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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 2018,
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, fragmentar-la en mirades
parcials (només educatives o només socials). Si entenem que els àmbits de més
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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 (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.
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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 dóna 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

En relació a aquestes competències i altres demandes sorgides entre els diferents
agents, s’han consolidat 6 eixos de treball que s’han anat incorporant des de la seva
creació:
•

Àmbit Petita infància

•

Àmbit Adolescència

•

Àmbit Protecció

•

Àmbit Família i Lleure

•

Àmbit Èxit escolar

•

Àmbit Salut

Durant el curs 2017-2018, s’ha iniciat el treball en relació a l’eix de Salut (participant del
Pla de Salut comunitària, aportant una mirada des d’aquesta òptica a totes les accions
adreçades a infància, adolescència i famílies).
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 aquesta línia metodològica, podem veure com la Xarxa segueix la lògica de la
proposta que ha començat a engegar la Generalitat de Catalunya des de l’any 2017: el
desplegament dels Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial (SIS); és a dir,

10

un conjunt d’activitats i serveis per a donar resposta al que demanda la legislació entre
alció als 3 nivells d’intervenció: promoció, prevenció i protecció.
L’esquema que s’exposa a continuació2 permet observar aquests tres nivells, els
articles que s’hi associen segons la llei d’infància i adolescència i els equips de treball
que han de desenvolupar-los:

En el cas de la Xarxa Socioeducativa-PEE, com a projecte d’intervenció comunitària i
transversal, compta amb intervencions en tots els nivells de la piràmide. Podem dir que
la seva acció majoritària es concentra a la base: Promoció i sensibilització i Prevenció
del Risc social i la desprotecció (en gris i taronja); i a més a més, un dels eixos de treball
de la Xarxa Socioeducativa: Protecció, es centralitza l’atenció dels casos de risc social
(en vermell).

2

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya, 2017
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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 2018.
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 3.1 a 3.3 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.

Petita
infància

Adolescents
i Joves

Protecció

Èxit Escolar

Salut

Família i
Lleure
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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.
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
•
•
•

5 trobades anuals presencials repartides en reunions trimestrals de coordinació
amb el grup ampli o reduït.
Planificació d’accions, seguiment i avaluació d’aquestes.
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.

3.2 Plenari
3.2.1 Descripció
El dimarts, 5 de juny de 2018 a la Sala de Plens de l’Ajuntament, va tenir lloc el Plenari
de 9.30 a 11.15 hores. 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.
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Enguany es va decidir oferir un espai de presentació d’experiències municipals
concebudes com a “Bones pràctiques”, que poguessin servir d’inspiració i
intercanvi d’aprenentatges per a tots els agents implicats. Es van presentar fins a
6 iniciatives de treball en xarxa. S’adjunta el cartell i ordre del dia al final de la fitxa.

3.2.2 Resultats
•
-

Participació de 61 Agents:
10 centres educatius

-

8 departaments Ajuntament
4 serveis externs a Ajuntament (prestació de servei vinculada a benestar
social)
3 entitats (esportives i culturals)
3 serveis de salut (municipal + comarcal)

-

•

•

Aprovació dels documents de treball:
-

Memòria curs 2017-2018

-

Pla anual 2018-2019

-

Liquidació de pressupost curs 2017-2018: cost

Presentació de Bones Pràctiques de treball en Xarxa:
-

Servei d’acompanyament terapèutic familiar

-

Seminari de Mestres d’educació física

-

Cultura de centre saludable

-

DeBAT a Bat: idem x idem

-

Gomet blau: projecte inclusiu per a nens i nenes amb TEA

-

Pla Lector- Grup impulsor

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
Cost dels projectes vinculats al Pla educatiu d’entorn (pagines 35 a 40 d’aquest
document) que es van aprovar en el marc del Plenari: 4.077,24€ (3.000€ dels quals,
han estat subvencionats per la dotació relativa al Pla educatiu d’entorn).
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3.3 Formacions
3.3.1 Descripció
Durant el 2018 s’ha assistit, per part de la tècnica de la Xarxa Socioeducativa-Pla
educatiu d’entorn, a 4 espais formatius i d’intercanvi de pràctiques i coneixements
en relació al treball socioeducatiu amb famílies. Aquests espais faciliten
oportunitats de reflexió de la intervenció existent, així com construcció de noves
praxis adreçades a famílies.

