
Acció Nº  14 .- Pla Educatiu d’Entorn

N.Ordre Ref. Ambit Proposta Objectiu 
1 EDUN 01 Pla educatiu municipal per reduir la segregació social en 

els sistema escolar
Disposar de programes especials d’activitats socioeducatives i esportives gratuïtes, durant tot l'any
Prioritzar la contractació d’educadors i monitors que hagin patit ERTOs i/o acomiadaments durant la crisi sanitària

2 EDUN 05 Formació Híbrida. Reforçar els dies que els alumnes no 
assisteixin al centre. Disposar d'activitats de suport alternatives pels alumnes quan no van al centre.

3 EDUN 10 Disposar de projectes comuns on hi participin tots els 
centres.

Fer activitats d'àmbit cooperatiu amb l'alumnat donant suport a les dinàmiques del centre.
Exemple: hort cooperatiu municipal adreçada a l'alumnat.  

4 EDUN 13 Reforçar activitats per l'alumnat amb discapacitat. Potenciar activitats dins el PEE en les que hi puguin participar alumnes amb dificultats cognitives, motrius i/o sensorials sempre 
dens l'àmbit d'una major inclusió possible.

5 EDUN 14 Creació d'un HUB d'oferta i demanda entre l'alumnat.

Exemple: suro d'ofertes i demandes.
Fomentar la participació i col·laboració entre infants i joves.
Recursos de tot l’àmbit educatiu, disposar virtualment de tota l’oferta del sector d’orientació acadèmic i professional (universitat, 
formació professional, ensenyaments post obligatoris...)

6 EDUN 15 Activitats educatives per fomentar el coneixement musical 
i artístic. Incrementar les activitats educatives per fomentar el coneixement musical i artístic en els centres educatius.

7 EDUN 16 Incorporar representats de l'alumnat de primària i 
secundària dels centres educatius de la ciutat Considerar l'opinió, punt de vista i necessitats de l'alumnat.

8 SISN 28 Pedagogía per l'atenció i respecte a la gent gran Potenciar els valors de suport i acompanyament a la gent gran
Exemple cedir la cadira a la gent gran

9 SISN 29 Ajuts i beques per la gent gran, Assistència a la gent Gran Cobrir necessitats de la gent gran

10 CIE 06 Fer sinergies entre clubs i administració per anar 
conjuntament a escoles de la comarca. 

Difondre les activitats que fan cadascun dels clubs  amb l'objectiu de poder captar nous socis entre l'alumnat. Fer-ho de forma 
coordinada per no col·lapsar els centres
Informar a les escoles de les activitats que desenvolupen es associacions i mirar sinèrgies amb les activitats extraescolars


