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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
2021 el qual ha seguit afectat per la situació sanitària 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.
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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,
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.
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-

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

10

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.

Xarxa Socioeducativa d’infància i adolescència. Memòria 2021
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2.2 Organigrama
La Xarxa Socioeducativa-PEE depèn, principalment, de les regidories de
Benestar Social i Ensenyament, en tant que són les que impulsen aquesta Xarxa
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
comissió representativa-institucional. D’aquesta manera s’han unificat els
12

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
1 Tècnica Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari.

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 2021.
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 i del PMOE (projecte
específic de la Generalitat) dins dels eixos de treball d’Èxit escolar i de Lleure i
família.
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 hem
seguit 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, altres no s’ha pogut desenvolupar i altres s’han realitzat sense
tenir-les planificades per les subvencions rebudes per pal·liar els afectes de la
COVID-19 en els infants, adolescents i les seves famílies.

Petita
infància

Adolescents
i Joves

Protecció

Èxit Escolar

Salut

Família

Lleure i
Esports

14

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, salut pública, participació ciutadana, ensenyament, un representant
de les AMPA i un representant dels centres escolars.
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
 14 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).
.

3.2 Participació a Jornades de Bones pràctiques
3.2.1 Descripció
El 19 de novembre va tenir lloc, a Sant Vicens de Castallet, les IV Jornada
d’infància i adolescència en risc social al Bages.
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En aquestes jornades ens
van convidar com expertes en
el treball en Xarxa.
Des d’Olesa de Montserrat
vem participar en la Taula “La
importància del treball en
xarxa abans, durant i després
de la pandèmia” presentant el
projecte
“Amb els Cinc
Sentits. Treball en Xarxa per
a la petita infància a Olesa de
Montserrat”.
En la Jornada, com a
representants de la Xarxa i el
treball realitzat, van participar
Mireia
Luna
i
Santos,
coordinadora Cabalbaix. Pla
Supramunicipal sobre drogues
i comportaments de risc a
Olesa de Montserrat i Anna
Gasset i Cardús, tècnica de la Xarxa socioeducativa d’infància i adolescència
– Pla educatiu d’entorn d’Olesa de Montserrat.
3.2.2 Resultats
 Participació com expertes en el treball en Xarxa de les Jornades de
Infància i Adolescència en risc social al Bages.
3.2.3 Costos
 1 tècnica Xarxa socioeducativa-Pla educatiu d’entorn
 1tècnica del Pla Supramunicipal sobre drogues i comportaments de
risc a Olesa de Montserra

3.3 Plenari
3.3.1 Descripció
El 15 de juny de 2021 de 2021 de 9.30 h a 11.00h va tenir lloc de manera
Presencial 9è Plenari de la Xarxa.
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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 escolar 202021.
Enguany es va realitzar una jornada de treball, amb els agents de diferents
àmbits, amb l’objectiu de cuidar-nos i donar valor a la tasca realitzada durant
aquest curs escolar.

3.3.2 Resultats


39 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 2020-2021

-

Pla anual 2021-2022

-

Liquidació de pressupost curs 2020-2021

Xarxa Socioeducativa d’infància i adolescència. Memòria 2021
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Jornada de treball dinamitzada per les tècniques de la Xarxa (
dinamitzadora Xarxa + Tècnica LIC) per tal d’establir el full de ruta del
propers anys, reconèixer la tasca realitzada i consensuar valors
compartits (s’adjunta document amb resultats fruit de la jornada Annex 1).

3.3.3 Costos




1 tècnica per a gestió, coordinació i preparació de l’acte.
1 tècnica LIC del departament d’Ensenyament de la Generalitat
Cost dels projectes vinculats al Pla educatiu d’entorn que es van
aprovar en el marc del Plenari: 65.039€ (63.629 € dels quals, han estat
subvencionats per la dotació relativa al Pla educatiu d’entorn-PMOE).

3.4 Formacions
3.4.1 Descripció
Durant el 2021 s’ha assistit a 7 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.
3.4.2 Resultats
Crida Educació 360: L’aprenentatge no fa vacances! – Municipis per un
#EstiuEnriquit
Organització: Educació360
Data i lloc: 27 d’abril d’11.00h a 13.00h. Telemàtica
Contingut:
Reflexionar sobre les oportunitats que dona l’estiu als infants i joves. Oportunitats
que no són igual per tothom, aquest fet genera una gran escletxa d’aprenentatges
entre l’alumnat que es va eixamplant estiu rere estiu.
Descobrir iniciatives inspiradores, aprendre de la mà de referents i compartir
estratègies i mesures per avançar cap a un #EstiuEnriquit que ofereixi oportunitats
educatives per a tothom.

Formació per a la implementació del Passaport Edunauta.
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Organització: Cooperativa + Educació
Data i lloc:
Dimarts 29 de Juny de 9,30 a 14h a la Lleialtat Santsenca de Barcelona i
Dimarts 6 de Juliol de 9,30 a 13,30h Telemàtica
Dimarts 14 de setembre de 9,30 a 13,30h Telemàtica
Contingut:
L'objectiu d'aquesta formació és que poder aterrar el màxim possible el Passaport
com a eina genèrica a la realitat al territori.
Bloc 1: El Territori
Bloc 2: Superpoders, Escoles i espais d'aprenentatge.
Bloc 3: l'Eina Física i Digital
Bloc 4: Implementació Estratègica per territoris

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS dels PEE Curs 2020-2021
Organització: Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat
Educativa.
Data i lloc: Del 12 al 29 d’abril de 2021. Telemàtica
Durada total: 15 hores. 3 sessions de 3 hores i 3 sessions de 2 hores de de
seguiment
Contingut:
Els Objectius de la formació:
 Acollir els nous professionals, crear vincles i espais de trobada entre els
professionals implicats.
 Compartir conceptes bàsics per a la dinamització dels PEE: treball i
aprenentatge en xarxa, marc conceptual, accions prioritàries del PEE i
estructura organitzativa.
 Presentar eines i recursos per a la dinamització i gestió de l’acció
comunitària en el marc del PEE
La formació va constar de tres mòduls, els quals es van desenvolupar al llarg de
les sessions.
 Mòdul 1 ELS PLANS EDUCATIUS D’ENTORN. Marc conceptual.
 Mòdul 2 EL PEE 0-20 ACCIONS PRIORITÀRIES
 Mòdul 3 PEE: Dinamització i gestió

