
  

 

Projecte marc del Pla Educatiu d’Entorn 

Esplugues de Llobregat 

 

1. Dades contextuals 
1 Nom del PEE Esplugues de Llobregat 

2 Serveis territorials Baix Llobregat 

3 Nombre de centres 16 centres a Esplugues  de Llobregat 
en total, van començar 7 centres en 
el Pla Educatiu d’Entorn i 
actualment convidem a tots els 
centres a participar. 
Centres Públics de primària: 
Isidre Martí, Gras Soler, Prat de la 
Riba, Lola Anglada, Folch i Torres, 
Matilde Orduña, Joan Maragall, Can 
Vidalet 
Centre públics de secundària: 
Joanot Martorell, La Mallola, Severo 
Ochoa, Institut Blume. 
Centres concertats/privats: 
Escola Garbí, Isabel de Villena, 
Nazaret, Utmar 

4 Descripció de la zona 
 

Esplugues de Llobregat és 
el municipi més petit en extensió de 
la comarca del Baix Llobregat.  Fins 
al 1990 va pertànyer al Barcelonès. 
Limita amb els municipis 
de Barcelona, Cornellà de 
Llobregat, Sant Just Desvern, Sant 
Joan Despí i l'Hospitalet de 
Llobregat. 
La seva població és de 46.355 



  

habitants distribuït en 10 barris 
(dada del 2018) 

 
2. Justificació del projecte 

Un dels grans reptes socials actuals és aconseguir l’èxit educatiu per a tots els 
nois i noies, siguin com siguin i vinguin d’on vinguin. Si bé la família i l’escola en 
són els principals responsables, cal destacar també que l’educació ens 
concerneix a tots i cadascun dels agents socials. 
L’escola és potent però no omnipotent. Cal una acció educativa conjunta i 
complementària entre la tasca familiar, els centres educatius i tots els altres 
agents i entitats educatives de l’entorn, a partir d’uns objectius compartits i 
una actitud basada en el compromís, la participació, el treball i l’aprenentatge 
en xarxa.  
Des d’aquest plantejament, l’acció educativa dels nostres centres educatius i la 
dels altres agents i entitats educatives de l’entorn ja no depèn només dels 
projectes interns sinó també dels projectes comuns, de projectes fonamentats 
en el compromís i la interacció comunitària. 
A Esplugues de Llobregat aprofitem la llarga implicació municipal en temes 
educatius i el desenvolupament del Projecte educatiu de ciutat que han fet 
aflorar, de forma explícita, la consciència i la necessitat de coordinar i orientar 
totes les accions ciutadanes a partir de la màxima del “tot educa“  o “l’educació 
més enllà de l’escola”. És en aquest marc que es justifica el Pla d’entorn 
d’Esplugues de Llobregat. 
Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol 
donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Són 
instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats 
educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits 
de la vida dels infants i joves.    
Esplugues juntament amb Ripoll, Tàrrega, Sant Vicenç dels Horts i el barri de La 
Florida de l'Hospitalet  seran les primeres poblacions on es posarà en pràctica 
una prova pilot del PEE. 
La prova pilot, que s'anomena Pilotatge 0-20, amplia la base a la qual es 
dirigeixen les accions educatives del Pla Educatiu d'Entorn -que despleguen la 
Generalitat i els ajuntaments- i que ara passarà de tractar els infants de 
primària a secundària (de 3 a 16 anys) a iniciar les intervencions des de a les 
escoles bressol i fins a l'educació a l'ensenyança post-obligatòria (dels 0 als 20 
anys). Així, els agents del pla acompanyaran les famílies dels nadons en el seu 
projecte educatiu i ajudaran els alumnes a seguir amb els estudis quan finalitzin 
l'educació obligatòria o assistint-los per fer una bona transició al món laboral, 
fent un seguiment de la trajectòria completa de l'infant. 



  

3. Diagnosi de les necessitats del Pla educatiu d’entorn,  
d’acord amb els objectius generals del PEE 
 

A partir del formulari que es va fer arribar a tots els agents implicats en el PEE, els que no van 
poder venir als grups de discussió van participar responen un formulari.  Entre els que van 
respondre els qüestionari hi havia tècnics de l’ajuntament, tècnics de salut, famílies, escoles 
bressol, escola d’adults, orientadors i AMPA’s-AFA’s. 

Els participants valoren molt positivament les propostes i les consideren necessàries.  

Recullim en un taula els aspectes forts i aspectes febles resumits. 

Aspectes Forts Aspectes Febles 
Programa d’acompanyament educatiu 
Actuacions de PEE(Dinamització esportiva a 
Patis, Escola Sona, Auxiliars Conversa, Art-
teràpia, Xerrades per a famílies organitzades 
per l'ajuntament ….i més actuacions de PEE i 
per diferents serveis de l'Ajuntament incloses 
al PEE). 
Existència d’un treball en xarxa 
Actuacions d’Acció social: Xarxa Can Vidalet, 
Escola de pares i mares i comissions socials) 
Actuacions saludables en les escoles  
Promoció de l’esport(patis oberts, jornades 
esportives,  espais  i compromís cívic i 
esportiu. 

Abandonament Prematur 
Ús del català 
Implicació de les famílies 
Sedentarisme 
Continuïtat de les actuacions 

 

Es demana millorar la coordinació entre centres i centres de salut, concretament els tècnics de 
salut sol·liciten 
 

- Els EAP de les escoles van saturats i sovint rebem molts nens per ser valorats a 
psicologia de l'ambulatori, que també va saturada. Les escoles almenys, haurien 
d'emetre informes escrits quan derivin.  
 
- També caldria que ens diguessin les escoles perquè cada nen que falta ha de venir al 
metge a buscar un justificant de visita, quan abans amb l'avís dels pares n'hi havia 
prou. Genera sobrecàrrega de pacients i es burocratitza una situació que si la família 
n'està al corrent no caldria. Necessitaríem documentació de les escoles on ens digui 
per escrit perquè és obligatori emetre aquests justificants. 
 

Les famílies d’escoles concertades demanen que fos INCLOSSIU i això vol dir que no es fes 
diferència entre centres públics i concertats. 

Es demana ajudar a les famílies i als agents educatius a treballar per aconseguir els objectius 
proposats. 
 