3.3.2 Resultats

"Com crear petits lectors: recursos per sentir, gaudir i pensar els contes”
Organització: Institut de la infància - 6º escola d’estiu
Data i lloc: 10 de juliol 2018, Sant Cugat del Vallès
Contingut:
En el marc de l’escola d’estiu, l’Institut de la infància organitza una jornada adreçada
a professionals i famílies per a treballar aspectes vinculats a la descoberta de la
lectura, afavorir entorns de sensibilització en l’àmbit.
Acció formativa vinculada al Pla lector municipal.

"Com t’ha anat avui l’escola?”
Organització: Fundació Jaume Bofill
Data i lloc: 02 d’octubre de 2018, Barcelona
Contingut:
Seminari de reflexió entorn al que funciona en l’acompanyament familiar a
l’escolaritat. Es presenten bones pràctiques a Europa i es un espai de debat entorn a
l’efectivitat dels programes d’acompanyament, necessitats de les famílies, la
implicació parental, etc.
Acció formativa vinculada a la Xarxa socioeducativa-Pla educatiu d’entorn.
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"Formació bàsica sobre la funció educativa de les famílies”
Organització: Diputació de Barcelona
Data i lloc: 2,9,16 d’octubre de 2018 (12h), Barcelona
Contingut:
Adquirir coneixement bàsic sobre polítiques i intervencions públiques de suport a la
funció educativa de les famílies. Aproximar-se a estratègies per al treball amb famílies.
Detectar recursos educatius locals.
Acció formativa vinculada a la Xarxa socioeducativa-Pla educatiu d’entorn.

"XXIX Fòrum local d’educació”
Organització: Diputació de Barcelona
Data i lloc: 26 de novembre de 2018, Barcelona
Contingut:
Oportunitat per a reflexionar sobre quines actuacions podem emprendre des del món
local per a millorar la capacitació i acompanyament de les famílies. Aprofundir en quin
és el seu paper en una educació compartida i debatre al voltant dels conceptes que
poden millorar la seva funció educativa: participació i governança, transicions, el
paper del lleure i el fora-escola, l’orientació en les transicions, la planificació i la lluita
contra la segregació escolar.
Acció formativa vinculada a la Xarxa socioeducativa-Pla educatiu d’entorn.

3.3.3 Costos
27h anuals x 1 tècnica Xarxa socioeducativa-Pla educatiu d’entorn.
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Eix de treball en l’àmbit de la protecció
3.4 Grup de Treball de Casos en Xarxa
3.4.1 Descripció
Els membres del grup de protecció (escoles, EAP, Policia Local, Mossos d’Esquadra,
CDIAP, Serveis socials) han treballat durant aquest curs sobre els següents aspectes:
• Establir acords comuns en relació a la metodologia de treball
• Fer sessions monogràfiques sobre casos compartits
• Iniciar un replantejament en relació a la intervenció en situacions d’absentisme i
expulsions (en casos adolescents).

3.4.2 Resultats
Nombre trobades
3

Nombre participants
57 agents (repartits entre les 3
trobades)

•

Iniciar un espai de treball compartit en relació a les situacions d’absentisme i
expulsió de l’alumnat per motius conductuals (en casos adolescents). Es tracta
d’un primer pas per establir un circuit d’intervenció consensuat i poder oferir una
resposta pedagògica i socioeducativa adequada a la realitat dels menors.

•

Compartir inquietuds, propostes, malestar en relació als casos compartits,
establint nous criteris d’intervenció de manera consensuada. Acords de plans de
treball compartits.

3.4.3 Cost
•

Participació de 4 Educadors en les trobades

3.5 Accions i projectes socioeducatius vinculats a la protecció
3.5.1 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.
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S’hi inclouen accions, serveis, projectes, recursos econòmics, etc. que es mostren
de manera detallada a la memòria del departament, en l’apartat B-ATENCIÓ A LES
FAMÍLIES, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (pàgina: 23).

3.5.2 Resultats
-

Centre Obert
Teràpia Familiar
Servei d’Orientació Jurídica
Acompanyament Socioeducatiu
Projecte Educadors Familiars
Colònies Socials
Projecte de suport al transport per formació
Pis d’urgència social per suport a l’autonomia dels joves.
Suport de TIS als Instituts
Intervenció dels Educadors socials als centres educatius
Estiu jove 2018