Seminari “Prevenció del fracàs escolar des dels ens locals”
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Organització: Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat
Educativa.
Data i lloc: Dijous del 16 de setembre al 21 d’octubre. Telemàtica
Durada total: 12hores. 3 sessions de 4 hores.
Contingut:
Objectius de la formació:
 Conèixer globalment el projecte 'Enxaneta' de prevenció de fracàs escolar
 Conèixer les bases per un treball socioeducatiu amb les famílies,
 Conèixer les bases per al treball competencial amb els alumnes,
 Conèixer els elements bàsics, dificultats i punts crítics organitzatius, per
organitzar projectes de prevenció de fracàs escolar a nivell local.
En les diferents sessions es van tractar els següents aspectes:
 Sessió 1: Conceptes bàsics: desafecció i fracàs escolar, projecte Enxaneta...
 Sessió 2: Treball amb les famílies. El rol emocional.
 Sessió 3: Processos d'ensenyament i aprenentatge amb les famílies i en
entorns no escolars.

Cicle de seminaris del projecte transformador Noves Oportunitats
Educatives NOE 4.10
Organització: Educació360
Data i lloc: 28 de setembre de 2021. Telemàtica
Durada total: 1 sessió d’1.30h.
Contingut:
Abandonament escolar prematur més enllà dels indicadors – una proposta de perfils
a partir de les experiències dels i les joves

FORMACIÓ SOAC PEE Curs 2021-2022
Organització: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Data i lloc:
 Sessió 1: 21/10/21, de 16:00 a 18:00h, telemàtica.
 Sessió 2: 04/11/21, de 16:00 a 18:00h, telemàtica.
 Sessió 3: 18/11/21, de 16:00 a 18:00h, telemàtica.
Durada total: 6 hores. 3 sessions de 2h de durada cadascuna.
Contingut:
Sessió 1:
 Plans Educatius d’Entorn (PEE): Definició. Element estratègic clau.
Objectius.
 Estructura organitzativa del PEE: composició de les Comissions, funcions.
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Sessió 2:
 L'orientació educativa
 Agents del territori: Serveis educatius. Centres educatius. Recursos
municipals. Altres administracions. Entitats socioeducatives.
Sessió 3:
 Personalització educativa
 Itineraris Educatius Personalitzats
 Tallers de Suport i Acompanyament Educatiu, Tallers Diversificats



Absentisme

3.4.3 Costos
 Les 49 hores formatives han estat realitzades per:
o 1 tècnica Xarxa socioeducativa-Pla educatiu d’entorn
o 1 tècnica del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari (SOAC) de
la Xarxa Socioeducativa-PEE.

Àmbit de treball en l’àmbit de la protecció
3.5 Grup de Treball de Casos en Xarxa
3.5.1 Descripció
El grup de treball de casos en Xarxa l’any 2021 s’ha divit en realitzar diferents
accions.
El curs 2020-21 es van realitzar dos sessions d’acompanyament de cuidar als
que cuiden per tal que els referents externs del centres educatius ( EAP +
S.Socials) poguessin compartir neguits, estratègies i missatges per fer una
intervenció d’acompanyament més exitosa amb els centres Educatius.
El curs actual reconduint l’espai d’autocora professional el grup a reprès les
seves trobades presencial amb l’objectiu inicial de consensuar les diferents línies
d’intervenció dels grups de treball que se’n deriven.

Xarxa Socioeducativa d’infància i adolescència. Memòria 2021
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3.5.2 Resultats
Nombre trobades
1 sessió al mes de
Novembre realitzada

Nombre participants
37 participants amb un total de 30 serveis.
-

Pediatria. Cap Olesa (1)
Cabalbaix (1)
Serveis Socials (4)
Salut Pública (1)
EAP Martorell (1)
El Setrill-Barri Jove (1)
Escola Puigventós (1)
Escola Sant Bernat (1)
Escola Ferrà i Esteva (2)
Escola Mare de Déu de Montserrat (3)
Creu de Saba (1)
Daniel Blanxart (1)
Escolàpies (1)
Escola Povill (2)
Servei de Mediació Ciutadana (1)

-

TET (2)
Biblioteca Santa Oliva (1)
Teràpia Familiar (1)
CDIAP (1)
Diversitat (1)
Igualtat (1)
SAI (1)
Joventut (1)
ELIC (1)
Inspecció (1)
Llar d’infant TAITOM (1)
SOAC (1)
Ensenyament (1)
Xarxa Socieducativa (1)
Policia Local (1)

Reflexió, priorització i valoració dels grups de treball per el curs 2021/22:





Grup de Protecció
Grup de petita infància
Grup adolescència
Grup d’Atenció a la diversitat

3.5.3 Cost




1 tècnica per a gestió, coordinació i dinamització de les trobades
1 tècnica en la gestió i participació.
Participació de 8 departaments municipals i 8 serveis municipals.
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3.6Accions i projectes socioeducatius vinculats a la protecció
3.6.1 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
3.6.2 Resultats
-

Centre Obert
Teràpia Familiar
Servei d’Orientació Jurídica
Acompanyament Socioeducatiu
Projecte de suport al transport per formació
Pis d’urgència social per suport a l’autonomia dels joves.
Intervenció dels Educadors socials als centres educatius
Ajuts econòmics per COVID’19
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Àmbit de treball Famílies i Lleure
3.7 Grup de treball amb famílies
3.7.1 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.
3.7.2 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 .
1 trobada realitzada el mes de desembre amb la participació de 4
representats de les AFAS