  

 

Dels grups de discussió que es van organitzar es van realitzar un DAFO: 

DAFO Famílies 

Debilitats Amenaces 
Millorar els canals de comunicació escola-
família i AMPA i famílies 
Infraestructures inadequades d’alguns 
centres educatius 
Falta de recursos per fer realitat l’escola 
inclusiva 
 

Dificultats per conciliar vida laboral amb vida 
familiar 
Les diferencies culturals i idiomàtiques 
dificulta la relació i implicació en la vida 
escolar 
Desigualtat d’oportunitats, accentuades per 
la manca de recursos 

Fortaleses Oportunitats 
PEE 0-20 
Actuacions de PEE 
Centres amb  ganes d’innovar 
Equips directius receptius 
En algun cas un bon accés al professorat 
Ganes d’algunes famílies d’implicar-se 

Treball en xarxa amb les diferents AMPA’s 
Creació de noves AMPA’s-AFA’s 
Ús d’infraestructures municipals de l’entorn 
 

 

Conclusions al voltant de la diagnosi: 

Cal millorar la comunicació entre escola i famílies i famílies-AFA i l’acollida i atenció de les 
famílies i especialment de les famílies nouvingudes més vulnerables. Per tot això es proposa 
dissenyar un Pla d’acollida de famílies que cada centre adapti a la seva realitat i que doni 
resposta a les necessitat detectades.  

Caldria millorar les infraestructures dels centres educatius es planteja la proposta a 
l’ajuntament i departament d’incrementar pressupost en obres d’acondicionament en centres 
educatius (una millora en l’espai genera il·lusió i motiva al professorat per innovar i millorar) 

Dotació de recursos als centres per fer realitat l’escola inclusiva, aquest gran repte es concreta 
en formació als centres i l’exigència d’Incorporar agents externs al centre educatiu amb 
formació i continuïtat. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

DAFO SALUT 

 

Conclusions 

Cal millorar la comunicació/coordinació amb els agents educatius del territori, crec que és 
important una reunió/trobada amb tecnics de salut i centres educatius. 

Es va convidar als tècnics de salut a participar en la comissió d’esports i es va proposar 
l’objectiu de desenvolupar un Projecte d’ambit comunitari de Salut i esport. 

Potenciar la figura de l’enfermera en IES i centres educatius de 16-20 anys 

El gran problema del sedentarisme i addicció a les pantalles requereix una respota sistèmica de 
tots els agents implicats: famílies i alumnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DAFO Llars d’infants i Espais 
familiars

 

Conclusions 

Es recull la demanda i es proposa contribuir a la difusió dels espais familiars a l municipi. 

No hi ha grans necessitats detectades i es valora no prioritzar aquesta actuació en el PEE 0-20. 
S’incorporarà com actuació en el PEE però no es valora prioritària. 

 

DAFO Postobligatoria 

 

 



  

Conclusions 

Cal construir la xarxa, compartir, connectar i aprendre a treballar en xarxa. El SOAC ha 
de dinamitzar aquesta xarxa i facilitar el mapa de recursos. 

Es podria crear l’oferta de practiques a empreses on els alumnes més vulnerables 
puguin complentar el seu horari escolar 

Novament en les amenaces surten les famílies com un element fonamental per 
contribuir en l’acompanyament de les famílies. A la postobligatoria ja sóm tard, cal 
treballar des de llars d’infants i espais familiars. El treball d’acompanyament a les 
famílies ha de ser intensiu i llarg en el temps. 

 

DAFO dels centres educatius generat a l’activitat formativa. El rol del centre en el 
PEE0-20 

 

Conclusions 

Incorporar treball en xarxa en les actuacions que es fan en el municipi. Seguir 
treballant la xarxa entre escoles en  l’activitat formativa PEE 0-20 i en la comissió PAE.   

Falta de recursos i personal, s’afegeix la demanda de documentació genera saturació i 
centres estressats, a tot aixó cal afegir la incertidumbre en la continuïtat del personal 



  

del departament i de l’ajuntament. Això és un cocktel que s’ha de tenir en compte i no 
oblidar.  

Ús del català i la implicació de les famílies son aspectes febles que cal prioritzar. 

 

Algunes conclusions globals 

En tots els àmbits coincideixen en destacar que el PEE0-20 és una oportunitat i que per 
aconseguir desenvolupar el projecte cal millorar la coordinació entre àmbits i 
desenvolupar una cultura de treball en xarxa eficaç. Per aquest  motiu es modifica 
l’organigrama del PEE afegint noves comissions i promovent grups de treball de les 
existents i extenent la participació en la comissió operativa  dels coordinadors de les 
comissions.  

Tots els agents educatius coincideixen en senyalar el paper de les famílies com 
element fonamental per fer possible aquest projecte, proposant diferents aspectes en 
els que hem d’incidir: Comunicació, Acollida, Participació, Implicació, Formació, 
acompanyament  i corresponsabilitat. Això justifica la priorització d’aquest objectiu i 
reclama un treball en xarxa eficient per aconseguir canvis significatius en el nostre 
municipi. 

L’altre inquietut que ha sortit en disferents àmbits i per diferents agents educatius és 
l’ús del català que coincideix en el que va prioritzar en la Comissió representativa 
Institucional del curs 2018-19.  

La promoció dels hàbits saludables i l’activitat física per lluitar contra el sendentarisme 
i addicions ha estat una de les actuacions  més escollida pels centres educatius en el 
projecte d‘innovació que demostra la bona acolllida i la nova mirada més global que 
aquest nou objectiu aporta al nostre PEE.  

Els altres dos objectius ja formen part de la cultura de centre i des de l’ajuntament es 
porta treballant i millorant.  

 

 

 

 

4. Objectius del Pla educatiu d’entorn tenint en compte la 
diagnosi de necessitats 



  

Objectius generals dels plans 
educatius d’entorn 

Objectius específics del Pla 
educatiu d’entorn 

1. Millora de les condicions 
d’escolarització i l’èxit educatiu 

Millorar el rendiment acadèmic de 
l’alumnat amb més dificultats en les 
àrees instrumentals. 
Contribuir a la millora de la convivència 
en el centre.  
Adaptar mesures de prevenció de  
l’absentisme a Esplugues de Llobregat. 
Dinamitzar el PdAC d’absentisme 
Contribuir em el desenvolupament del 
Itineraris formatius personalitzats 

2. Afavorir la implicació de les 
famílies en l’educació dels seus 
fills i filles i en la vida escolar  

Millorar la comunicació amb les famílies-
centres 
Millorar l’acollida de les famílies en els 
centres educatius i en el municipi 
Promoure la participació de les famílies 
en la vida escolar 
Fomentar la implicació de les famílies en 
el procés educatiu dels seus fills i filles 
Formació 
Treballar la corresponsabilitat de les 
famílies  en l’èxit educatiu dels seus fills i 
filles 
Crear espais de trobada entre entitats, 
centres i famílies 