Eix de treball Famílies i Lleure
Tallers i xerrades per a famílies
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 provenen de diferents agents
organitzadors:
- Altres grups de la Xarxa-PEE com el grup de treball de petita infància,
el projecte Tallers d’estudi assistit 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”.
A continuació es fa un breu resum de les activitats per a famílies d’aquest 2018:
1. Llibrefòrum: “Educar millor” (Setmana de la lectura)
2. Acompanyament familiar a la tasca escolar (projecte TEA)
3. Descobrim el cervell per educar millor (Programa “eduquem en
família-Diputació de Barcelona”)
4. Xerrades-EMPO 2018
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3.6 Llibre fòrum: “Educar millor”
3.6.1 Descripció
En el marc de la setmana de la lectura d’Olesa que va tenir lloc el maig de 2018, es van
realitzar diferents activitats per a la sensibilització i foment de la lectura. Una d’elles va
ser l’activitat de llibre fòrum i col·loqui per a famílies. Es va treballar a partir el llibre de
Carles Capdevila: “Educar millor”, amb la ponent Eva Bach.
L’activitat va ser proposada i gestionada pel grup de treball del Pla Lector Municipal.

3.6.2 Resultats
10 famílies participants.
Data i lloc: 17/05/2018, Auditori Casa de cultura.

3.6.3 Cost
Cost ponent: 150€ x 1.30h, cobert a partir de la subvenció econòmica de la
Generalitat per al Pla educatiu d’entorn del municipi.

3.7 Acompanyament familiar a la tasca escolar
3.7.1 Descripció
En el marc del projecte Tallers d’Estudi Assistit, es va decidir realitzar una activitat
adreçada a tota la comunitat educativa. D’aquesta manera es va fer un taller
participatiu per a famílies i docents, amb la temàtica central de l’acompanyament
escolar, es va parlar de com generar autonomia segons diferents edats,
l’acompanyament a la motivació, límits, estratègies per a la negociació de normes
familiars, l’ordre per a unes bones relacions familiars, etc.

3.7.2 Resultats
Participació de 42 famílies i membres de la comunitat educativa del municipi.
Data i lloc: 25/11/2018, Cal Rapissa
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3.7.3 Costos
200€ x 2h de taller, justificat a partir de la subvenció de la Diputació de Barcelona
(dotació de recursos per Èxit Educatiu amb l’entorn).

3.8 Descobrim el cervell per educar millor
3.8.1 Descripció
Aquest taller s’emmarca en el programa de la Diputació de
Barcelona “Educar en família”, va ser escollit d’entre la oferta
del catàleg per l’EMPO.
Adreçat a famílies de 6 a 16 anys. S’ha treballat a partir de
propostes educatives, de motivacions pròpies, com afavorir
un clima familiar positiu, etc. Metodològicament s’utilitzen
vídeos, jocs de simulació, cervell de plàstic, jocs de rol
reproduint situacions familiars... així s’han fet descobriments
de les aportacions de la neurociència al camp de l’educació.

3.8.2 Resultats
4h de taller repartides en dos dies.
Participació de 18 famílies vinculades a diferents AMPES de primària i secundària.
Data i lloc: 15 i 22/11/2018, Cal Rapissa
Dels resultats del qüestionari d’avaluació valorant el grau de satisfacció en el que van
participar el 80% dels i les participants, se’n desprèn:
Indicadors d’avaluació
Adequació inscripció-realitat
Contingut del taller
Horari i calendari
Material utilitzat
Metodologia
Espai
Dinamitzador

MOLT

100%
58%
59%
58%
83%
83%
92%

BASTANT

42%
33%
42%
17%
17%
8%

POC

GENS

8%

3.8.3 Costos
Cobert 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.
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3.9 Tallers-Xerrades EMPO
3.9.1 Descripció
L’Escola de Mares i Pares i d’Olesa és una entitat adherida a la Xarxa
socioeducativa-PEE. En els darrers cursos han anat consolidant el propi cicle de
programació de xerrades amb la intenció d’oferir espais de formació, reflexió i
intercanvi entre els pares i mares d’Olesa.
La temàtica de les xerrades es tria de manera consensuada.
3.9.2 Resultats
Durant el 2018 s’han programat, coordinat i gestionat per part de l’entitat les
següents xerrades i tallers:
o
o
o
o
o

L’adolescència, un esclat de vida i emocions. Eva Bach
No soc superwoman, parlem de superar l’exigència. Gemma
Cànovas.
Fer esport és més que compartir. Josep Castillo Adrian
Conviure amb els trastorns d’aprenentatge. Bet Ristol
Mindfulness per al dia a dia de la nostra família, Toni

Martínez
La Xarxa Socioeducativa-PEE ha col·laborat per a la difusió i gestió d’espais.
3.9.3 Costos
El cost íntegre de les xerrades i tallers ha estat cobert per l’EMPO.
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3.10

Festa dels drets dels infants

3.10.1 Descripció
Celebració familiar que es realitza un cop l’any coincidint
amb la commemoració de la festa dels drets dels infants.
Segons la programació es compta amb la participació de
diferents entitats i serveis del municipi. Enguany es va
celebrar el dissabte 24 de novembre de 10.30 a 13.30h.
L’activitat es va centrar en una caminada per l’entorn
natural d’Olesa i una animació infantil amb xocolatada.