3.7.3 Costos



1 tècnica xarxa socioeducativa-pla educatiu d’entorn.
1 tècnica cap del departament d’Ensenyament

3.8 Tallers i xerrades per a famílies
3.8.1 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).
Xarxa Socioeducativa d’infància i adolescència. Memòria 2021
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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 2021.
Mes
Juny

Xerrada-Taller
Curs 2010-2021
“L'entrada a l'escola, una oportunitat per seguir creixent”
Acompanyament a les famílies amb infants que faran l'entrada a
P3 el curs 2021-22. A càrrec de les psicopedagogues de l'EAP
B-26 de Martorell.
“Amb els 5 sentits” Xerrada adreçada a famílies amb infants
de 0-5 anys sobre l’ús de pantalles. A càrrec de Mireia Luna,
Tècnica del pla Supramunicipal de Drogues

Les xerrades s’emmarquen dins del treball de la xarxa
socioeducativa d’infància i Adolescència-Pla educatiu d’entorn,
concretament, del Grup de petita infància i el Grup de
Coordinació 0-6
Juliol
"Actituds per afavorir els aprenentatges de fills i filles",
destinada a famílies amb infants de 3 a 12 anys. A càrrec de
l’Alba Castellví. Organitza Ajuntament (Programa “Eduquem en
família” Diputació de Barcelona) Amb la Col.laboració de l’EMPO
i les AMPA’s
dijous 8 de juliol a les 19h de forma telemàtica
Setembre “Amb els 5 sentits” Xerrada adreçada a famílies amb infants
de 0-5 anys sobre l’ús de pantalles. A càrrec de Mireia Luna,
Tècnica del pla Supramunicipal de Drogues
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3.8.2 Resultats



Represa dels tallers i xerrades tot i les dificultats vinculades a la
situació sanitària
4 xerrades-tallers realitzats

3.8.3 Costos


1 activitat Coberta 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
Cartells de les Xerrades -Tallers del 2021
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3.9 Festa dels Drets dels infants
3.9.1 Descripció
Celebració familiar que es realitza un cop l’any coincidint amb la commemoració
de la festa dels drets dels infants.
Enguany es va realitzar un programa conjunt amb la Biblioteca i la xarxa
espectacles on vam incorpora diferents
activats vinculades amb els drets dels infants.
El dissabte 20 de novembre, a les 12h, es va
realitzar una animació infantil a càrrec de la
Cia roger Canals.
3.9.2 Resultats
Participació d’unes 50 famílies del municipi.
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(Animació Infantil Cia Roger Canals)

3.9.3 Costos
 2 tècniques. 1 educadora social del departament de SSB i 1
dinamitzadora de la Xarxa
 Recursos econòmics totals: 888,25€ (Pressupost Dep. Serveis Socials)

3.10 Suport als Casals d’Estiu
3.10.1 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 2022.




Suport en la orientació de mesures
Gestió d’espais
Beques

3.10.2 Resultats


3 trobades Preparació i execució: maig a agost 2021.

3.10.3 Costos


1 tècnica xarxa socioeducativa-pla educatiu d’entorn.
Xarxa Socioeducativa d’infància i adolescència. Memòria 2021
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1 administrativa del departament d’ensenyament

3.11 Casal Estiu per infants en situació de vulnerabilitat (agost).
3.11.1 Descripció
El Casal d’Estiu, del mes d’agost, realitzat a l’Escola Mare de Déu de
Montserrat dins del treball en Xarxa ha estat un casal dinamitzat i organitzat
conjuntament entre serveis socials, Ensenyament i la Fundació Pere Tarrés.
El casal s’ha realitzat del 2 al 27 d’agost del 2021 i estava dirigit a infants de
3 a 12 anys en situació de vulnerabilitat. Els infants que han participat de
l’activitat han estat derivats per els centres educatius, serveis socials i altres
serveis vinculats al treball en Xarxa
L’horari de l’activitat es de 9 a 15 i s’incorpora el servei de menjador. Ambdues
activitats eren gratuïtes.
En la realització de les activitats s’ha apostat per una metodologia basada en
la participació i la inclusió en l’etapa d’infantil i primària.
3.11.2 Resultats


59 infants ,en situació de vulnerabilitat ,de 3 a 12 anys han participat del
casal d’estiu i el servei de menjador.

3.11.3 Costos







Activitat gratuïta per infants facilitat per la Fundació Pere Tarrés mitjançant
la Campanya cap infant sense colònies.
Es faciliten equipaments municipals per la realització de l’activitat.
o centre escolar.
o Accés a Piscina municipal
2 tècniques xarxa socioeducativa-pla educatiu d’entorn.
2 educadors socials de SSB per la coordinació i la implementació del casal
1 administrativa del departament de SSB per elaboració de conveni
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3.12 Colònies per infants en vulnerabilitat.
3.12.1 Descripció
Activitat gratuïta per a 37 infants i adolescents vinculats al SIS ( Servei
d’intervenció Socioeducativa) facilitada per la Fundació Pere Tarrés mitjançant
la Campanya cap infant sense colònies.
Les colònies s’han realitzat del 2 al 6 d’agost a la Conreria el grup d’infants i
del 9 al 13 d’agost a Ogassa el grup d’adolescents.
Mes informació a la memòria Annexa de
3.12.2 Resultats



24 places per infants de 6 a 12 anys
13 places per adolescents de 12-16 anys.

3.12.3 Costos




Activitat amb 0 cost econòmic ja que ha estat una activitat proporcionada
per la Fundació Pere Tarrés a través de la Campanya cap infant sense
colònies.
4 Educadors Socials del departament de SSB per fer el seguiment i
acompanyament.