3. Promoure la interculturalitat i l’ús 
de la llengua catalana 
 

Promoció de la interculturalitat 
incorporant  en totes les activitats de PEE 
la vesant intercultural 
Sensibilitzar de l’ús del català 
Promoció de tallers de llengua i 
socialització del seu ús entre les famílies 
nouvingudes 
Suport a la Biblioteca escolar i patis 
oberts en la promoció d’espais de 
trobada d’inclusió i de facilitació de la 
cohesió i convivència 

4. Potenciar l’educació en valors i el 
compromís cívic 

Potenciar el servei comunitari al municipi 
d’Esplugues de Llobregat. 
Fomentar la participació de l’alumnat en 
els centres educatius i PEE 
Promoure la participació de l’alumnat a 
l’assemblea de joves (12-16)  
Impulsar la coordinació entre agents 
educatius implicats 

5. Potenciar estils de vida saludables 
i la pràctica de l’activitat física 

Proporcionar recursos necessaris a 
famílies i entitats del lleure per facilitar 



  

 
 

l’accés dels infants al lleure. 
Promoure la realització de servei 
comunitari en hàbits saludables i pràctica 
esportiva 
Potenciar estils de vida saludable 
Promoure els Patis obert dels centres 
educatius en el municipi 
Impulsar el disseny del PdAC de Salut i 
Esport 
Promoure la pràctica de l’activitat física 
Impulsar la coordinació entre agents 
educatius implicats 

 
 

5. Línies d’actuació per aconseguir els objectius generals i 
específics del Pla educatiu d’entorn 

 



  

6.Indicadors d’avaluació del projecte d’acord amb els objectius 
específics 

Objectius 
generals dels 
plans educatius 
d’entorn 

Objectius específics 
del Pla educatiu 
d’entorn 

Indicadors d’avaluació 

1. Millora de les 
condicions 
d’escolarització i 
l’èxit educatiu 

Millorar el rendiment de 
l’alumnat més vulnerable 
amb els tallers d’acompanyar 
educatiu per a contribuir en 
la millora de l’autoestima i en 
els hàbit d’estudi  
 

Percentatge d’alumnes que  
superen català, castellà i 
matemàtiques del PAE 
Percentatge d’alumnes que 
promocionen de curs sobre el total 
d’alumnes que participen al PAE  
Valoració de mestres, monitors i 
alumnes de la contribució del PAE 
en la millora significativa dels 
resultats acadèmics 

Promoure l’orientació i 
acompanyament de 
l’alumnat i les famílies 
mitjançant el SOAC 

Alumnat atés pel SOAC 
Difusió del SOAC entre centres 
educatius, famílies i agents 
educatius 

Dinamitzar el PdAC 
d’absentisme adaptant 
mesures de prevenció de  
l’absentisme mitjançant el 
SOAC 

Percentatge de centres que 
implementen el protocol 
d’absentisme 
Percentatge d’agents educatius 
implicats de diferents sectors (salut, 
educació, Serveis Socials, ....) en la 
implementació del PdAC sobre el 
total d’agents 

Contribuir en el 
desenvolupament del 
Itineraris formatius 
personalitzats 

Increment de demandes al SOAC pel 
disseny d’Itineraris Formatius 
Personalitzats 
Centres sensibilitzats en el 
desenvolupament dels itineraris 
formatius professionalitzats 
Percentatge dels centres que 
realitzen una diagnosi de les 
necessitats i interessos dels 
alumnes 
Percentatge d’alumnat que 
participa en l’educació no formal 

2. Afavorir la 
implicació de 
les famílies en 
l’educació 
dels seus fills i 
filles i en la 
vida escolar  

Promoure la participació de 
les famílies en la vida escolar  
Dinamitzar la comissió de 
representants d’AMPA’s del 
municipi  
 

Grau de satisfacció de les famílies 
en relació a la comunicació que 
reben de l’escola 
Implementació del Pla d’Acollida en 
els centres 
Increment de famílies que 
participen en les activitats 
promogudes pel Pla educatiu 
d’entorn.  



  

Increment de centres que tenen 
famílies participant en les activitats 
promogudes pel PEE 
Número d’AMPA’s que tenen 
membres integrats de diverses 
cultures  

Assessorar i donar suport a 
les AMPA’s del municipi 

Increment de la participació de les 
famílies  en les activitats de l’AMPA 
de cada centre 
Increment del número de membres 
de la Junta de l’AMPA del centres 
educatius. 
Representació de les AMPA’s en les 
comissions de PEE 
Increment de les actuacions 
adreçades a famílies 

Millorar la comunicació i 
acollida amb les famílies-
centres 

Grau de satisfacció de la 
comunicació en els centres 
educatius 
Percentatge de centres Pla 
d’Acollida un cop implementat en 
els centres 
Número d’AMPA’s que han 
col·laborat en el disseny del Pla 
d’Acollida 

Impulsar activitat formatives 
dirigides a les famílies  

Augment el cicle de xerrades 
Coordinar-se amb AMPA’s per a 
seleccionar temàtiques 
Promoure que més centres 
organitzen activitats formatives  

Crear espais de trobada entre 
entitats, centres i famílies 

Constitució de la comissió de 
famílies 
Participació dels centres en la 
comissió de famílies Incorporació de 
famílies en altres comissions 

Impulsar la corresponsabilitat 
de les famílies  en l’èxit 
educatiu dels seus fills i filles 

Xerrades sobre parentalitat positiva 
en el cicle de xerrades 
Formació als TIS sobre parentalitat 
positiva 
Accions en el centre per a 
desenvolupar la coresponsabilitat 
en reunió de nivell, entrevistes i 
festes 

3. Promoure la 
interculturalit
at i l’ús de la 
llengua 
catalana 
 

Promoció de la 
interculturalitat incorporant  
en totes les activitats de PEE 
la vesant intercultural 

Actuacions en les que s’incorpora: 
Formació PAE 
Xerrades dirigides a famílies 
Tallers o capsules al claustre  

Suport a la Biblioteca escolar 
i patis oberts en la promoció 
d’espais de trobada d’inclusió 
i de facilitació de la cohesió i 

Increment de la participació de les 
famílies i joves dels patis oberts  
Increment de centres educatius que 
tenen biblioteques obertes a les 