3.10.2 Resultats
Participació d’unes 100 famílies del municipi.

3.10.3 Costos
•
•

4 educadors del departament de serveis socials.
1 professional del departament de medi ambient (guia ruta de natura)

Recursos econòmics totals: 1.726,20 € (cobert per Llei de Barris)
• Equip d’animació: 1.173,70€
• Xocolatada: 552,50 €

Eix de treball en l’àmbit de la petita infància
3.11 Comissió de petita infància
3.11.1 Descripció
Comissió de treball interdisciplinària i consolidada des de fa 3 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.

3.11.2 Resultats
•
•
•

8 participants dels àmbits de la salut (CDIAP i pediatria), educatiu (llars d’infants
i departament d’ensenyament) i social (departament de serveis socials).
4 trobades anuals de 2h de durada. 8h anuals de treball de grup.
Coordinació de casos en xarxa.
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•

•
•

Consolidació del projecte proposat per la comissió de treball: Espai Nadó i
familiar i proposta d’un nou grup d’atenció a famílies amb fills i filles de 2 a 5
anys, impartit per les professionals del mateix grup.
1 xerrada per a famílies de 0 a 3 anys, impartida per dues de les llars concertades
del municipi (Roda-Roda i Escolàpies).
Redacció d’una carta de recomanació per a famílies, consensuada entre Llars
d’infants i pediatria, en casos de malaltia dels menors i indicacions a donar a les
famílies en relació a l’assistència a les llars.

3.11.3 Cost
1 Tècnica Xarxa Socioeducativa-Pla Educatiu d’entorn
1 Educadora Social, Serveis Socials.

3.12 Espai Petita infància i família
3.12.1 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.
Molts pares i en especial les mares experimenten sentiments de solitud i d’ambivalència
a l’hora d’enfrontar-se amb la maternitat, en especial durant els primers mesos de vida
de la criatura. El servei es proposa oferir suport durant el procés de “ser i fer-se” marepare compartint aquesta experiència amb d’altres famílies, i amb l’acompanyament de
professionals.
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Es té en compte d’oferir ajut i suport sense instruir ni alliçonar a les famílies, per tal de
no crear dependències. Per tant les intervencions es focalitzen en direcció a:
• Potenciar les competències i habilitats familiars per tal d’incrementar la seva
confiança en la tasca d’educar i en la criança dels seus fills.
• Facilitar que cada família pugui trobar les respostes i solucions més adients a les
seves necessitats personals i les del nadó, en funció de les pròpies expectatives
i situació social.
• Compartir la pròpia experiència amb d’altres persones que es troben en una
situació semblant, per mitja de l’establiment de relacions de solidaritat i d’ajuda
mútua entre les famílies.
Es treballa des d’un enfocament que incorpora el saber de les famílies, acull les seves
iniciatives, preocupacions i dubtes en relació a l’educació i el desenvolupament dels
infants. En la sessió amb les famílies, la professional recull i aborda qüestions
importants, oferint elements extrets del mateix context. S’afavoreix que mares i pares
puguin trobar les respostes i solucions més adients a les seves necessitats personals i
les del nadó.
A l’Espai les famílies poden interactuar i relacionar-se amb els nadons, a través del
massatge, les moixaines i jocs de falda, jocs de descoberta... observar què fan, com es
mouen i es comuniquen, en un ambient que ofereix seguretat i està preparat amb
intencionalitat educativa. Les famílies tenen l’oportunitat de poder intercanviar la seva
experiència d’educar els seus fills i filles amb altres mares i pares, sentint-se recolzades
per la professional del servei.
*L’Espai de petita infància és un lloc intermedi entre la vida familiar i la vida social.
S’ofereix com un lloc de transició entre la família amb els seus límits propis i allò social,
amb les seves regles i exigències.