3.13 Suport Colònies escolars
3.13.1 Descripció
Amb l’objectiu d’afavorir la participació de tots el infants a les colònies escolars,
en el Marc del pla educatiu d’entorn i el Pla de millora d’oportunitats
educatives, s’ha ofert suport econòmic als centres educatius d’educació
primària que han realitzat colònies al finalitzar l’etapa del cicle superior de
primària.
Cal tenir present que les colònies són un espai d'oportunitat d'aprenentatge,
gaudi i socialització per els infants i són un recurs per afavorir l’èxit escolar.
3.13.2 Resultats


10 infants amb una situació socioeconòmica vulnerable, cursant 6é d’EP,
han gaudit de l’activat de les colònies de final d’etapa.
Xarxa Socioeducativa d’infància i adolescència. Memòria 2021
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3.13.3 Costos
 Recursos Econòmics: 1.340,00 €
 1 tècnica xarxa socioeducativa-pla educatiu d’entorn.
 1 Administrativa del departament d’Ensenyament

3.14 Sant Jordi. Animació infantil.
3.14.1 Descripció
En el marc de la Celebració
de la Diada de Sant Jordi
entre
tots
els
actes
impulsats
des
d’ensenyament, els quals
es recullen a la memòria del
departament, des de la
xarxa s’ha programat una
animació infantil tenint en
compte totes les mesures
sanitàries que s’havien de
complir. L’accés a estat restringit, delimitat i calia inscripció prèvia.
3.14.2 Resultats
 315 participants.
3.14.3 Costos
 Recursos econòmics totals 800 €
 2 tècniques:
o 1 Tècnica cap del departament de SSB
o 1 dinamitzadora de la Xarxa
 2 Administratives del departament d’Ensenyament.
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3.15 Activitats en família de descoberta de l’entorn natural i
urbà
3.15.1 Descripció
Tallers de descoberta de diferents espais del municipi oferts durant el mes de
juliol de 2021 per a infants de 6 a 12 anys i les seves famílies amb l’objectiu
d’afavorir la descoberta de l'entorn proper per potenciar l'arrelament al territori
i la cohesió social.
Activitat 1: Cens d’orenetes .Data: 8 de juliol de 2021. Durada aproximada: 2 hores

Activitat d’observació de la natura a través d’un
itinerari pel municipi per realitzar el cens de les
orenetes en companyia d’una educadora
ambiental que explicà totes les peculiaritats
d’aquesta espècie i la seva influència en el
medi ambient.
La finalitat d’aquesta primera sortida era
conèixer com i on viuen les orenetes,
descobrir els nius que tenen en el poble i si
aquest any havien tornat a casa seva. Una
nova manera d’aproximar-nos a les especies
que ens envolten en el nostre territori i de fer
una activitat de ciències ambientals de forma
experimental i lúdica.
Amb aquesta activitat volíem potenciar el
respecte envers aquesta espècie en concret, i
del medi ambient en general, tot participant el
projecte Orenetes.
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Activitat 2: Fot-li canya a la canya!. Data: 15 de juliol de 2021. Durada : 2 hores

Participació en la campanya organitzada per
l’entitat Capreolus i el grup del Centre
Muntanyenc i de Recerques Olesà, per tal de
recuperar les zones més degradades del riu
Llobregat, en el seu pas per Olesa, a causa
de la invasió de l’espècie Arundo donax o
canya americana.
La canya americana és una espècie invasora
amb un gran poder colonitzador.
Per tal de controlar la seva població es varen
trepitjar i arrencar els seus brots, ajudant així
al desenvolupament de les especies
autòctones de la riba del riu.

Activitat 3: Descoberta del bosc del Gavatx. Data: 22 de juliol de 2021
Durada: 3 hores i 30 minuts
Descoberta natural tot gaudint d’una
passejada a través de les Oliveres Palomar,
varietat típica d’Olesa de Montserrat, fins a
arribar al bosc del Gavatx.
Durant l’itinerari es varen fer parades
interpretatives per conèixer la vegetació més
característica de la zona així com les seves
adaptacions al medi. També es varen
reconèixer els rastres més usuals del bosc i
els cants dels ocells més peculiars. Finalment,
es van donar a conèixer algunes plataformes
que ajuden a reconèixer el cant dels ocells i a
identificar plantes, entre elles, el projecte de
ciència ciutadana Natusfera, el qual ens
permet registrar, organitzar i compartir
observacions de la naturalesa per promoure
la divulgació de la biodiversitat d'Espanya a
través de la participació ciutadana.
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Activitat 4: Recorregut botànic pel Parc Municipal. Data: 29 de juliol de 2021
Durada aproximada: 2 hores

Tancament del cicle d’activitats en família
de descoberta de l’entorn natural i urbà
amb un recorregut botànic pel parc del
nostre municipi, Olesa de Montserrat.
Es realitzà una gimcana per trobar i
reconèixer alguns dels arbres i arbustos del
parc utilitzant, per a aquesta finalitat, l’eina
Geoportal ja que en ella hi ha tots els arbres
inventariats.

3.15.2 Resultats





4 activitats de descoberta de l’entorn natural i urbà del municipi d’Olesa
de Montserrat per a infants de 6 a 12 anys i les seves famílies.
29 alumnes d’Educació Primària, han participat, juntament amb les
seves famílies. El 55% de les assistents eren del gènere femení i el 45%
restant, del gènere masculí.
Cal destacar l’assistència i bona acollida de les activitats, sobretot en la
del Cens d’orenetes i Descoberta del bosc del Gavatx.

3.15.3 Costos
Recursos econòmics: 750€. “Programa finançat pel Ministeri d'Educació i
Formació Professional i la Generalitat de Catalunya”
Per a la seva realització han sigut necessàries:
 1 administrativa del Departament d’Ensenyament;
 1 tècnica de la Xarxa Socioeducativa-PEE;
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1 tècnica del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari (SOAC) de la Xarxa
Socioeducativa-PEE.