  

convivència famílies 
Sensibilitzar de l’ús del català 
en totes les activitats de PEE 

Presència del català en la difusió 
d’informació (circulars, cartells, 
tramesa electrònica...). 
Increment de l’ús de la llengua 
catalana entre alumnes en els 
moments d’esbarjo i lúdics 

4. Potenciar 
l’educació en 
valors i el 
compromís cívic 

Fomentar la participació de 
l’alumnat en l’aula, centres 
educatius i entorn 

80% dels centres desenvolupen el 
tema de participació en el projecte 
de convivència  
Desenvolupament de noves 
actuacions de PEE per promoure la 
participació 

Impulsar la coordinació entre 
agents educatius implicats en 
el servei comunitari  

Jornada de entitats de servei 
comunitari 
Reunions trimestrals de la comissió 
Participació del 80% dels agents 
educatius implicats 
Acta de cada trobada de la comissió 

5 Potenciar estils 
de vida 
saludables i la 
pràctica de 
l’activitat física 

 
 

Proporcionar recursos 
necessaris a famílies i entitats 
del lleure per facilitar l’accés 
dels infants al lleure. 

Consensuar el calendari de detecció 
de necessitats entre l’alumnat de 
lleure i estiu 
Buscar recursos per l’alumnat 
(activitat, beques) 

Impulsar el disseny del PdAC 
de Salut i Esport  per a 
potenciar estils de vida 
saludable i promoure la 
pràctica de l’activitat física 

Aprovació del PdAC de salut i esport 
Actuacions coordinades des de la 
comissió de salut i esport 
Valoració de la comissió 

Promoure la realització de 
servei comunitari en hàbits 
saludables i pràctica 
esportiva 

Difusió del Servei Comunitari  en HS 
i PE en la comissió  
Un centre que implementi el Servei 
Comunitari en HS i PE  
Valoració del Servei Comunitari en 
HS i PE 

Impulsar la coordinació entre 
agents educatius implicats 

Reunions trimestrals de la comissió 
Participació del 80% dels agents 
educatius implicats 
Acta de cada trobada de la comissió 

 

7. Relació de projectes educatius en xarxa existents al territori 
Nom del 
projecte 

Objectius i descripció Participants 
(centres 
educatius, 
entitats, 
regidories...) 

PAE Objectius:  

Millorar les competències bàsiques de l’alumnat 

Escola Can 
Vidalet, Escola 
Joan Maragall,  



  

de primària amb situació desfavorida. 

Millorar l’aprenentatge i rendiment escolar dels 
alumnes 

Millorar la competència comunicativa. 

Afavorir l’interès i la motivació per 
l’aprenentatge 

Millorar la integració social 

Millorar la convivència al centre 

Descripció:  
Taller d’estudi assistit dos dies a la setmana en 
horari extraescolar amb un monitor per grup de 
8 alumnes 

Escola Gras i 
Soler, Escola 
Matilde Orduña, 
Escola Prat de la 
Riba, Escola 
Folch i Torres, 
Escola Isidre 
Martí, Escola 
Lola Anglada, 
Garbí, Isabel de 
Villena, Utmar, 
IES Severo 
Ochoa, IES La 
Mallola, IES 
Joanot 
Martorell, Esplai 
Espurnes i Esplai 
Pubilla Cases, 
Fundació Pere 
Tarrés 

L’Escola Sona Objectius: 
Millorar les competències bàsiques de 
l’alumnat de primària amb situació desfavorida. 
Millorar l’aprenentatge i rendiment escolar dels 
alumnes. 
Millorar la competència comunicativa 
Afavorir l’interès i la motivació per 
l’aprenentatge 
Millorar la integració social 
Millorar la convivència al centre 
Descripció:  
2 professors de l’Escola de Música imparteixen 
classes de violí i violoncel a l’escola Joan 
Maragall en horari lectiu a les dues línies de 3r 
de primària. 

 
Escola Joan 
Maragall, escola 
Can Vidalet, 
Escola Gras 
Soler i Escola de 
Música 

Patis Oberts 
 

Objectiu: 
Creació d’un espai de trobada en el barri i 
aprofitament de les instal·lacions del centre 
educatiu. 
Descripció: 
Iniciativa municipal que consisteix en l'obertura 
en cap de setmana del pati d'una escola pública 
per tal que la ciutadania pugui gaudir 
d’activitats lúdiques i esportives. 
 

Escola Folch i 
Torres 
 

Juga Verd/Play 
 

Objectiu: 
És un projecte educatiu en valors en la pràctica 
esportiva.  
Descripció: 
Mitjançant les noves tecnologies es mesuren 
actituds i comportaments que tindran el mateix 

Entitats 
esportives/ 
escoles 
esportives 



  

valor en els resultats de les competicions. 
 

L’escola de pares 
i mares 

Objectiu: 
Proporcionar recursos d’autoconeixement i 
gestió emocional a les famílies per acompanyar 
els seus fills i filles en el procés de creixement 
com a persones. Es treballa perquè entenguin 
que els hàbits familiars són transmissors de 
valors, i que cal créixer per ajudar a créixer. 
Descripció: 
L’activitat es desenvolupa una tarda al mes i les 
famílies treballen temes d’interès. 

Acció social 

Consell d’infants  Objectius: 
Educar en la participació i en els valors 
democràtics. Infants i joves com ciutadans 
actius i compromesos. 
Educar en valors i actituds que fomentin 
diferents competències: Escolta activa, reflexió, 
expressió oral, debat, argumentació, diàleg, 
presa de decisions, compromís, esperit crític. 
Compromís amb els afers de la ciutat. 
Descripció: 
Espai de participació adreçat a la infància, 
concretament als alumnes de 5è i 6è de les 
escoles públiques d’Esplugues. Un espai 
dissenyat atenent a les singularitats de la 
infància perquè puguin exercir com a 
ciutadania de ple dret i informar-se, reflexionar, 
debatre i consensuar propostes relacionades 
amb el seu entorn més immediat (Esplugues, el 
seu barri...) 
 