3.12.2 Resultats
Durant els mesos de febrer a juny de 2018 s’han realitzat 4 grups d’ Espai Nadó i
Espai Familiar:
-0-4mesos: grup matí
-6-12m: grup matí
-6-12m: grup tarda
-1-2 anys: grup tarda

Nombre de
participants
Nombre de
sessions

febrer-juny 2018
GRUP 0-4m
5-12m (2 grups)
14
8+11
11

13+13

1-2 anys
12

TOTAL
45

13

50

24

Espai Nadó
evolució del nombre de participants
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Espai Nadó 0-4m

Espai Nadó 5-12
mesos

Espai Familiar 1-2
anys
2016

TOTAL
2017

2018

*Durant l’any 2018 només s’ha realitzat l’activitat durant el primer semestre de l’any (febrer a juny).

Alguns dels resultats de les enquestes d’avaluació inicial i final:
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3.12.3 Costos
El cost de contractació de la persona encarregada del projecte ha estat de: 8.985,00€

Eix 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.

3.13
Pla Català de l’Esport – Seminari de mestres d’educació
física
3.13.1 Descripció
El curs 2017-2018 s’ha consolidat presencialment 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.
Els objectius que ha perseguit aquest grup han estat:
- 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.
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3.13.2 Resultats
-

Consolidació d’una trobada mensual per part de tot el grup per a coordinar
accions.

-

Accions:
o Trobada Bàsquet
o Trobada Atletisme
o Trobada Tir amb Arc
o Trobada Futbol Sala
o Trobada Aquatlò

3.13.3 Costos
1 tècnica Xarxa socioeducativa-PEE (per a gestionar informació i aspectes a treballar
que s’emmarquen dins el PCE, així com la viabilitat de suport municipal –conjuntament
amb el departament de sanitat-, no lideratge).

3.14

Tallers d’estudi assistit

3.14.1 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 primer any d’implementació, considerant-se una prova pilot.
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.
L’horari de contractació durant aquesta prova
inicial s’ha diferenciat en:
- Monitores de Primària ha estat de 5h/setmanals
(4h d’atenció a l’alumnat i 1h de coordinació
preparació de material)
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-

Monitores de Secundària: 10h/setmanals (8h d’atenció a l’alumnat i 2h de
coordinació i preparació de material).

Aquesta prova pilot ha tingut les següents fases durant el primer trimestre del curs
escolar 2018-2019 –darrer trimestre de l’any 2018-:
17 de setembre a 28 de setembre:
1. Formació inicial de les monitores
Basant-nos en experiències de Bones pràctiques d’altres municipis, es va
considerar de manera positiva oferir una acció formativa prèvia a les monitores
que atendrien als diferents alumnes en el marc dels Tallers d’Estudi Assistit, amb
el doble objectiu de:
- Iniciar la creació d’un marc teòric i metodològic compartit.
- Sensibilitzar sobre els aspectes socials i emocionals que es poden trobar amb el
treball amb infants i adolescents.

D’aquesta manera es van oferir 7h formatives sobre els següents aspectes:
“Processos d’ensenyament i
“Emocions i Família i treball en grups”
aprenentatge”
Aquest taller té com a objectius adquirir
estratègies i actituds bàsiques de
l’acompanyament emocional a l’aula -i
en altres contextos educatius- en la
seva dimensió grupal. Experimentarem
diferents tècniques i recursos
d’acompanyament emocional, de
comunicació i de dinàmica de grups, tot
relacionant-les amb els aprenentatges
emocionals familiars. Coneixerem
elements bàsics sobre les emocions,
l’enfocament sistèmic de les relacions, i
explorarem diverses formes
d’acompanyar i gestionar les relacions
en els grups

Sessions d’assessorament sobre
Processos d’ensenyament i
aprenentatge escolars i
dificultats en l’aprenentatge.

• Educació, emocions i família
• L’expressió d’emocions i la connexió amb
les necessitats pròpies
• Recursos per acompanyar la vivència de
les emocions
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Formadora: Eva Martínez Pardo
(Associació Arae) 4h

Formadora: Verónica Jimenez
Perales (Universitat de Vic) 3h

2. Primeres coordinacions i presa de contacte amb el centre de referència
3. Inici de les derivacions d’alumnat i preparació de material

1

d’octubre a 21 de desembre:

1. Atenció a l’alumnat
2. Coordinació amb el mestre de referència (tutors, membres de l’equip directiu)
3. Coordinació amb la tècnica municipal per a fer retorn del procés (correu
electrònic, coordinació telefònica, reunions presencials i lliurament del full
d’autoavaluació).
4. Avaluació final i tancament trimestre
5. Previsió d’accions per a 2019
6. Oferir taller per a famílies en el marc del projecte (veure pàgina 25).