Àmbit de treball Adolescència i joves
3.16 Grup de treball de casos i projectes
3.16.1 Descripció
Realització de 1 sessió de treball de continuació i seguiment per tal d’evaluar
i valorar els circuits de comunicació realitzats al mateix temps que es
comparteixen neguits i estratègies d’intervenció en aquesta franja educativa.
Accions a desenvolupar:
Mantenir SISTEMA DE COMUNICACIÓ.
Projecte CONECTA’T: Sessions de coach per a joves
Realitzar tallers ACOMPANYAMENT DIGITAL A LES FAMÍLIES
Oferir ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
 Incorporació de la figura sociocomunitària SOAC. Per intervenció
comunitària dins i fora dels centres escolars amb els/les adolescents.
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3.16.2 Resultats



Recordatori de circuits i protocols, millora de la coordinació interserveis
Coneixement dels recursos nous i dels existents, projectes i serveis
vinculats a l’adolescència.

3.16.3 Costos
 2 professionals de SSB durant 3 hores/mensuals
.

3.17 Servei d’orientació d’àmbit Comunitari. SOAC
3.17.1 Descripció
Des del mes de juny de 2021, en el marc de la Xarxa Socioeducativa-Pla
Educatiu d’entorn, a través del PMOE, disposem d’una nova figura tècnica
d’orientadora d’àmbit comunitari creant el Servei d’orientació d’àmbit
comunitari (SOAC) amb la finalitat orientar i acompanyar l’alumnat i les famílies
al llarg del procés educatiu i dels diferents contextos d’aprenentatge (formal i
no formal) i contribuir a millorar les expectatives d’èxit educatiu i la inserció en
la vida laboral i social.
Aquest servei té un caràcter universal per garantir que tots els infants, joves i
les seves famílies puguin comptar amb un servei d’acompanyament i
orientació quan el necessitin en qualsevol moment de la seva trajectòria
formativa.
Cal destacar però, el pes decisiu que aquest acompanyament suposa per a
l’alumnat amb més vulnerabilitat educativa i les seves famílies.
3.17.2 Resultats
 1 tècnica SOAC per liderar noves propostes, projectes i activitats
socioeducatius en l’àmbit comunitari per contribuir en l’èxit educatiu.
 Suport econòmic per la contractació de la figura tècnica del Departament
d’Ensenyament.
3.17.3 Costos
 Recursos econòmics: 30.000€ “Programa finançat pel Ministeri
d'Educació i Formació Professional i la Generalitat de Catalunya”
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3.18 Estiu Jove
3.18.1 Descripció
Projecte transversal per a joves de 12 a 16 anys coordinat pels Departaments
d’Ensenyament i de Joventut de l’Ajuntament d’Olesa, realitzat a l’espai de
l’Escorxador.
A l’Estiu Jove, els i les joves han pogut gaudir del 5 al 30 de juliol amb activitats
dissenyades per l’equip de monitoratge i per elles i ells mateixos.. Sempre des
d’una vessant pedagògica, a l’Estiu Jove es tracten els principals temes que
afecten el jovent, a través de tallers, dinàmiques i xerrades coordinades entre
diferents departaments de l’Ajuntament i amb la col·laboració també d’entitats
del municipi.
Les activitats s’han dut a terme els dilluns, dimarts i divendres de 10:00h a
13:00h; els dimecres de 10:00h a 18:00h i els dijous de 15:00h a 18:00h.
El preu de l’activitat per participant ha estat establerta mitjançant l’ordenança
fiscal.
3.18.2 Resultats
 Han participat 20 joves d’Olesa de Montserrat d’edats compreses entre
12 i 16 anys, distribuïts ens dos grups diferenciats de 10 membres cada
un, amb un/a monitor/a referent a cada grup per tal de poder treballar
amb grups bombolla.
3.18.3 Costos


El cost de la contractació del monitoratge i de les persones que han
realitzat els tallers i activitats ha estat de 5.705 €. “Programa finançat pel
Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Generalitat de Catalunya”



Per a la seva realització han sigut necessàries:
o 1 tècnica del Departament d’Ensenyament;
o 1 tècnica del Departament de Joventut;
o 1 tècnica del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari (SOAC) de la
Xarxa Socioeducativa-PEE;
o Personal de la piscina municipal
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3.19 Taller de suport escolar: Connecta’t
3.19.1 Descripció
Projecte d’assessorament i orientació a joves enfocat des d’una perspectiva
preventiva: detecta i reforça les capacitats i fortaleses dels joves per afavorir
relacions saludables i enfortir les habilitats personals.
El servei s’ofereix des d’un enfocament sistèmic, relacional, integral i comunitari
amb l’objectiu de:


Orientar sobre qüestions de l’interès dels joves en sentit de promoure el
benestar emocional i relacional (a través de xerrades i tallers virtuals o
petites càpsules formatives sobre temes d’interès).



Donar suport especialitzat quan hi ha una dificultat o problemàtica
específica, relacional o emocional (situacions de desorientació
acadèmica, formativa i laboral, situació de crisis familiar i de relació amb
els iguals, així com altres aspectes que puguin estar afectant el benestar
emocional propi com problemes d’addicció, alimentaris, d’autoestima,
etcètera, deguts a qualsevol circumstància).



Promoure la participació activa en la comunitat, amb activitats i trobades
comunitàries, fomentant les relacions amb el grup d’iguals i altres joves
de la mateixa localitat per tal de trencar la soledat i l’aïllament no desitjats.