Participació de 
totes les escoles 

Audiència jove Objectius: 
Educar en la participació i en els valors 
democràtics. Infants i joves com a ciutadans 
actius i compromesos. 
Educar en valors i actituds que fomentin 
diferents competències: Escolta activa, reflexió, 
expressió oral, debat, argumentació, diàleg, 
presa de decisions, compromís, esperit crític. 
Compromís amb els afers de la ciutat. 
Descripció: 
Mecanisme de participació ciutadana adreçat a 
l'alumnat de 4t d'ESO que impulsa espais de 
debat per al jovent, atesa la dificultat de 
comptar amb aquest col·lectiu en altres espais 
de participació. 
S'articula als instituts d'Esplugues per contribuir 
a la formació del jovent en els valors i les 
actituds pròpies de la participació, a més de 
generar debat i propostes per a la 

Participació dels 
instituts 



  

transformació de la seva ciutat. 
Projecte Èxit 
 

Objectiu:  
Afavorir l’alumnat que ho requereixi perquè 
pugui assolir els objectius i les competències 
bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat 
en educació secundària obligatòria. 
Descripció: 
 Es tracta d’una organització de continguts i 
matèries del currículum diferent a l’establert 
amb caràcter general i una metodologia 
específica i personalitzada.  

Tècnica 
d’Educació i 
centres 
educatius 
públics de 
secundària  

PAEC Objectiu:  
Facilitar recursos educatius a les escoles de tota 
l’oferta formativa que es desenvolupa al 
municipi. 
Descripció:  
El PAEC és el programa que facilita recursos 
educatius a les escoles i recull tota l’oferta 
formativa que es desenvolupa al municipi amb 
l’objectiu de generar la possibilitat que 
l'alumnat dels diferents nivells educatius, des 
de l'escola bressol fins a l'ensenyament 
d'adults, pugui assolir altres coneixements. 

Tècnica 
d’Educació, 
entitats i 
empreses 

Projecte 
Intergeneraciona
l 

Objectiu: 
Apropar les generacions que es troben més 
allunyades: la gent gran i els infants i 
adolescents.  
Descripció:  
Es posa en contacte persones més grans de 60 
anys, que s'ofereixen com a voluntaris, 
amb escoles del municipi amb l'objectiu de 
l'enriquiment mutu, tant des del punt de vista 
de les relacions humanes com des de 
l'aprenentatge de les qüestions més diverses. 

Acció Social i 
centres 
educatius de 
primària i 
secundària 
 

 

Joves.cat Objectiu: 
Aprendre la llengua catalana  
Facilitar la immersió educativa dels nois i noies 
acabats d’arribar  
Acompanyar el procés d’integració social dels i 
les joves  
Empoderar al jovent immigrant en la llengua 
vehicular educativa i d’entorn  
Ajudar a la cohesió social i el sentiment de 
pertinença  
Minvar possibles resistències a la convivència 
Descripció: 
Taller orientat a facilitar l’adaptació dels i les 
joves nouvinguts a Esplugues, tant en el 
sistema educatiu com en l’entorn social, fent 
un acompanyament emocional en el procés del 
taller practicant el català. Està destinat a 

Tècnica 
d’educació i 
Montse Ferrás 



  

alumnat de secundària o en transició a 
secundària prioritàriament, tot i que es convida 
a totes les edats. La derivació pot venir per 
diferents agents socials: centres educatius, 
Serveis socials, ... 

Cicle de 
conferències i 
tallers per a 
famílies 

Objectiu: 
Donar resposta a la demanda de les famílies de 
formació 
Formar a les famílies en l'autonomia dels seus 
fills, pantalles amigues, convivència, salut 
Fomentar l'aprenentatge en xarxa 
Treballar i millorar les habilitats de mares i 
pares per educar els seus fills i filles.  
Ajudar-los partint de les seves necessitats, de 
les dificultats quotidianes i de les seves 
capacitats, des del diàleg, la reflexió conjunta i 
el acompanyament d’experts.  
Incidir positivament en l’aprenentatge dels 
nostres fills i filles.  
Orientar les famílies en l’acompanyament 
emocional del procés de desenvolupament dels 
seus infants i joves.  
Descripció: 
Es tracta d'un cicle de xerrades d'experts 
dirigits a les famílies en els centres educatius 
obertes a totes les famílies d'Esplugues.  
Les escoles s'impliquen en l'acollida de la 
xerrada, en la selecció de la temàtica i en la 
difusió de les xerrades. 

 
Tècnica 
d’educació i 
empresa 
organitzadora, 
escoles de la 
ciutat 
 
 
 
 
 

Bagul esportiu Objectius: 
Diversificar practica esportiva i lúdica a l’hora 
del pati més enllà del futbol. 
Promoure l’activitat física de tots el infants , 
sobretot en les nenes i el col·lectiu  de nens i 
nenes estrangers nouvinguts.  
Promoure els jocs tradicionals. 
Promoure i crear jocs tradicionals a partir del 
reciclatge de material. 
Promoure hàbits saludables, esmorzar 
saludable 
Promoure l’ús de la llengua catalana. 
Informar als infants sobre esdeveniments 
importants a la ciutat . 
Reforçar hàbits de cura, endreçament i 
custodia del material del Bagul ( ex: Conseller 
de pati de l’escola Can Vidalet, a l’escola Joan 
Maragall ( nens que ajuden a recollir el 
material ) 
Incentivar i motivar a altres infants per que 

Dinamitzadores, 
tècnica 
d’educació, 
centres 
educatius 



  

siguin ells mateixos dinamitzadors de pati . 
Implicar l’alumnat en la creació de diferents 
jocs tradicionals 
Descripció: 
En un primer moment el monitor va contactar 
amb tots els professors de gimnàstica de les 8 
escoles d’Esplugues per coordinar-se i saber de 
quin material esportiu disposa cada escola a fi 
de complementar aquest material amb la 
compra del que no disposa l’escola , i un 
BAGUL ESPECÍFIC per a cada escola .  
Aquest bagul conté diferents jocs esportius de 
diversos tipus(.Jocs alternatius : Diavolos, plats 
xinesos, pilotes de hockei, tennis,cistelles , 
cordes .......) 

