. A
partir del mes de març les actuacions del Serveis Comunitari es van tenir que
parar arrel de la situació sanitària.
El curs 2020-2021 s’han reprès les accions i el servei Comunitari, aquestes han
de garantir les mesures sanitàries pertinents per la COVID-19, es per això que
alguns centres han tingut que adaptar/modificar les activitats que estaven
realitzant.
3.21.2 Resultats
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Durant aquest període s’han realitzat 4 trobades, 2 d’elles telemàtiques, entre els
agents esmentats on s’ha pogut obtenir els resultats següents:
• Delimitació dels àmbits on desenvoluparan les activitats els centres.
• Adaptació/modificació de les activitats que estaven realitzant.
• Suport individualitzat tècnica ALIC
• Elaboració de documents de treball
• Signatura de primers convenis.
3.21.3 Costos
•

1 tècnica Xarxa Socioeducativa- PEE i 1 tècnica Ensenyament per a la
coordinació, recollida informació i dinamització trobades.

3.22

Coordinació LIC del municipi

3.22.1 Descripció
Seminari de treball format per 10 docents de les escoles públiques i
concertades, referents CLIC de cada centre.
L’Objectiu general és:
• Crear una Xarxa intercentres per a promocionar l’ús social de la
llengua catalana com a vehicle de cohesió.
• Promoció de la xarxa de treball entre els centres educatius
• Afavorir l’acompliment dels objectius que es plantegin al grup de
treball primària i secundària.
3.22.2 Resultats
•

•

4 trobades, 1 telemàtica, anuals on s’ha assolit:
o Intercanvi d’experiències de centre
o Unificar criteris de funcionament.
o Creació d’activitats conjuntes.
El curs 2020-21 s’ha acordat NO realitzar les trobades fins que s’estabilitzi
la situació sanitària.
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3.22.3 Costos
•

No hi ha cost a càrrec de l’Ajuntament. Forma part de les accions de la
Xarxa-PEE però està liderat per la tècnica ALIC del departament
d’Ensenyament.

3.23

Coordinació Primària-Secundària

3.23.1 Descripció
Es tracta d’un Seminari de treball format per 15 professionals de les escoles
públiques i concertades.
L’Objectiu general és:
• Crear espais de debat per tal de coordinar les actuacions entre els
centres de primària i els de secundària
3.23.2 Resultats
•
•

S’han realitzat 4 actuacions al llarg del curs
Aquest espai de coordinació s’ha vist aturat des de l’inici de la pandèmia
el mes de març.

3.23.3 Costos
•

No hi ha cost a càrrec de l’Ajuntament. Forma part de les accions de la
Xarxa-PEE però està liderat per la tècnica ALIC del departament
d’Ensenyament.
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Àmbit de treball Salut
3.24

Participació Pla de Salut Comunitari

3.24.1 Descripció
Des de l’any 2018 la Xarxa ha participat en el desplegament del Pla de Salut Comunitària
impulsat des de la regidoria de Salut, per tal d’oferir el seu punt de vista i mirada
transversal per a totes aquelles accions adreçades a la infància, adolescència i famílies.

3.24.2 Resultats
• Coordinació continuada i actualització d’informació en relació a les mesures
proposades per la Generalitat de Catalunya en motiu de la situació sanitària
actual (plans d’obertura de centres, casals d’estiu, referents covid-escola...).

3.24.3 Costos
• 1 tècnica Xarxa Socioeducativa-Pla educatiu d’entorn
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4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1 Instancies, trucades, visites
No s’ha gestionat cap instància específica des del projecte de Xarxa
Socioeducativa. S’han realitzat les pertinents respostes a demandes puntals de
ciutadania mitjançant els departaments d’Ensenyament i Serveis socials o
departament de comunicació (per altres vies com pàgina web o xarxes socials).
No s’ha recollit de manera quantificable l’atenció a ciutadania mitjançant trucades
i correus electrònics. Les sol·licituds de la ciutadania es vinculen principalment a
aspectes d’inscripcions i demanda informativa d’activitats per a famílies.

4.2 Expedients i tràmits realitzats
Es vinculen principalment a Departament d’Ensenyament i Serveis Socials.
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5. Atenció interna municipal i tràmits
5.1 Sol·licituds i requeriments
5.2 Expedients i tràmits interdepartamentals
Accions
Programa
radio
– Participació mensual divulgativa i de promoció
emissora municipal / d’accions i projectes
departament
de
Coordinació per a difusió a web municipal i Xarxes
comunicació
socials d’accions de la Xarxa
Comissions sectorials
Coordinació
Socials

Reunió bimensual sector educatiu (EAP, Serveis
Socials, Ensenyament)

Serveis Detecció de necessitats/ diagnosi realitat social
infància i adolescència del municipi
Col·laboració en la participació dels grups de treball
de la Xarxa
Coorganització Dia dels Drets dels infants

Coordinació amb SIAD Campanya de difusió “Joguines no sexistes”
La Teixidora
Treballar la coeducació i prevenció de violències
masclistes en activitats del catàleg educatiu i actes
puntuals.
Coordinació
Departament Joventut

Difusió d’activitats
Participació catàleg educatiu
Participació grups de treball de la Xarxa

Coordinació Esports

Col·laboració en les activitats programades al
Seminari de mestres d’educació física
Difusió d’activitats: Esports a les places, Circuit
Esportiu de caps de setmana
Planificació i coordinació de possibles accions
compartides

Coordinació Cultura

Activitats Catàleg educatiu
Activitats difusió per a escoles

Coordinació
Ambient

Medi Participació activitats catàleg educatiu
Col·laboració difusió campanyes de sensibilització
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Coordinació
amb Projecte TET
Promoció econòmica
Col·laboració associació de comerciants per a
activitats educatives (setmana de la lectura, projecte
TEU...)
Coordinació amb Salut

Pla de Salut
Accions i projectes de petita infància
Accions Seminari de mestres educació física

Coordinació amb Servei Coordinació i participació accions petita infància +
de Pediatria CAP Olesa grup de treball casos en xarxa
Coordinació per accions de sensibilització i promoció
de la salut
Coordinació Biblioteca Participació Pla Lector Municipal
Municipal Santa Oliva
Difusió d’accions
Tramitació subvencions Diputació de Barcelona
externes
Generalitat de Catalunya
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6. Pressupost
La Xarxa socioeducativa no disposa de pressupost propi i es finança a través dels
pressupostos d’altres departaments, principalment del Departament de Serveis socials,
d’Ensenyament i de Salut Pública.
D’altra banda, compta amb dues subvencions principals que es gestionen des del
Departament d’Ensenyament i que es destinen a projectes específics, provenen de:
➢ Departament d’Ensenyament de la Generalitat en relació al conveni de
col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn.
A la pàgina següent es detalla la despesa econòmica general en relació a les
activitats del Pla Educatiu d’Entorn del curs 2019-2020 (àmbit de treball Èxit
Escolar), presentat al Plenari 2020.

➢ Diputació de Barcelona. Catàleg de Serveis 2020. Recurs econòmic. Educació
360, educació a temps complert. Èxit educatiu amb l’entorn. Per al Projecte Taller
d’Estudi Assistit.
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