3.14.2 Resultats
Alumnes atesos:
Ferrà

Puigventós

Montserrat

14
2
grups

16
2 grups

16
2 grups

Sant
Bernat
12
2 grups

INS
Blanxart
18
2 grups

INS Creu de
Saba
34
4 grups

TOTAL
98 alumnes
12 grups

Valoració monitores i centres educatius:
-

Bon funcionament i dinàmica de relació amb el centre (per part de les monitores
i el retorn dels centres).
La comunicació amb els referents dels centres és fluïda, tot i que no sempre és
presencial. El contacte és setmanal/quinzenal.
Bon procés de vinculació amb els alumnes (confiança al explicar coses, es volen
quedar més estona després de les hores de classe...)
Alumnat que inicialment estava desmotivat a poc a poc es va implicant i
participant en les dinàmiques TEA.
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-

-

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)

3.14.3 Costos
El cost de la contractació del monitoratge de 17/09 a 21/12 ha estat de: 6.278.93€
La cobertura econòmica ha estat mitjançant dues subvencions:
Departament d’Ensenyament (Addenda econòmica Pla Educatiu d’Entorn) : 2.000 €
Diputació de Barcelona (a partir de la presentació del projecte): 4.278.93 €
1 Tècnica Xarxa Socioeducativa-PEE per a la coordinació de monitores,
comunicació amb els centres, gestió de documentació i avaluació.

3.15

Pla lector municipal

3.15.1 Descripció
El Pla lector municipal (PLM) neix durant el curs 2017-2018 i és dinamitzat per part
d’un 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
- Acompanyament a la lectura
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3.15.2 Resultats
Durant l’any 2018 s’han materialitzat les diferents accions en relació objectius
plantejats, es calcula que s’ha arribat a 1000 persones entre els 3 projectes
esmentats:
Plataforma Legiland
És una plataforma digital que prou 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 6è de primària i 1r d’ESO¨.
El resultat de participants durant el curs 2017-2018 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

40 alumnes
49 alumnes
69 alumnes
48 alumnes
117 alumnes
116 alumnes
97 alumnes
126 alumnes
25 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.
El curs 2017-2018 han participat:
- 17 participants
- 17 voluntaris

Setmana de la lectura a Olesa
Creació de la Primera 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,
docents, biblioteca, CAP, etc.
Accions que van tenir lloc del 14 al 20 de
maig de 2018:
Dilluns 14: Gimcama lingüística Lècxit
Dimecres 16: Lectures en veu alta a la
Plaça de l’Ajuntament (participen tots els
centres educatius, escola d’adults i servei de
català)
Dijous 17: Llibre fòrum per a famílies
“Educar millor” (recollit a pàgina 24)
Divendres 18: Acte de reconeixement del
Pla lector, en el marc del programa Legiland
Divendres 18 a diumenge 20: La Fàbrica, espectacle amb poesia, dansa i música.
Durant tota la setmana: Lectura a les botigues.
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Acompanyament al club de la lectura
Des de la Biblioteca Santa Oliva,
s’ofereix una activitat de club del lectura
que consisteix en què alumnat de primer
cicle de la ESO llegeixi el llibre “Els
mons de Coraline”.
Aquesta novel·la juvenil d’en Neil
Gaiman és una història de terror infantil
que dóna peu a poder treballar amb
l’alumnat de primer i segon de la ESO
les pors en relació a la integració al grup
d’iguals, en relació als adults, a la
pèrdua de seguretat de la infància, a la necessitat de pertinença i acceptació en el si
d’un grup... als canvis de l’adolescència, als diferents reptes que planteja l’ésser
adolescent a la societat d’avui dia (ús de noves tecnologies i xarxes socials, gestió de
la privacitat, oferta/normalització del consum de marihuana,...).
Participants: 120 alumnes de primer i segon de la ESO de l’institut Creu de Saba
repartits en 4 sessions.
Costos: 1 Educador Social per a la dinamització.

3.15.3 Costos

-

3.16

Plataforma Legiland
Programa Lècxit
Setmana de la lectura a Olesa

1.717,50 € (permisos accés plataforma digital)
81,68 € (cartells)
205,66€ (cartells i ponent)

TOTAL

2.002,84€

Tècnica Xarxa socioeducativa-PEE
Tècnica Ensenyament

Grup de treball amb famílies-EMPO

3.16.1 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
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més enllà del tècnic i del tercer sector i adreçar-se a les famílies fent-les
corresponsables, en la mesura d eles possibilitats de les accions del municipi.

