Pla educatiu d’entorn
MEMÒRIA CURS 2011-2012

Cornellà de Llobregat, Octubre de 2012

FITXA DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS
CURS 2011-2012

N. fitxa

1

PEE

Cornellà de Llobregat

Nom

Taller d'estudi assistit

Actuació
Objectius
dels PEE

1. Incrementar l'èxit acadèmic

Objectius de
l'activitat

Proporcionar a l'alumnat d'entorns socioculturals desfavorits unes condicions d'estudi
adequades, fora del marc escolar, que permetin: reforçar hàbits escolars i desenvolupar
tècniques d'estudi. Ajudar l'alumnat a desenvolupar actituds positives per a
l'aprenentatge. Afavorir la integració de l'alumnat nouvingut en l'àmbit escolar.

Descripció

Activitats de suport a la tasca escolar fora de l'horari lectiu: ús de la biblioteca,
aprofitament de les TAC, etc.

Destinataris

Alumnes de primària
i secundària.

Lloc/Centres

Centres públics i concertats de la ciutat.

Data

Octubre 2011- juny 2012.

Indicadors
d’avaluació

-Nombre de sessions realitzades.

N. assistents

519

-Nombre de participants.
-Percentatge de participants per sessió.
-Grau de millora del català.
-Grau de millora de resultats acadèmics.
-Grau de satisfacció.

Responsable

Dolors Pijuan

Correu
electrònic

mpijuan4@xtec.cat

Telèfon de contacte

93 376 24 41

Observacions

Punts forts

El bon rendiment tant acadèmic com personal dels alumnes que han participat en els
tallers. Es tracta d'una activitat molt ben valorada tant per les famílies, com pels
professors i l'alumnat.

Punts febles

La manca d'assistència en algun cas (sobretot en algun alumne de secundària).

Continuïtat/
millora

FITXA DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS
CURS 2011-2012

N. fitxa

2

PEE

Cornellà de Llobregat

Nom

Programa de Diversificació Curricular

Actuació
Objectius
dels PEE

1. Incrementar l'èxit acadèmic

Objectius de
l'activitat

Prevenir l'absentisme de l'alumnat del segon cicle de l'ESO. Facilitar a l'alumnat
experiències escolars gratificants que els ajudin a superar la sensació de fracàs. Apropar
l'alumnat al món laboral, amb pràctiques efectives en empreses de l'entorn, amb
l'expectativa d'inserció laboral i/o continuïtat en ensenyament post-obligatori. Possibilitar
l'èxit escolar i l'acreditació de l'ESO d'alumnat en risc d'abandó escolar i absentisme.

Descripció

Es proposa una adaptació curricular i l'ensenyament compartit de l'alumnat de l'aula
oberta amb pràctiques en empreses de l'entorn que a partir d'una formació molt pràctica
els ajudi a superar l'actitud de rebuig respecte als ensenyaments acadèmics i els
possibiliti tenir èxit escolar, obtenir el graduat de l'ESO i fer una bona inserció.

Destinataris

Alumnat de segon cicle de l'ESO en situació de
desmotivació, absentisme i/o risc social.

Lloc/Centres

Institut Maria Aurèlia Capmany.

Data

Octubre 2011- juny 2012.

Indicadors
d’avaluació

-Nombre de participants.

N. assistents

18

-Nombre d'alumnes que continuen estudiant.
-Nombre d'alumnes que s'insereixen al món laboral.
-Grau de satisfacció.

Responsable

Constancio Enciso (director)

Correu
electrònic

iescapmany@xtec.cat

Telèfon de contacte

934714608

Observacions

Punts forts

Punts febles

Continuïtat/
millora

El manteniment de l'alumnat en el sistema educatiu i la prevenció d'absentisme.

FITXA DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS
CURS 2011-2012

N. fitxa

3

PEE

Cornellà de Llobregat

Nom

Acompanyament primària secundària

Actuació
Objectius
dels PEE

1. Incrementar l'èxit acadèmic

Objectius de
l'activitat

Realitzar un bon traspàs d'informació de l'alumnat en el canvi d'etapa i de centre i vetllar
perquè tot l'alumnat realitzi els processos de preinscripció i matriculació.