Auxiliars de 
conversa 
jugadores de 
bàsquet amb 
Gras Soler, Prat 
de la Riba i Joan 
Margall 

 

Objectiu: 
Millora de l’anglès oral en l’alumnat de 
primària. 
Descripció: 
Participació directa a les classes d’anglès durant 
el curs escolar, col·laboració en l’apartat oral, 
creació de projectes conjunts i ajuda al 
professorat en correccions 

Departament 
d’esports, 
escoles Gras 
Soler, Prat de la 
Riba i Joan 
Margall 

Petits talents 
científics 

 

Objectiu: 
Actualitzar el professorat en metodologies 
científiques 
Dotar als professors d'eines metodològiques 
per despertar l'interès per les ciències del seu 
alumnat 
Descripció: 
Projecte formatiu en metodologies científiques 
adreçat a mestres d'educació primària que 
haurà de posar en pràctica amb el seu alumnat 
preparant conjuntament un projecte científic 
que els mateixos alumnes presentaran davant 
l'Ajuntament , els seus companys i els seus 
tutors i tutores 

Fundació 
catalana per a la 
recerca i la 
innovació, 
Tècnica 
d’educació i 
centres 
educatius 

Festa del Parc 
dels Torrents 

 

Objectiu: 
Promoure un espai de trobada per a totes les 
famílies i infants d'Esplugues per compartir una 
tarda de jocs i esports. 
Promoure un espai trobada multicultural i 
intercultural . 
Promoure l'esport  en família . 
Promoure jocs tradicionals i arreu del mon. 
Descripció: 
Es una festa familiar dedica al joc i l'esport  en 
la que s'impliquen entitats, famílies i diferents 

Departament 
d’esports 



  

serveis de l'Ajuntament per organitzar jocs i 
activitats esportives i tallers multiculturals .  Es 
realitza el primer dissabte de cada més de juny 
al Parc dels Torrents 

Cursa solidària 
Severo Ochoa 

 

Objectiu: 
− Fomentar la solidaritat 
− Recaptar aliments pel banc d’aliments 
− Cohesionar els diferents membres de la 

comunitat educativa 
− Promoció de l'activitat esportiva entre 

els joves, les famílies i el 
professorat 

− Promoció de la campanya "Ajudans a 
ajudar" 

Descripció: 
És la segon edició d'aquesta cursa solidària. 
L’Institut Severo Ochoa organitza una cursa de 
2 km al voltant de l'Institut. 
Participen el claustre del professors, famílies, 
alumnes, AMPA dels centres educatius (Escola 
Garbi, Escola Thau, Institut Blume, Institut La 
Mallola, Institut Joanot Martorell) 
Aquest any conviden als alumnes de sisè de les 
escoles de Primària del municipi. La inscripció 
consisteix en aportar un euro o un quilo/litre 
d'aliments. 
 A més n'hi ha activitats de promoció de la 
cursa (vídeo promocional realitzat per Carme 
Ródenas i cartells fets per alumnes i Xavi 
Sabaté) 

IES Severo 
Ochoa 

Auxiliars de 
conversa natius 
als IES 

Objectiu: 
La millora de la competència comunicativa oral 
en anglès 
Donar suport al centres educatius  en projectes 
i accions per millorar el coneixement de l’anglès 
del seu alumnat posant al seu abast recursos 
com els auxiliars de conversa en anglès. 
Descripció: 
servei d’un auxiliar de conversa nadiu en anglès 
per als centres educatius de secundària 
d'Esplugues consistents en  25 hores de jornada 
lectiva per part dels auxiliars a repartir entre els 
3 centres fins a final de curs, en les que 
l’auxiliar haurà donar suport al professorat en 
la pràctica oral de la llengua anglesa, 

Tècnica 
d’educació i 
empresa 
contractada 



  

preferiblement en classes desdoblades per tal 
d’afavorir la parla oral de l’alumnat- 
 

Suport a la 
biblioteca 

Objectiu: 
− Fomentar l'interès dels alumnes per la 

lectura  
− Consolidar entre els alumnes l'idea de 

les biblioteques com a un lloc d'estudi, 
lectura i fins i tot esbarjo.      

− Apropar als alumnes a la biblioteca.     
Consolidar l'assistència a les 
biblioteques de les escoles per part dels 
alumnes. 

− Oferir als alumnes passar una bona 
estona a la biblioteca mitjançant 
l'activitat del conta-contes.   

− Agilitzar el procés d'enregistrament de 
llibres en el programa Epèrgam. 

Descripció: 
L'ajuntament facilita un jove en pràctiques del 
Pla ocupacional per donar suport als centres 
durant 6 mesos per dinamitzar les biblioteques 
escolars del municipi que disposen de projecte.  
Es demana al centre un projecte i les tasques 
que ha de desenvolupar al centre educatiu.  
Els centres que han participat són Institut 
Severo Ochoa, escola Gras i Soler i escola Lola 
Anglada i Prat de la Riba. 
 

Centres 
educatius i 
dinamitzadora 

Come back to 
school: aux. de 
conversa 

 

Objectius: 
− fomentar i millorar l'ús oral de la 

llengua anglesa 
− col·laboració entre alumnes i ex-

alumnes 
− xarxa comunitària educativa 

Descripció: 
alumnes de l'IES Joanot Martorell van a l'escola 
Joan Maragall per a promocionar la llengua oral 
anglesa ens alumnes de 4rt i 5è. de primària 

IES Joanot 
Martorell i Joan 
Maragall 

Patis oberts 

revisar 

Objectiu: 
Incidir en la millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania, amb la ajuda d’activitats 
psicofísiques, sobre tot orientat als nens y 
nenes, i famílies. 
Contribuir positivament en la formació, 
educació i desenvolupament com a persona 

Folch i Torres i 
dinamitzadora 



  

dels infants, a través de la participació en les 
diferents activitats del projecte Patis Oberts. 
Afavorir la xarxa de relacions dels participants, 
reforçant la cohesió social del barri i la 
col·laboració i participació en les diferents 
activitats lúdic-esportives que es proposen. 
Potenciar l’associacionisme.  
Promoure la pràctica de l’activitat física i 
l’esport i l’acceptació de les seves normes, fent 
incís en els valors positius que l’esport com a tal 
implica dins la nostra societat, com a motor de 
salut física y mental. 
Descripció: 
El programa “A Esplugues, patis oberts” 
consisteix en l’obertura dels patis de les escoles 
d’Esplugues, per obrir-los a la ciutadania, i 
convertir-los en espais de convivència i punt de 
trobada més enllà de l’horari lectiu. 
Es proposa la presència al lloc de l’activitat,  la 
figura d’un dinamitzador o tutor de pati, que 
serà l’encarregat d’obrir, dinamitzar les 
activitats lúdic-esportives que es realitzin a la 
pista i un cop finalitzi l’activitat tancar la 
instal·lació.  
Totes les activitats integrades en aquest 
programa estan organitzades des de la vessant 
integradora i de cohesió social per promoure i 
potenciar la pràctica saludable de l’activitat 
física i l’esport en el barri.  
Aquest curs 2019-20, iniciarem el programa a 
l’escola Folch i Torres, els dissabtes al matí en 
horari de 10h a 13h. 