Orientar, acompanyar i connectar amb la xarxa de serveis i recursos del
territori per rebre orientació adequada a les necessitats de cada jove. És
un servei que complementa els serveis socials

És un servei complementari als serveis de la xarxa local dels àmbits social,
educatiu, sanitari i de lleure. Com a tal, es desplega en coordinació i col·laboració
estreta amb aquests Serveis.
3.19.2 Resultats
 S’han realitzat 10 sessions i s’han atès a 12 Adolescents.
3.19.3 Costos


Recursos econòmics: 2369,52€ “Programa finançat pel Ministeri
d'Educació i Formació Professional i la Generalitat de Catalunya”
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Àmbit de treball per a la petita infància
3.20 Comissió de petita infància
3.20.1 Descripció
Comissió de treball interdisciplinària i consolidada des de fa 8 cursos, entre
professionals que atenen a la petita infància de 0 a 6 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.
Enguany s’ha fusionat amb el grup de Coordinació 0-6 impulsat per el
departament d’Educació a través d’inspecció.
3.20.2 Resultats
 Participants dels àmbits de la salut (CDIAP i pediatria), educatiu (llars
d’infants i departament d’ensenyament) i social (departament de serveis
socials).
 5 trobades anuals de 2h de durada.( 2 telemàtica) 10h anuals de treball
de grup.
 Coordinació de casos en xarxa.
 1 xerrada programada i no realitzada per a famílies de 0 a 3 anys,
 Elaboració de dos campanyes educatives: Amb els 5 sentits i caminem
Junts.
3.20.3 Cost
 1 Tècnica Xarxa Socioeducativa-Pla Educatiu d’entorn
 1 Educadora Social de SSB
 1 Tècnica de Salut
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3.21 Campanyes de sensibilització: “Amb els 5 Sentits” i
“Caminem Junts”
3.21.1 Descripció
En l’àmbit de al petita infància enguany s’ha impulsat dues campanyes de
sensibilització. Aquestes campanyes tenen com objectiu reflexionar sobre
aspectes educatius dels infants de 0- 6 anys.


Amb els 5 Sentits: Aquesta Campanya vol incidir en la prevenció d’usos
problemàtics de pantalles. Representen diferents situacions que poden
recordar-nos moments quotidians familiars. Convida a la reflexió tant
visualment com amb el missatge “Amb els 5 sentits” (oïda, tacte, gust,
vista, olfacte)



Campanya caminem Junts: Inici de la Creació de la campanya amb
l’Objectiu de convidar a la reflexió sobre diferents aspectes educatius dels
infants com l’autonomia, la necessitat de límits, la confiança, la implicació
de la família i l’escola, i la figura dels adults com a models a imitar. El
contingut i materials de la campanya s'ha treballat conjuntament amb tots
els centres educatius de primària i les llars d'infants del municipi.
S’han adaptat les il·lustracions i s’ha estat elaborant els missatges que es
volen transmetre.

3.21.2 Resultats
Campanya amb els 5 sentits:
 Disseny i repartiment del Calendari escolar per infants de P0 a P5.
 Realització de 2 xerrades per famílies i professionals
 5 rol.laps amb les imatges de les campanyes que roten per diferents
espais on accedeixen les famílies ( escoles, llars, cap, serveis
municipals....)
 Difusió a les xarxes socials, a la web municipal i Olesa radio.
 Participació de la Xarxa per explicar l’experiència com a Bona
pràctica.
Campanya Caminem Junts:
 Realització de 1 xerrada per acompanyar les famílies a l’entrada de P3
 Creació del material per fer la difusió.
3.21.3 Costos
 Elaboració i Edició dels materials: 550,00 €
 Creació Il·lustracions : 750€
Xarxa Socioeducativa d’infància i adolescència. Memòria 2021
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3.22 L’hora del Conte per petita infància
3.22.1 Descripció
L’hora del conte per petita infància és una activitat de foment de la lectura
adreçada a infants d’1 a 3 anys en la qual s’explica un conte i els infants
participen activament en les activitats complementàries per viure l’argument del
conte de manera lúdica i creativa.
Escoltar contes fomenta la lectura, fa que es transmetin valors com el respecte i
la tolerància, però, sobretot, és un clar estímul de la imaginació.
Les diferents sessions de l’activitat s’han dut a terme a l’espai de la Biblioteca
Santa Oliva d’Olesa de Montserrat.
3.22.2 Resultats


S’han realitzat 4 sessions on varen assistir 7 infants i 4 mares en cada
sessió.

3.22.3 Costos
El cost de la contractació del narrador/a professional ha estat de 800 €.
“Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i la
Generalitat de Catalunya”


Per a la seva realització han sigut necessàries:
o 1 tècnica de la Xarxa Socioeducativa-PEE
o Personal de la Biblioteca

Cartell de l’hora del Conte
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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.

3.23 Tallers d’estudi assistit
3.23.1 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.
Es tracta d’un projecte de suport a l’escolarització, oferint hores no lectives de
reforç educatiu a l’alumnat d’educació primària, preferentment del cicle mitjà i del
cicle superior, i d’educació secundària, que presenti necessitats vinculades a
l’aprenentatge i que, a més a més, tingui dificultats d’acompanyament a les
tasques escolars dins el nucli familiar. Amb una metodologia lúdica i participativa
s’aconsegueix promoure la participació, la reflexió i el diàleg de l’alumnat.
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.
L’horari de dedicació de les monitores i monitor ha estat de 6h/setmanals:
4h d’atenció a l’alumnat i 2h de coordinació preparació de material.
El projecte disposa de les següents fases:
1. Reunió inici de curs
Xarxa Socioeducativa d’infància i adolescència. Memòria 2021
43

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 els i les docents de referència (tutors/es,
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 Fomentar la cohesió de grup
o Practicar l’escolta activa, habilitat fonamental de comunicació
eficaç per els i les professionals que treballen amb persones.
o Facilitar la presa de consciència dels meus patrons de
comunicació.
o Aprendre a facilitar cercles de paraula com una manera de
generar i consolidar la confiança entre monitors/res i alumnat.

D’aquesta manera es van oferir 3h formatives sobre els següents
aspectes:

Càpsula formativa: Formació en comunicació i gestió positiva dels conflictes
Adreçada a professionals del TEA
CONTINGUTS:
-

Elements de l’escolta amb empatia segons la Comunicació NoViolenta.
Elements de l’expressió assertiva.
Les principals barreres en la comunicació entre persones.
Introducció als cercles de paraula: tipus de cercles, característiques i facilitació.

METODOLOGIA:
-

Combinació de pautes teòriques amb pràctiques (dinàmiques grupals o per parelles,
jocs de rol…). Es convida a les persones assistents a implicar-se tant en un procés
reflexiu com vivencial.