Descripció

A partir de les comissions socials dels centres, hem vetllat perquè les famílies d'alumnat
amb risc d'exclusió social de 6è facin la preinscripció i la matrícula dels seus fills i filles a
un centre de secundària. Posteriorment a través dels serveis educatius hem treballat
perquè el traspàs d'informació entre centres sigui òptima i faciliti la formació dels grups
als instituts i la correcta atenció de tot l'alumnat. Actualment hi ha coordinacions
sistemàtiques entre els centres vinculats en l’acompanyament en el canvi d’etapes.

Destinataris

Alumnat de primària.

Lloc/Centres

Tots els centres de primària.

Data

Octubre 2011-juny 2012.

Indicadors
d’avaluació

- Nombre de sessions realitzades.

N. assistents

52

- Nombre de participants.
-Grau de satisfacció.

Responsable

Servei educatiu. Dolors Pijuan/ Rosa Renobell

Correu
electrònic

mpijuan4@xtec.cat,
mrenobel@xtec.cat

Telèfon de contacte

93 376 24 41

Observacions

Punts forts

Bon coneixement en els centres de secundària dels alumnes que arriben de les diferents
escoles de primària.

Punts febles

Algun cop ha costat que a la reunió hi vinguessin tots els professionals implicats per
qüestions d’horaris.

Continuïtat/
millora

FITXA DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS
CURS 2011-2012

N. fitxa

4

PEE

Cornellà de Llobregat

Nom

Equinoteràpia (activitat esportiva adaptada per a alumnat disminuït)

Actuació
Objectius
dels PEE

2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització

Objectius de
l'activitat

Afavorir l'adaptació al nou entorn. Reconèixer les sensacions que produeixen els estats
corporals; postura, moviment i equilibri. Aprofitar les propietats terapèutiques de la
relació persona/cavall en un entorn natural. Proporcionar a l'alumnat disminuït una
experiència de vida satisfactòria que el situï en posició de millorar les seves capacitats
d'aprenentatge.

Descripció

Sessions d'equinoteràpia pels alumnes de l'EMEE Virolai.

Destinataris

Alumnes de l'EMEE Virolai.

Lloc/Centres

Hípica Sol Solet (Sant Just Desvern).

Data

Octubre 2011-juny 2012.

Indicadors
d’avaluació

-Nombre de participants.

Responsable

Servei educatiu. Rosa Renobell/ Dolors Pijuan

Correu
electrònic

mrenobel@xtec.cat/
mpijuan4@xtec.cat

N. assistents

39

-Grau de satisfacció.

Telèfon de contacte

93 376 24 41

Observacions

Punts forts

Punts febles

Continuïtat/
millora

L'activitat es valora molt positivament per part de tots els agents implicats: alumnes,
famílies i professionals del centre.

FITXA DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS
CURS 2011-2012

N. fitxa

5

PEE

Cornellà de Llobregat

Nom

Dinamitzadors culturals

Actuació
Objectius
dels PEE

2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització

Objectius de
l'activitat

Aconseguir l'apropament, la participació i la integració de la comunitat magribina en les
propostes de les escoles i del barri.
Poder apropar la comunitat magribina a les entitats socioculturals del barri i afavorir la
seva participació i facilitar que tota la informació escolar i extraescolar pugui arribar a
tota la comunitat magribina, per poder superar les possibles reticències que de vegades
s'observa per manca de coneixement i confiança.

Descripció

Els dos dinamitzadors a temps parcial (un als matins i l'altre a les tardes) sota la
supervisió de la comissió de gestió local, han tramès la informació i han dinamitzat la
participació de la comunitat magribina en les activitats proposades des de les escoles,
AMPAS i altres entitats implicades en el PEE.

Destinataris

Tota la comunitat implicada en el PEE.

Lloc/Centres

N. assistents

128

Centres educatius de la ciutat.

Data

Octubre 2011- juny 2012.

Indicadors
d’avaluació

-Nombre de participants.