INFADIMED a 
l’escola Joan 
Maragall 

Objectiu: 
conscienciar als alumnes de la importància de 
dur un estil de vida saludable estimular a 
controlar el sobrepés incrementar el consum de 
fruites i verdures 
Descripció: 
INFADIMED és un programa dut a terme per 
infermeres d'atenció 
primària que promou la dieta mediterrània 
entre els alumnes d'educació 
infantil i primària amb l'objectiu de donar eines 
als nens, perquè puguin decidir què és més 
beneficiós per a la seva salut. 
A diferència d'altres programes d'educació 

CAP Can Vidalet 
i escola Joan 
Maragall 
CAP Lluis Millet i 
escola Gras 
Soler 



  

nutricional, INFADIMED ha utilitzat un canal 
transmissor innovador en aquest tipus 
d'intervenció: ha creat una sèrie de dibuixos 
animats, amb un personatge central que és 
l'encarregat d'explicar als nens els beneficis 
d'un estil de vida saludable: el Capità 
Vitamines, el nou súper heroi dels nens. 

Art-teràpia Objectiu: 
Aquesta intervenció vol ser una aportació als 
programes d'atenció a la diversitat amb 
l'objectiu de contribuir al desenvolupament de 
la personalitat de l'infant, en el seu procés per a 
assolir la maduresa personal i la integració 
social 
L'objectiu principal de l'artteràpia a les escoles, 
és fer servir els recursos creatius com a eina 
d'expressió del món emocional de l'infant, com 
acompanyament en el procés de l'aprenentatge 
acadèmic i com a eina de prevenció i resolució 
positiva dels conflictes. 
Aquesta proposta oberta a les famílies té com a 
objectiu el desenvolupament de programes 
socioeducatius per tal 
d'enfortir el sistema familiar fent que els seus 
membres la valorin, la respectin, i aprenguin a 
apreciar situacions positives. 
Descripció: 
Projecte educatiu a realitzar dins de la població 
d'Esplugues de Llobregat, durant el curs 2018-
19. Es farà extensiu als Instituts de la població 
sent el Severo Ochoa l'institut referent a on 
s'implementarà l'activitat. 
Aquest projecte planteja una proposta 
mitjançant l'Artteràpia dirigida als centres 
educatius de l'ESO. Aquesta intervenció vol ser 
una aportació als programes d'atenció a la 
diversitat amb l'objectiu de contribuir al 
desenvolupament de la personalitat de l'infant, 
en el seu procés per a assolir la maduresa 
personal i la integració social. 
El projecte se centrarà en el desenvolupament 
d'activitats dirigides a millorar la integració del 
centre en el seu entorn, facilitant el suport 
familiar si se sol·licita específicament.  
 

IES de la ciutat i 
experta en Art-
teràpia 

Heroes of Cruyff 
Courts 
(Community 
Program Cruyff 
Courts) 

Objectiu: Departament 
d’Esports  i 
centres 
educatius 



  

preparació, monotorització i realització 
d’un torneig femení i masculí 6vs6 entre 
alumnes de 6è de primària del municipi.  
Vehiculen el projecte un grup de joves 
d’entre 12 i 16 anys, anomenats “Heroes of 
Cruyff Courts”.  

Descripció: 
 El Community Program és un projecte vinculat 
a la construcció del Cruyff Courts nascut del 
conveni entre la Fundació Cruyff i l’Ajuntament 
d’Esplugues. En aquest cas, és un programa 
inclusiu amb la participació de joves que es 
troben un situacions de risc d’exclusió social i 
enguany s’ha dut a terme la segona edició a 
Esplugues, tot i que s’estrenava –al 2019- com a 
activitat en conveni amb el Consell Esportiu. Es 
tracta d’una activitat que ha viscut la seva 
consolidació al 2019 després d’una primera 
edició carregada de reptes. 

Xerrem junts Objectius: 
Aprendre la llengua catalana 
Facilitar la immersió social i cultural de les 
mares d'alumnes estrangers 
Acompanyar el procés d’integració social de les 
famílies 
Empoderar a les famílies immigrants en la 
llengua vehicular educativa i 
d’entorn 
Ajudar a la cohesió social i el sentiment de 
pertinença 
Minvar possibles resistències a la convivència 
Descripció: 
es realitza un taller amb un voluntari que 
dinamitza mares d'alumnes 
nou-vinguts i les fa participar per mig de 
dinàmiques grupals explicant 
les seves experiències i vivències i practicant la 
llengua vehicular 
educativa. Aquestes sessions es fan als centres 
educatius, concretament 
a l'escola Gras Soler 

Voluntaris i 
escola Gras 
Soler 

 

 
 
 
 



  

8. Organització i funcionament 

Organit
zació 

Comissió Coordinador/
a 

Agents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
O 
M 
I 
S 
S 
I 
O 
N 
S 
 

Prevenció  
Absentisme 
 

Inspectora  Treballadora Social de l’EAP Director de INS la Mallola 
Director del Garbí 
Agent tutor i mossos d’esquadra,  
Directora d’Acció Social 
Directora Educació i Ciutadania, 
Técnica d’Infància i Drets Civils, 
Regidora d’Educació, 
educadors socials,  inspectora i assessora LIC del 
Departament  
d’ Ensenyament, tècnica referent de l’Ajuntament, 
Consell escolar municipal, Educadors socials, Tècnica 
d’acollida, TIS de centres de primària i secundaria, 

Servei  
Comunitari 
 

Coordinad
or del 
Servei 
Educatiu i 
responsab
le de 
Servei 
Educatiu 

Directora d’Educació i Ciutadania, Ajuntament (Àrea 
Medi Ambient, Gent Gran, Salut Pública, ..) 
Centres educatius 
Entitats de lleure,  esportives, culturals, socials, de 
cooperació.  
Tècnica referent de l’Ajuntament 

Salut i  
Esports 
 

Juan de 
Dios 
Ramírez 

Tècnics d’esport de l’ajuntament, tècnics de salut de 
la Generalitat de CAP Can Vidalet i CAP Lluis Millet, 
Doctoranda de l’UB, Creu Roja, Tècnic de la 
mancomunitat de drogodependències, professors 
d’educació física,  ELIC, tècnica referent de PEE de 
l’ajuntament 

PAE 
 
 

Tècnica 
referent 
de PEE 

Entitats de lleure, centres educatius, educadors 
socials, TIS dels centres educatius, ELIC, tècnica 
referent de l’Ajuntament,  