Formadora: Patricia Garcia Lepetit – mediadora del Servei de Mediació Ciutadana d’Olesa
de Montserrat, formadora certificada en Comunicació NoViolenta
Data de Realització: 11 d’octubre

6. Avaluació final i tancament de curs
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3.23.2 Resultats
Alumnat atès l’any 2021:

Ferrà

Sant
Bernat

Puigventós Montserrat

INS
Blanxart

INS Creu
de Saba

TOTAL

Segon i tercer trimestre curs 2020-2021 (gener-maig)
33

21

15

24

15

-

108 alumnes

3 grups

5 grups

5 grups

5 grups

4 grups

-

22 grups

Primer trimestre curs 2021-2022 (octubre-desembre)
10

17

10

10

-

13

60 alumnes

2 grups

4 grups

2 grups

2 grups

-

2 grups

12 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

3.23.3 Costos




El cost de la contractació del monitoratge 2021: 12.067,05€
Cost de despeses de material per a monitoratge: 259,82€
Cost Assegurança:
312,00 €

“Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i la
Generalitat de Catalunya”
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Per a la seva realització han sigut necessàries:
o 1 tècnica de la Xarxa Socioeducativa-PEE per la comunicació amb
els centres, gestió de documentació i avaluació.
o 1 tècnica del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari (SOAC) de la
Xarxa Socioeducativa-PEE per a la coordinació de monitors/es,
comunicació amb els centres, gestió de documentació i avaluació.
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3.24Taller de suport escolar: Tallers d’Estudi Assistit a l’estiu
3.24.1 Descripció
El projecte Tallers d’Estudi Assistit a l’estiu neix amb l’objectiu de continuar,
durant les vacances d’estiu, amb el projecte de suport a l’escolarització que es
realitza durant el curs escolar.
D’aquesta manera, del 12 de juliol al 6 d’agost de 2021 s’han realitzat
aquests tallers d’aprenentatge, repàs i consolidació de diferents aspectes
treballats durant el curs, mitjançant una metodologia lúdico-educativa, amb la
finalitat d’obtenir unes sessions d'estudi més amenes i amb la intenció de crear
un espai agradable on 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 projecte s’ha dut a terme amb el treball compartit de diferents
departaments municipals, la col·laboració de la Biblioteca Santa Oliva i els
centres educatius del municipi.
3.24.2 Resultats
 En total s’han atès a 16 nens i nenes de cicle mitjà i cicle superior
d’Educació Primària.
 En general, els i les participants han mostrat motivació, receptivitat i grat
envers les activitats proposades, metodologia i organització de les
sessions, com també han considerat que el hi ha sigut de profit per tal de
millorar i reforçar coneixements.
Atenció realitzada
Dilluns i
dimecres
18.00-18.45
3

Dilluns i
Dimarts i
dimecres
dijous
19.00-19.45
18.00-18.45
5
5
4 grups

Dimarts i dijous
19.00-19.45

TOTAL

3

16 alumnes
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3.24.3 Costos
El cost de la contractació del monitoratge ha estat de 847,67 €. “Programa
finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Generalitat de
Catalunya”


Per a la seva realització han sigut necessàries:
o 1 tècnica de la Xarxa Socioeducativa-PEE
o 1 tècnica del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari (SOAC) de la
Xarxa Socioeducativa-PEE per a efectuar les inscripcions de
l’alumnat, coordinació amb la monitora, comunicació amb l’espai
(Biblioteca), gestió de documentació, seguiment i avaluació.
o Personal de la Biblioteca
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3.25 Taller de suport escolar: Jocs de Taula a la piscina
3.25.1 Descripció
A través del projecte Jocs de taula a la piscina s’han ofert diferents jocs i
activitats als infants i joves, usuaris/es de la Piscina Municipal d’Estiu, totes les
tardes dels dimecres del mes de juliol del 2021, de 18.00 a 20.00 hores.
El taller s’ha dut a terme a la Piscina Municipal d’Estiu ’Olesa de Montserrat,
amb la col·laboració del Departament d’Esports.
Els i les participants es distribuïren en diferents grups segons la seva edat:
o de a 3 a 8 anys;
o de 8 a 12 anys;
o de 12 a 18 anys.
Grup d’alumnat del projecte
Taller d’Estudi Assistit a l’estiu.

3.25.2 Resultats

L’activitat va tenir molt bona
acollida per part dels infants
d’educació infantil i primària,
però no tanta pels joves d’edats compreses entre 12 i 18 anys, motiu pel
qual es modificà la distribució dels grups d’edat.

Imatge de la difusió del projecte a través de les xarxes socials
(Biblioteca Santa Oliva d’Olesa de Montserrat).

Alumnat atès:
Nombre Alumnat

Gènere (%)

Infantil

EP

ES

Batx

TOTAL

30

40

-

-

70

M

F

35,70% 64,20%

Gènere (nº)
M

F

25
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3.25.3 Costos


El cost de la contractació del monitoratge i les despeses de material han
estat de 968€. “Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació
Professional i la Generalitat de Catalunya”



Per a la seva realització han sigut necessàries:
o 1 tècnica de la Xarxa Socioeducativa-PEE;
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o 1 tècnica del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari (SOAC) de la
Xarxa Socioeducativa-PEE.
o Personal de la piscina (Departament d’Esports).

Cartell informatiu de la difusió de l’activitat.