Responsable

Servei educatiu. Hafida Ameziane/ Mohamed El Haidi

Correu
electrònic

mpijuan4@xtec.cat

-Grau de satisfacció.

Telèfon de contacte

93 376 24 41

Observacions

Punts forts

Punts febles

Continuïtat/
millora

L'actuació dels dinamitzadors permet una millor integració de les famílies en la seva
relació amb l'escola i l'entorn.

FITXA DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS
CURS 2011-2012

N. fitxa

6

PEE

Cornellà de Llobregat

Nom

Punt d'informació acollida de les famílies nouvingudes

Actuació
Objectius
dels PEE

2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització

Objectius de
l'activitat

Facilitar l'accés a les famílies nouvingudes a l'escolarització, alfabetització i
l'aprenentatge de la llengua catalana.

Descripció

Informar i assessorar sobre els recursos educatius de la ciutat: centres d'aprenentatge
de català per adults, biblioteques, espais i recursos per al temps lleure, etc. Acollida i
atenció de les famílies recollint la seva demanda de formació, la seva situació personal,
fet que ens permet fer la primera detecció, tant de dificultats com de situacions socials i
culturals, per orientar-los en els diversos itineraris educatius.

Destinataris

Famílies nouvingudes de la ciutat

Lloc/Centres

Departament d'Educació de l’Ajuntament.

Data

Tot el curs.

Indicadors
d’avaluació

-Nombre de participants.

Responsable

Enric Térmens

Correu
electrònic

etermens@aj-cornella.cat

N. assistents

532

- Grau de satisfacció.

Telèfon de contacte

93 377 99 11 (ext 1464)

Observacions
Punts forts

-Atenció personalitzada.
-Informació directa per l'usuari i la seva família sobre els recursos educatius de la
localitat.
-Potenciar la corresponsabilització de pares i mares en el procés d'inscripció, matrícula i
educació dels seus fills/es.

Punts febles

Continuïtat/
millora

FITXA DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS
CURS 2011-2012

N. fitxa

7

PEE

Cornellà de Llobregat

Nom

EBE (Espai de Benvinguda Educativa)

Actuació
Objectius
dels PEE

2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització

Objectius de
l'activitat

Millorar els processos d'atenció i d'acollida de les famílies nouvingudes i millorar la
integració i incorporació dels alumnes nouvinguts.

Descripció

És un espai d’ acollida i benvinguda familiar previ a l’escolarització que té com a principal
objectiu afavorir la integració social de les famílies nouvingudes a partir d’un procés de
detecció de necessitats, informació, orientació i l’acompanyament a l’escolarització, en
especial infants i joves nouvinguts d’ entre 8 i 16 anys per tal d’afavorir una millor
incorporació als centres en termes de qualitat i eficàcia.

Destinataris

Alumnat d'entre 8 i 16 anys arribats per
primer cop a Catalunya.

Lloc/Centres

Edifici prop EBE: carrer Ignasi Iglesias.

Data

Setembre 2011- juny 2012.

Indicadors
d’avaluació

Avaluació externa elaborada per una comissió partint de la informació recollida per:

N. assistents

112

-Ajuntament, departament d’Educació.
-Usuaris/àries: centres, família i alumnat.
Avaluació interna que faran els professionals que treballen a l’Espai de Benvinguda
Educativa.

Responsable

Dolors Pijuan Trilla

Correu
electrònic

mpijuan4@xtec.cat

Telèfon de contacte

93 475 22 48

Observacions
Punts forts

Punts febles

Continuïtat/
millora

La incorporació dels alumnes al seu centre de referència després d'una estada a l'EBE ha
suposat una millora qualitativa per a la seva posterior escolarització. L'acollida a les
famílies n'ha afavorit notablement la integració de la ciutat.

FITXA DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS
CURS 2011-2012

N. fitxa

8

PEE

Cornellà de Llobregat

Nom

Cursos d'alfabetització per al col·lectiu de famílies magribines

Actuació
Objectius
dels PEE

4. Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i de
cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística

Objectius de
l'activitat

Facilitar l'accés de les famílies estangeres a les diferents ofertes del centre de formació
d'adults, prioritàriament pel que fa a l'alfabetització i l'aprenentatge del català.