Famílies Tècnica 
referent 
de PEE 

Representants de famílies i AMPA’s, ELIC, tècnica 
referent de l’Ajuntament, representants de centres 
educatius 

Orientació Roger 
Batalla 
SOAC 

SOC, orientadors dels centres educatius, oficina Jove 
d'emancipació, Escola Adults, Referent Ocupació 
Juvenil del Consell Comarcal, PFI, entitats: Creu Roja, 
Esplai Espurnes i Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, 
Fundació Pere Tarres, TIS dels centres educatius, 
Tècnica Servei Promoció econòmica de l’ajuntament, 
tècnica referent de l’ajuntament, Tècnic de serveis 
socials de l’ajuntament, ELIC, EAP 

Executiva Tècnica Directora d’Educació i Ciutadania, Representants de l’ELIC, 



  

 
Comissions previstes per gestionar el PEE i agents que les 
integraran  
La comissió Representativa institucional va aprovar l’estructura que es proposa: 

 

referent 
de 
l’Ajuntam
ent 

Regidora, Inspectora,  
tècnica referent de l’Ajuntament i coordinadora 
tècnica d’educació de l’ajuntament 

Operativa Regidora 
 

Regidora 
Inspectora 
Directora d’Educació i Ciutadania 
Assessora LIC 
Representant dels centres educatius 
Representant de les entitats 
Representants de les diferents comissions 
tècnica referent de l’Ajuntament 

Representa
tiva-
instituciona
l 

 
Alcaldessa 

Representants d’entitats, associacions, universitats, 
centres escolars i organismes de l’Ajuntament(Consell 
escolar Municipal, Biblioteca, Escola de Música, ..) i de 
la generalitat(servei educatiu, Escola d’adults,..).  



  

9. Xarxa de participants i acords compromís 

Actualment estem preparant les cartes de compromís amb els centres educatius i 
entitats. Aquest curs ens proposem recollir activitats que es fan en els centres i 
implicar a tots els centres del municipi en la participació en el PEE. 
actualitzar 

Centres educatius 
 
Nom dels centres 

 
Codi 

Acords de 
compromís del 
Consell Escolar 
Sí No 

Escola Joan Maragall 08033535 X  
Escola Matilde Orduña 08017116 X  
Escola Gras i Soler 08017104 X  
Escola Can Vidalet 08040618 X  
Institut Joanot Martorell 08017153 X  
Institut Severo Ochoa 08017131 X  
Utmar 08017025 X  
Escola Isidre Martí a8033535 X  
Escola Lola Anglada a8042861 X  
Escola Prat de la Riba a8032476 X  
Escola Folch i Torres a8036056 X  
Escola Isabel de Villena a8035118 X  
Escola Garbí a8017025 X  
Llar d’infants El Sucre a8045367 X  
Institut La Mallola a8041374 X  
Institut Blume a8046657 X  

 



  

 

Fins ara les AMPA’s no estaven implicades en el PEE, aquest curs s’ha contactat amb 
elles i es faran les visites i els contactes personals necessaris per implicar-les en el 
PEE de cara al curs vinent.  

 
AMPA’s dels centres 

Acords de compromís 
del Consell Escolar 
Sí No 

Escola Joan Maragall  X 
Escola Matilde Orduña  X 
Escola Gras i Soler  X 
Escola Can Vidalet  X 
Institut Joanot Martorell  X 
Institut Severo Ochoa x  
Utmar  X 
Escola Isidre Martí x  
Escola Lola Anglada x  
Escola Prat de la Riba x  
Escola Folch i Torres  X 
Escola Isabel de Villena x  
Escola Garbí  X 
Llar d’infants El Sucre  X 
Institut La Mallola  X 
Institut Blume  X 
 
Altres  
 
Altres serveis o institucions 

Acord de 
Compromís 
Si No 

Serveis Educatius X  
Consell Escolar Municipal  x 
Consell d’infants  x 
Audiència Jove  x 
Escola d’adults  x 
SOC X  



  

Entitats i associacions educatives del municipi 

Només recollim les entitats que col·laboren i estem en contacte per establir un acord de 
compromís amb el projecte de PEE. Esperem actualitzar aquest document cada any. 

Nom de 
l’entitat 

Espai de 
participació 

Acord de compromís 
Sí  No 

Esplai 
Espurnes 

Lleure x  

Esplai Pubilla 
Casas 

Lleure x  

Fundació Pere 
Tarres 

Lleure x  

Escola de 
música 

Extraescolar x  

Fundació 
Finestrelles 

Discapacitat x  

Creu Roja 
Joventut 

Participació x  

CNL català  x 
Asproseat   X  
Camino de 
Santiago  

Lleure x  

Hospital Sant 
Joan de Deu, 
serveis 
sociosanitaris 

Sanitat x  

 
10. Relació d’actuacions de sensibilització dutes a terme 

Formulari de presentació i valoració de les actuacions PEE0-20 
Grups de discussió dels nous àmbits:  

- Salut 
- Llars d’infants 
- Espais Familiars 
- Orientació  
- Educació post-obligatoria 
- Famílies 

De cada grup de discussió es va fer un acta i es va compartir amb tots els agents 
educatius implicats més el que sorgeixen en cada reunió. 
Presentació en el grup de treball d’absentisme de les novetats del PEE 0-20 i 
ajustes que s’han de realitzar a partir de la nova proposta en el protocol 
d’absentisme per a concretar-lo en un Projecte d’àmbit comunitari i adaptar al 
nou protocol del departament 
Presentació en la comissió d’Esports de les novetats del PEE 0-20 i la proposta 
de convidar als responsables de salut de l’Ajuntament i de la Generalitat i 



  

transformar aquesta comissió en una comissió de salut i esport 
Sessió de treball amb responsables de salut de CAP Can Vidalet  presentar el 
projecte i compartir inquietuds amb Acta i acords 
Convocatòria de tècnics de salut i esport per conèixer-se, presentar línies de 
treball i consensuar objectius  
Presentació en la comissió de servei comunitari de les novetats del PEE 0-20  
Presentació del projecte PEE 0-20 en la II Jornada d’entitats de Servei 
Comunitari  
Nota de premsa en el Pont i xarxes socials la presentació del PEE 0-20 
Article de difusió a la web del Servei Educatiu del nou projecte PEE0-20 
Activitat formativa El rol del centre en el PEE 0-20 amb 41 assistents 
 


