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ACTIVITATS DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN CURS 2016-2017
1. Estudi assistit. Projecte per desenvolupar classes de reforç a les escoles mitjançant els
plans d’ocupació de l’Ajuntament.
2. Punt d’informació i acollida a les famílies nouvingudes. Facilitar informació a les famílies
nouvingudes respecte a l’escolarització, alfabetització...
3. Cursos de català per a mares i pares (CNL). Oferir cursos de català per a les AMPA.
4. Sant Ildefons, entorn educatiu (Club Sanfeliu-Sant Ildefons i Fundació El Llindar). Prevenció
en els joves fent tallers del seu interès.
5. Trobades intergeneracionals (ACR Peña Dominó). Facilitar un espai de convivència
fomentant l’intercanvi d’experiències entre la gent gran i els alumnes dels centres
educatius.
6. Tallers de Catifes de flors (Cornellar’t Traços, Arts Plàstiques, Difusió/ Jardí de París).
Treballar en l’elaboració de catifes florals per les festes del Corpus.
7. Tallers de mercat, cuina i infants (ACR Peña Dominó/ Restaurant Els Plats/ Cornellà,
compra a casa). Conèixer els productes naturals al mercat, treballar hàbits d’higiene i
elaboració de plats senzills.
8. Taller de relació amb l’entorn amb les famílies (Diables de Cornellà). Potenciar la cohesió
social i integració a través del coneixement de la cultura popular.
9. Tallers de Castellers (Castellers de Cornellà). Transmetre els valors de la cultura popular a
través de diversos jocs i activitats lúdiques.
10. Activitats educatives per infants (esplai) (Club Sanfeliu-Sant Ildefons). Organitzar activitats
educatives i lúdiques fora de l’horari escolar amb infants.
11. Comissió social. Reforçar el treball en xarxa en els centres educatius, serveis educatius i
serveis socials de l’Ajuntament per prevenir situacions de risc.
12. XIAC (Xarxa d’Infants i Adolescents de Cornellà). Millorar la qualitat d’intervenció dels
serveis implicats i la confiança dels adolescents i les seves famílies.
13. Recursos per l’educació i la formació dels joves en igualtat de gènere, interculturalitat i
cohesió social (Club Sanfeliu-Sant Ildefons). Desenvolupament d’activitats que afavoreixin
la inclusió dels joves en la vida social del barri i transmetin els valors del respecte i la
igualtat.
14. Visites de coneixement a la Biblioteca Sant Ildefons. Visites de coneixement a la biblioteca
promovent l’especialització en la promoció de la lectura, el llenguatge visual i el
coneixement.
15. Equinoteràpia. (Creu Roja i Club Sol Solet) Transport i classes d’ equinoteràpia per alumnes
d’educació especial.
16. Tabals ( Foment de Cultura Popular). Taller de tabals.
17. Tallers de pintura a través del joc (AFAC- Associació Factoria Artística de Cornellà). Activitat
de desenvolupament de la creativitat infantil a través del joc amb l’art.
18. Promoció de l’esport. (Bàsquet Femení Cornellà i Cornellà Futbol Sala). Promoció de la
pràctica esportiva a través d’entitats esportives.
19. Alfabetització per a majors de 16 anys. Facilitar l’accés al centre de formació d’adults,
centre de normalització lingüística.

20. Programa de diversificació curricular. Apropar l’alumnat de 4t d’ ESO al món laboral amb
pràctiques a empreses de l’entorn.
21. Dinamitzadors culturals. Dinamitzar la participació de la comunitat magribina en les
activitats proposades des de les escoles, AMPAs i altres entitats implicades en el PEE. Pla
d’ocupació incloent cuina, traducció serveis.
22. Còmics per a la integració (Irènia - Jocs de pau). Afavorir valors d’igualtat, de gènere,
tolerància i interculturalitat.
23. Comissions de treball. S'han detectat noves necessitats i s'han creat dos grups de treball.
Grup de treball per la Visibilitat. Dinamitzar, posar en valor i fer visibles a tota la ciutat les
actuacions i l’oferta escolar i cultural del barri de Sant Ildefons.
Grup de treball Famílies. Establir vincles entre les famílies, les entitats culturals i les escoles.
Dinamitzar les Ampes afavorint la interculturalitat.
24. Cloenda. Donar a conèixer les diferents activitats que es realitzen als centres educatius en
el marc del pla educatiu d’entorn.