3.16.2 Resultats
El resultat d’aquesta intenció ha estat:
- Incorporació de les AMPA al grup motor de la Xarxa
-

Millorar la fluïdesa comunicativa mitjançant altres vies no presencials (telèfon,
mail i difusió per xarxes socials d’accions compartides o liderades
exclusivament per l’EMPO)

-

Una trobada durant el tercer trimestre de l’any (el primer del curs escolar 20182019) per fer calendari d’activitats per a famílies (xerrades i tallers per a pares
i mares) i fer difusió de serveis i accions a nivell municipal (com per exemple
departament d’esports, servei de català, servei de mediació ciutadana,
cabalbaix, tallers d’estudi assistit...). Van participar 6 AMPA en representació
de la resta.

3.16.3 Costos
1 tècnica xarxa socioeducativa-pla educatiu d’entorn.

3.17

Comissió Servei Comunitari

3.17.1 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 2017-2018 i inicis de 2018-2019 s’estan realitzant 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 el curs 2019-2020.
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3.17.2 Resultats
Durant aquest període s’han realitzat 3 trobades entre els agents esmentats on s’ha
pogut obtenir els resultats següents:
- Primera repartició de centres i d’entitats a on prestar el servei per part de
l’alumnat
- Presentació de Bones Pràctiques d’un altre institut per a introduir aspectes
aplicables a Olesa.
- Inici dels serveis dels alumnes des d’alguns dels centres.
- Suport individualitzat tècnica ALIC

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

3.18

Projecte Musicària

3.18.1 Descripció
El projecte Musicària és un projecte compartit entre l’Escola Municipal de Música i
l’Escola Mare de Déu de Montserrat, neix amb la doble intenció de:
- Cooperar en la democratització de la pràctica musical.
- Facilitar el coneixement musical als alumnes de l'escola Mare de Déu de
Montserrat.
Es realitzen activitats musicals dins l’horari lectiu.

3.18.2 Resultats
Participació de 36 alumnes de 4rt de Primària.
De les enquestes realitzades als alumnes que participen d’aquest projecte se’n desprèn
una resposta 100% positiva en relació a ítems com: motivació, continuïtat per al curs
vinent.

3.18.3 Costos
Contractació de professorat especialitzat: 2.074,40 € (cobert a partir de la subvenció del
PEE).
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3.19

Coordinació LIC del municipi

3.19.1 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.

3.19.2 Resultats
4 trobades anuals on s’ha assolit:
- Intercanvi d’experiències de centre
- Unificar criteris de funcionament.
- Creació d’activitats conjuntes.

3.19.3 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.

3.20

Coordinació Primària-Secundària

3.20.1 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
Durant el curs 2017-2018 es va liderar des de l’Escola Sant Bernat.

3.20.2 Resultats
S’han realitzat 4 actuacions al llarg del curs, amb la temàtica principal centrada en
situacions d’assetjament escolar i procediments per a fer-hi front.
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3.20.3 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.

3.21

Projectes i activitats Departament d’Ensenyament

3.21.1 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)

3.21.2 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

3.21.3 Costos
1 tècnica Ensenyament
1 tècnica Xarxa Socioeducativa-PEE

Eix de treball Adolescència i joves
3.22

Grup de treball de casos i projectes

3.22.1 Descripció
Realització de tres sessions de treball de casos d’elevada complexitat i/o cronicitat i
assistits des de diferents serveis de la Xarxa en una trobada del grup
d’adolescència i protecció de la Xarxa, casos en què es realitzen intervencions des
de diferents serveis amb objectius compartits.
Aquest any es comença a incorporar la necessitat de replantejar accions/protocols en
relació a l’absentisme escolar així com les expulsions en els centres de secundària
i la viabilitat per a establir mesures reparadores.
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3.22.2 Resultats
•
•
•

Recordatori de circuits i protocols, millora de la coordinació interserveis
Treball per a la construcció d’un vocabulari / conceptualització compartida pels
integrants de la Xarxa.
Establiment de plans de treball compartits. Determinar accions a seguir amb els
casos plantejats.