3.26Tallers de Suport escolar: A l’estiu Teatre
3.26.1 Descripció
A través de l’activitat del Taller Intensiu de Teatre: A l’estiu Teatre Jove
realitzat del 5 al 9 de juliol, s’ha acostat als i les joves de de 10 a 14 anys
d’Olesa al teatre, alhora que també ha volgut ser un espai on les i els
50

adolescents descobreixin el que pot aportar i ajudar el teatre a la vida,
proporcionant recursos per la gestió emocional, enfrontar-nos a conflictes o
millorar l’empatia.
El joc ha sigut la eina d’internació i de creació al llarg de les sessions encara
que parlem de coses serioses, es fa jugant i per divertir-nos
3.26.2Resultats
Al taller han participat 13 alumnes de 10-14 anys procedents de tots els
centres educatius del municipi. El grup estava format per 3 nens i 10 nenes,
la majoria (7) nascudes l’any 2009.
3.26.3Costos
El cost de la contractació del taller a ha estat de 1138€. “Programa finançat
pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Generalitat de Catalunya”
Per a la seva realització han sigut necessàries:
o1 tècnica de la Xarxa Socioeducativa-PEE
o1 tècnica del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari (SOAC) de la Xarxa
Socioeducativa-PEE
oPersonal d’administració i taquilles de La Passió d’Olesa per realitzar les
inscripcions

Cartell informatiuXarxa
de la difusió
de l’activitat.
Socioeducativa
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3.27 Tallers de Suport escolar: L’hora del conte
3.27.1Descripció
L’hora del conte és una activitat de foment de la lectura adreçada a infants a
partir de 4 anys en la qual s’explica un conte i els infants participen activament
el les activitats complementàries per viure l’argument del conte de manera
lúdica i creativa.
Escoltar contes fomenta la lectura, fa que es transmetin valors com el respecte
i la tolerància, però, sobretot, és un clar estímul de la imaginació.
Les diferents sessions de l’activitat s’han dut a terme a l’espai de la Biblioteca
Santa Oliva d’Olesa de Montserrat.
3.27.2 Resultats
 S’han realitzat 10 sessions on varen assistir un total de 300 infants
d’educació primària del municipi
3.27.3 Costos
 El cost de la contractació del narrador/a professional ha estat de
2.059,81 € “Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació
Professional i la Generalitat de Catalunya”


Per a la seva realització han sigut necessàries:
o 1 tècnica de la Xarxa Socioeducativa-PEE
o Personal de la Biblioteca

52

3.28 Pla lector municipal
3.28.1 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 Lexit
 Acompanyament a la lectura
3.28.2 Resultats


Durant l’any 2021 s’han materialitzat les diferents accions en relació
objectius plantejats, es calcula que s’ha arribat a 1000 persones entre els
2 projectes esmentats

 8 trobades amb el grup de treball de planificació i seguiment del pla lector.
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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 2020-2021 ha estat:
TOTA : 956 ALUMNES

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

83 alumnes
100 alumnes
95 alumnes
105 alumnes
171alumnes
107alumnes
90 alumnes
121 alumnes
86 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.
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 2021 el projecte s’ha vist aturat per la
situació sanitària i el compliment de les mesures
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3.28.3 Costos
Plataforma Legiland
Programa Lecxit
Setmana de la lectura a Olesa
TOTAL



2.895,77 € (llicències)
0
0
2.895,77 €

Tècnica Xarxa socioeducativa-PEE
Tècnica SOAC de la Xarxa socioeducativa-PEE

3.29 Comissió Servei Comunitari
3.29.1 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.
El curs 2021-2022 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.
3.29.2 Resultats
Durant aquest període s’han realitzat 2 trobades 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.
3.29.3 Costos
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1 tècnica Xarxa Socioeducativa- PEE i 1 tècnica Ensenyament per a la
coordinació, recollida informació i dinamització trobades.

3.30 Coordinació LIC del municipi
3.30.1 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.
3.30.2 Resultats


4 trobades anuals on s’ha assolit:
o Intercanvi d’experiències de centre
o Unificar criteris de funcionament.

3.30.3 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.

.

3.31 Coordinació Primària-Secundària
3.31.1 Descripció
Es tracta d’un Seminari de treball format per 15 professionals de les escoles
públiques i concertades.
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L’Objectiu general és Crear espais de debat per tal de coordinar les
actuacions entre els centres de primària i els de secundària
3.31.2 Resultats


Aquest espai de coordinació s’ha vist aturat des de l’inici de la pandèmia
el mes de març.

3.31.3 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.

3.32Pla Català de l’Esport – Seminari de mestres d’educació
física
3.32.1 Descripció
El curs 2020-2021 i 2021-22 el 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. Es
preveu la seva Activació el segon trimestre del curs 2021-22
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.
3.32.2 Resultats


Programada una trobada mensual per part de tot el grup per a coordinar
accions.

3.32.3 Costos
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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).

3.33Projectes i activitats Departament d’Ensenyament
3.33.1 Descripció
En la línia de l’èxit escolar, cal esmentar aquelles accions que es lideren des
del departament d’ensenyament del municipi i que volen afavorir i incrementar
les bones praxis en relació als centres educatius, amb l’objectiu final d’incidir
en la millora de l’èxit escolar de l’alumnat (entenent-lo des de la part de
contingut acadèmic fina als aspectes vinculats al desenvolupament personal i
relacional)
3.33.2 Resultats
Podem parlar de dues accions principals que es vinculen en aquesta línia (i
que es recullen extensament a la memòria del Departament d’Ensenyament):
 Catàleg educatiu
 Projecte TEU
 Estimulació sensorial
 Sant Jordi......
3.33.3 Costos
 1 tècnica Ensenyament
 1 tècnica Xarxa Socioeducativa-PEE
 1 tècnica SOAC
 2 Adminstratives
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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 tot i que cal fer esment que es fa una alta gestió de emails
vinculats a professionals de la infància, entitats educatives entre d’altres. Les
sol·licituds de la ciutadania es vinculen principalment a aspectes d’inscripcions i
demanda informativa d’activitats per a famílies.

4.2Expedients 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
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Coordinació
Ambient

Medi Participació activitats catàleg educatiu
Col·laboració difusió campanyes de sensibilització

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.
Detalla la despesa econòmica general en relació a les activitats del Pla Educatiu
d’Entorn del curs 2020-2021 (àmbit de treball Èxit Escolar), presentat al Plenari
2021.

 Diputació de Barcelona. Catàleg de Serveis 2021. Recurs econòmic.
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