Descripció

Coordinació entre els diferents Serveis i entitats que estem en contacte amb les famílies
nouvingudes: Centre de Formació d'Adults, Servei Educatiu, Espai de Benvinguda
educativa, cursos d'acollida de nouvinguts (Departament d'integració de l'Ajuntament),
per tal d'afavorir la integració d'aquest col·lectiu en la nostra cultura.

Destinataris

Famílies magribines de la ciutat.

Lloc/Centres

Seu dels diferents serveis.

Data

Octubre 2011- juny 2012.

Indicadors
d’avaluació

- Nombre de sessions.

N. assistents

40

- Nombre de coordinacions.
- Nombre de participants en els diferents cursos.
- Percentatge de participants per sessió.

Responsable

Servei educatiu. Rosa Renobell, Dolors Pijuan

Correu
electrònic

mrenobel@xtec.cat/
mpijuan4@xtec.cat

Telèfon de contacte

93 376 24 41

Observacions
Punts forts

Punts febles

Continuïtat/
millora

La bona disposició de l'equip directiu de l'escola d'adults ha facilitat, un curs més,
moltíssim la realització de l'actuació.

FITXA DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS
CURS 2011-2012
N. fitxa

9

PEE

Cornellà de Llobregat

Nom

Trobades Intergeneracionals

Actuació
Objectius
dels PEE

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

Objectius de
l'activitat

Facilitar un espai de convivència i relació tot fomentant l’ intercanvi d’experiències entre
els alumnes dels centres educatius i la gent gran.

Descripció

Trobades entre infants i joves dels centres educatius i la gent gran de l'entitat que
desenvolupa l'activitat fent un intercanvi d'experiències. Els alumnes aprenen i
gaudeixen de les vivències i experiències dels grans.

Destinataris

Alumnes de primària.

Lloc/Centres

Alexandre Galí, Abat Oliba, Sant Ildefons, Torre de la Miranda.

Data

2n i 3r trimestre.

Indicadors
d’avaluació

- Grau de participació.

N. assistents

120

- Grau de satisfacció.
- Nombre d'escoles participants.

Responsable

José Santos.

Correu
electrònic

jsantos@aj-cornella.cat

Telèfon de contacte

93 377 02 12 (ext. 1392)

Observacions

Punts forts

Punts febles

Continuïtat/
millora

El bon enteniment entre les dues generacions i l'aprenentatge de la història a partir de
les vivències de la gent gran de la ciutat. Bona integració de l'activitat en la programació
de les escoles.

FITXA DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS
CURS 2011-2012
N. fitxa

10

PEE

Cornellà de Llobregat

Nom

Pla Català de l'Esport a l'escola

Actuació
Objectius
dels PEE

7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen
en el territori

Objectius de
l'activitat

Incrementar la participació en les activitats extraescolars del centre de forma coordinada
amb el projecte curricular del centre i la supervisió del professor/a d'educació física.
Formar els nens i les nenes en hàbits saludables, valors, relació amb els companys
mitjançant l'esport. Integrar a les entitats esportives a les activitats extraescolars dels
centres.

Descripció

Es forma els nens i nenes en hàbits saludables, valors, relació amb els companys
mitjançant activitats esportives augmentant la participació dels alumnes en aquestes
activitats. També s'obren i es dinamitzen els espais esportius dels centres del municipi
en horari extraescolar per facilitar la pràctica de l'esport dels nens i nenes del barri.

Destinataris

Alumnes dels centres que formen part del Pla
Català de l'Esport.

Lloc/Centres

14 escoles d'infantil i primària i els 5 instituts.

Data

Tot el curs.

Indicadors
d’avaluació

- Nombre de participants.

N. assistents

1986

- Grau de satisfacció.
- Nombre d'activitats.