3.22.3 Costos
•

2 professionals de SSB durant 3 hores/mensuals

3.23

Reforç d’estiu Jove – “Ilusiónate”

3.23.1 Descripció
En el marc del Pla Educatiu d’Entorn 2018 de la Generalitat de Catalunya, s’ha
aprovat la mesura “Ilusiónate”. L’objectiu de la qual és fer tallers d’estiu de reforç
de matèries instrumentals durant el mes de juliol per a alumnes de 1r cicle d’ESO.
Es tracta d’impulsar mesures preventives dirigides a augmentar el percentatge
d’alumnes que finalitzen amb èxit l’educació secundària obligatòria en els centres
de titularitat pública dels Plans educatius d’entorn. Aquesta actuació està
emmarcades en el Programa “Proeducar” , finançat pel Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport.
L’horari i el calendari de l’activitat ha estat de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 h
(60h de durada), del 2 al 27 de juliol. L’activitat ha tingut lloc a l’Escola Municipal
d’Arts i Oficis, amb la contractació de personal vinculat a l’entitat.

Finalitat / Objectius
•
•
•

Reforçar diversos continguts pertinents al currículum de primer i de segon
de l’ESO.
Motivar a l’alumnat vers l’aprenentatge de diferents continguts.
Iniciar a l’alumnat dins del món grec a partir de l’art i, a més a més, portar
a terme projectes d’aula sobre aquesta temàtica.

Destinataris
•

L’alumnat de primer i de segon d’ESO dels instituts Creu de Saba i Daniel
Blantxart d’Olesa de Montserrat.
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3.23.2 Resultats
El projecte s’ha dirigit a un total de 10 alumnes, 8 d’ells nois i 2 noies.
Tots ells han estat derivats per part del personal docent dels dos
instituts públics perquè es considerava que reunien els requisits per a
participar-hi.

-

- Des de l’equip docent del projecte de reforç es
considera que:
1. Aquest projecte ha enfortit el treball cooperatiu entre
l’alumnat i els ha motivat per aprendre certs continguts
sobre els quals abans quedaven més llunyans. A partir de
la seva pròpia motivació, s’han intentat portar a terme
activitats que promouen valors i que reforcen continguts
a treballar.
2. Els resultats són positius i, tot i que al principi els
objectius eren més aviat generals, poc a poc hem
delimitat quina era la direcció que volíem prendre i els
resultats encara han estat més satisfactoris.

-

Per part dels alumnes participants (enquesta
realitzada el 28/7/2018)

1- L’activitat s’ha adequat al que havies pensat quan vas inscriure’t?

15%
MOLT
36%

BASTANT
POC

37%

GENS
12%

2- El contingut treballat:
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0%

13%

MOLT
25%

BASTANT

POC

62%

GENS

3- L’horari i el calendari programat:

13%

25%

MOLT
25%

BASTANT

37%

POC
GENS

4- El material complementari utilitzat (si ha estat necessari):

0%

15%

MOLT
BASTANT

54%

31%

POC
GENS

5- La metodologia de treball i la dinàmica de l’activitat:
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0%0% 12%

MOLT
BASTANT
POC

88%

GENS

6- L’espai on s’ha desenvolupat l’activitat

13% 0%

MOLT
BASTANT

25%

62%

POC
GENS

7- La/les persona/es que ha/han dinamitzat l’activitat (claredat explicacions,
amabilitat, resolució d’informació, respecte, interès)

13%

0%

MOLT
BASTANT

62%
25%

POC
GENS
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3.23.3 Costos
Costos docents
Materials
Coordinació Escola
TOTAL

1.917,33 €
45,77 €
110,00 €
2.073,10 €

La gestió de l’activitat ha estat per part de l’escola municipal d’Arts i oficis i el cost de
l’activitat s’ha cobert amb la subvenció de 2.000€ per part de la Generalitat de
Catalunya a partir de l’addenda econòmica Proeducar-Ilusiónate per part del
Ministerio de Educación.
1 tècnica Xarxa Socieducativa-PEE per a la coordinació.

Eix de treball Salut
3.24

Participació Pla de Salut Comunitari

3.24.1 Descripció
Durant 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
-

3 Reunions de coordinació anuals amb agents dels àmbits de la salut.
6h de formació compartida sobre Salut Comunitària, impulsades des de la
secretaria de Salut Pública de la Generalitat.
Enviament de la candidatura de l’experiència de Xarxa Socioeducativa-PEE al
Congrés organitzat per la Societat Española d'Epidemiologia, Salut Pública i
Administració Sanitària.

3.24.3 Costos
1 tècnica Xarxa Socioeducativa-Pla educatiu d’entorn
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