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Que és ?
Els Plans Educatius d’Entorn són una proposta de cooperació educativa entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat
Generalitat i les entitats municipalistes, amb el
suport i col·laboració d’altres departaments, que tenen com objectiu aconseguir l’èxit
educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat,
l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.
Són instruments
nts per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats
educatives coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents
diferen àmbits de la
vida dels infants i joves.

A qui s’adreça?
S’adreça a tot l’alumnat i a tota
to la comunitat educativa, però amb un especial
sensibilitat als sectors socials més desafavorits.
L’educació per un món complex i divers hauria de ser integral, continua, arrelada,
cohesionaa, inclusiva i en xarxa.
Integral:: per abastar tots els aspectes de la persona. No solament ha d’instruir i ensinistrar en unes
habilitats intel·lectuals determinades sinó que ha de facilitar també competències socials i
proporcionar capacitats per adaptar-se
adaptar i conviure en una societat canviant.
Contínua:: per comprendre tot l’espai-temps
l’espai
vital. El temps de formació ja no es pot entendre avui
parcel·lat, unes hores al dia (escola) i una època de la vida (infància i joventut), ha d’abastar tota la
vida.
Arrelada: per tenir uns referents compartits. La incertesa que caracteritza els nostres temps fa que
esdevinguin indispensables uns referents identitaris compartits que vinculin les persones a projectes
de futur i que donin un sentit al treball i a la convivència.
Cohesionadora:: per promoure la integració social. L’arribada de nous ciutadans i ciutadanes
ciutad
al nostre
país planteja nous reptes que requereixen una sèrie d’accions innovadores per promoure la cohesió
social mitjançant l’educació intercultural i l’ús normalitzat de la llengua catalana en un marc
multilingüe.
Inclusiva: per incloure a tothom. I per fer-ho
ho possible ha de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar
qualsevol tipus de marginació i exclusió.
En xarxa: per ser-ne
ne tots coresponsables. És necessari teixir entre tots una xarxa educativa molt ben
cohesionada i això requereix un treball ben articulat, coordinat i coherent de tots els organismes que
treballen en l’atenció i l’educació dels membres més joves de la societat catalana.
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Per què el PPE de Cambrils?
Cambrils
La necessitat del projecte, se sustenta en tres aspectes: nivell d’èxit escolar, nivell
d'immigració i la complexitat identitària, la cohesió entre l’alumnat dels diferents
centres educatius. Per altra part un 14% del total de la població resident al municipi
de Cambrils, està en edat escolar obligatòria, això comporta que el municipi disposi
d'un gran nombre de centres escolars.
El nombre d'equipaments, la diversitat d'origen de la població del municipi així com
les seves peculiaritats econòmiques, fan necessari disposar d'instruments específics,
per treballar amb tots els agents educatius,
educatius, la planificació amb visió de conjunt i la
previsió i resolució de conflictes, així com elements cohesionadors que donin suport
a necessitats que es planteja l’Ajuntament del municipi.

Quins objectius té?
1. Contribuir a l’èxit acadèmic i millorar les condicions d’escolarització.
2. Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la participació dels alumnes en
espais de lleure.
3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la
vida escolar.
4. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i
de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística:
5. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que
operen en el territori.
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Que s’ha fet?
Fins l’agost de 2018, i dins de la primera addenda del conveni de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Cambrils per el Pla Educatiu d’Entorn, s’han
realitzat cinc activitats.
1. CURS D’ÀRAB
2. ESTUDI ASSISTIT
3. CONCURS DEL LOGO DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN
4. EXPRESSIÓ CORPORAL I ORAL
5. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ART A LES ESCOLES

Quan hem invertit?

Dotació econòmica del Departament d'Ensenyament (55%)

4.700,00 €

Dotació econòmica de l’Ajuntament (45%)

3.831,55 €

DESPESA TOTAL DEL PROJECTE (CURS 2017-2018)
2017

8.531,55 €

Més informació de les activitats – Fitxes
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PROEDUCAR 2018
El Ple de l’Ajuntament de Cambrils en data 2.7.2018 va aprovar la segona addenda
del conveni de 6.000 euros, que aportava Departament d’Ensenyament, dins del
programa PROEDUCAR finançat pel “Ministerio de Educación, Cultura y Deportes”.
L’aportació estava distribuïda
distribuïd de la següent manera:
•
•

3.000 euros destinats al desenvolupament d’activitats extraescolars
d’extensió educativa amb un component lúdic i motivador, dins de la mesura
“Quédate”
3.000 euros destinats al desenvolupament de tallers d’estiu de reforç en les
matèries
atèries instrumentals, dins de la mesura “Ilusiónate”.

Ambdues activitats s’adrecen a l’alumnat identificat amb un perfil de possible
abandonament del sistema educatiu, preferentment de 1r i 2n d’ESO, en els centres
de titularitat pública dels plans educatius
educ
d’entorn, durant l’any 2018.
6. CASAL D’ESTIU AMB REFORÇ ESCOLAR (“Ilusiónate”)
Reforç escolar de les assignatures instrumentals, i després esplai d'activitats
esportives dins del programa "Aventura't". Aquest programa inclou activitats com:
voley platja, caiac, banana, bicicleta, "just dance", tallers....
7. TÈCNIQUES D’ESTUDI
ESTUDI ASSISTIT (“Quédate”)
Impartició de Tècniques d'Estudi Assistit amb un component lúdic i motivador, per
tal de facilitar l'alumnat pugui sigui les classes formals a l'institut.
l'institut
La funció educativa i social supera l’àmbit del sistema educatiu i esdevé una
responsabilitat col·lectiva. És per això que dins del curs de Tècniques d’Estudi Assistit
també s’inclouen unes hores de coordinació dels monitors que imparteixen el curs
amb els responsables dels instituts, per tal de fer un seguiment personalitzat de
l’alumnat.
D’aquesta manera l’activitat
ctivitat extraescolar no és quelcom desconnectat,
desconnecta sinó que els
instituts i el Pla Educatiu d’Entorn a través del taller de TEA treballen per un mateix fi,
l’èxit educatiu, contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat.
l’equitat

Més informació de les activitats
activi
– Fitxes PROEDUCAR
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NOTES
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