Responsable

Oriol Serra

Correu
electrònic

oserra@aj-cornella.cat

Telèfon de contacte

93 377 02 12 ext 1468

Observacions
Punts forts

Punts febles

Continuïtat/
millora

Consolidació de centres com a espai de pràctica esportiva extraescolar. Pràctica de
modalitats esportives minoritàries com l'aeròbic, esports de raqueta, handbol, escacs,
voleibol, etc. Consolidació de la relació estreta entre ajuntament i professors d'educació
física del centre educatiu.

FITXA DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS
CURS 2011-2012

N. fitxa

11

PEE

Cornellà de Llobregat

Nom

Treball en xarxa: comissió social

Actuació
Objectius
dels PEE

7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen
en el territori

Objectius de
l'activitat

Potenciar el treball de les comissions socials en els centres. Reforçar el treball en xarxa
entre institucions; centres educatius, serveis educatius i serveis socials de l'Ajuntament
per tal d'atendre i prevenir situacions de risc social.

Descripció

En tots els centres es realitzen reunions sistemàtiques de la comissió social. L'objectiu
és treballar l'atenció i seguiment de l'alumnat en situació de risc i la prevenció de
situacions d'exclusió, potenciant la participació i inclusió de l'alumnat desfavorit en les
actuacions previstes en el pla educatiu d'entorn i d'altres del barri.

Destinataris

Alumnat en risc de
marginació.

Lloc/Centres

Centres educatius de la ciutat.

Data

Octubre 2011- juny 2012.

Indicadors
d’avaluació

- Nombre de sessions realitzades.

Responsable

Servei Educatiu. Rosa Renobell/ Anna Parés.

Correu
electrònic

mrenobel@xtec.cat

N. assistents

- Grau de satisfacció.

Telèfon de contacte

93 376 24 41

Observacions

Punts forts

Punts febles

Continuïtat/
millora

83

Cal fer constar que el treball en xarxa es va consolidant i enfortint.

FITXA DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS
CURS 2011-2012
N. fitxa

12

PEE

Cornellà de Llobregat

Nom

XIAC (Xarxa d'Infants i Adolescents de Cornellà)

Actuació
Objectius
dels PEE

7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen
en el territori

Objectius de
l'activitat

Millorar la qualitat d'intervenció dels serveis implicats. Millorar la resposta de la família
davant de les seves dificultats de relacions. Millorar la confiança de les famílies i
adolescents en el seu territori. Aconseguir una major implicació institucional. Potenciar la
xarxa amb la incorporació de serveis del territori que atenen als adolescents i les seves
famílies.

Descripció

Es tracta de consolidar una xarxa d'atenció a la infància i adolescència amb les diferents
serveis del territori, pertanyent a diferents àmbits: Educació, Salut, Acció Social i
Formació Laboral, per tal de donar una millor atenció a les famílies i els seus fills/es
davant de les diferents dificultats que presenten.

Destinataris

Infants i adolescents de Cornellà i
les seves famílies.

Lloc/Centres

Centres de secundària, tant públics com concertats.

Data

Octubre 2011- juny 2012.

Indicadors
d’avaluació

-Nombre de casos atesos.

N. assistents

12

-Núm. de plans d'intervenció conjunta.
-Nivell de compliment tant dels objectius com dels acords del pla de treball.
-Nivell de vinculació de la família amb els serveis.
-Grau d' acompliment dels acords per part de la família.
-Nivell d'informació facilitat a les famílies respecte del projecte.
-Nivell de col·laboració de la família. Nombre de conflictes que s'han presentat.
-Nombre de conflictes que s'han resolt.
-Nombre d'institucions/ entitats que participen en el consell assessor i consell tècnic.
-Propostes innovadores que realitzen des del consell assessor i consell tècnic.
-Nombre de serveis/ entitats que s'inclouen en la XIAC.

Responsable

Eduardo Rodríguez

Correu
electrònic

erodriguez@aj-cornella.cat

Telèfon de contacte

Observacions
Punts forts

Treball en xarxa.

Punts febles

Cal millorar el número de plenàries realitzades per curs.

Continuïtat/
millora

93 377 02 12 (ext 1240)

