PLA EDUCATIU D’ENTORN
MEMÒRIA CURS 2016-2017

Octubre 2017

Memòria 2016-17
Fitxa d'actuacions
Pla educatiu d'entorn de Cornellà de Llobregat. Sant Ildefons
Número de fitxa

1

Nom de l'actuació

Estudi assistit

Categoria

Suport tasca escolar

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització

Línies d'intervenció

Suport èxit escolar

Objectius de l'activitat

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

Descripció

El programa d'estudi assistit és un reforç flexible, temporal i
preventiu que vol atendre els diversos ritmes
d'aprenentatge dels alumnes que ha de permetre que tots ells
desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius.
Les activitats de reforç escolar es duen a terme fora de l'horari
lectiu, en grups reduïts, amb el recolzament de personal docent
específicament seleccionat per part de l'Ajuntament de Cornellà
de Llobregat en els plans d'ocupació.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

260

Lloc

Centres educatius del barri de Sant Ildefons.

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

-Nombre d'alumnes participants.
-Nombre de sessions.
-Valoració de l'alumnat i el professorat.

Responsable

Damaris Doñate

Email del responsable

ddoñate@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Punts febles

Continuïtat/Proposes de
millora
Observacions

93 474 33 99
La millora del rendiment acadèmic i el desenvolupament
personal de molts alumnes que han participat en els tallers
Poder realitzar l'activitat a tots els centres durant tot el curs escolar
d'octubre a juny.
Aquesta activitat es contempla dins del programa
d'activitats pla educatiu d'entorn.
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Nom de l'actuació

Punt d'Informació i acollida de les famílies nouvingudes

Categoria

Acollida

Destinataris

Famílies

Objectius del PEE

2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització

Línies d'intervenció

Acollida

Objectius de l'activitat

Descripció

Facilitar l'accés a les famílies nouvingudes a
l'escolarització, l'alfabetització i l'aprenentatge de la llengua
catalana.
Aquest programa pretèn afavorir l'acollida i l'atenció de les
famílies, analitzant la seva situació personal i recollint la seva
demanda de formació. Aquest procediment ens permet fer la
primera detecció de dificultats socials i culturals, per orientarlos en els diversos itineraris educatius. De forma paral.lela,
se'ls informa i assessora sobre els recursos educatius de la
ciutat: centres d'aprenentatge de català per adults, biblioteques,
espais i recursos per al temps de lleure, etc.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

405

Lloc

Departament d'Educació de l'Ajuntament.

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

-Nombre de participants.
-Grau de satisfacció.

Responsable

Dàmaris Doñate

Email del responsable

ddonatei@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Punts febles

Continuïtat/Proposes de
millora

Observacions

93 474 33 99 ext 1709
Atenció personalitzada.
Informació directa a l'usuari i la seva familia sobre recursos
educatius de la localitat. Potenciar la corresponsabilitat de pares i
mares en el procés d'inscripció, matrícula i educació dels seus
fills/es.
Ampliació dedicació horària al servei en moments de
màxima afluència ciutadana.
Es proposa la seva continuïtat pel curs 2017-2018 però
canvia el nom de l'activitat, més coherent al servei que
s'ofereix per tota la població, no només població
nouvinguda.
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Nom de l'actuació

Cursos de català per a mares i pares

Categoria

Llengua catalana

Destinataris

Famílies

Objectius del PEE

Línies d'intervenció
Objectius de l'activitat

Descripció

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

Llengua catalana
Promoure l'ús i el coneixement del català entre famílies de
la comunitat educativa. Sensibilització envers la diversitat
lingüística.
En coordinació amb el Centre de Normalització Lingüística
(CNL) incorporació a cursos generals o cursos per a
mares i pares per a facilitar el coneixement del català a
les famílies de la comunitat educativa.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

9

Lloc

Escoles del barri de Sant Ildefons

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

- Nombre de cursos.
- Nombre d'hores dels cursos.

- Nombre de participants.
Responsable

Enric de Vilalta

Email del responsable

edvilalta@cpnl.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte

93 475 07 86

Punts forts

Oferta suficient de cursos bàsics en 3 franges horàries.

Punts febles

Continuïtat/Proposes de
millora

Observacions

És quasi impossible saber quants alumnes dels cursos
generals prové de les AMPA.
Tot i la informació que es fa arribar, hi ha una resposta molt feble
de la comunitat educativa a l'oferta de cursos del CNL.
Caldrà millorar la comunicació amb els diversos agents que la
conformen. l iniciar altres vies de treball per reforçar la llengua
catalana.
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Nom de l'actuació

Sant Ildefons, entorn educatiu

Categoria

Inclusió

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

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

Línies d'intervenció

Educació en valors i compromís cívic

Objectius de l'activitat

Descripció

Donar opcions d'oci vàlides i atractives en horari de tardes, a
noies i nois del barri de Sant Ildefons amb situació de
vulnerabilitat social, per tal d'evitar la seva adhesió a
dinàmiques de carrer.
Activitat de reforç amb un grup de nois i noies durant dues tardes
a la setmana. Es treballen valors de la cooperació, la
creativitat i fomentar els hàbits de treball.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

42

Lloc

Club Infantil i Juvenil- Sanfeliu Sant Ildefons

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

Responsable

- Grau satisfacció.
- Nombre de participants.
Immaculada Muriiz

Email del responsable

imuniz@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte

93 377 02 12 ext 1022

Punts forts

Millora de la motivació dels joves per les tasques escolars.

Punts febles

Continuïtat/Proposes de
millora
Observacions

Realitzar les derivacions a l' inici de projecte i no amb el
projecte en marxa.
Es vol continuar oferint activitats per a joves del barri de Sant
Ildefons.
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Nom de l'actuació

Trobades Intergeneracionals

Categoria

Educació en valors

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

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

Línies d'intervenció

Educació en valors i compromís cívic

Objectius de l'activitat

Descripció

Facilitar un espai de convivència i relació tot fomentant l'
intercanvi d'experiències entre els alumnes dels centres
educatius i la gent gran.
Trobada entre infants dels centres educatius i la gent gran de
l'entitat Peña Dominó que desenvolupa l'activitat fent un intercanvi
d'experiències. Els alumnes aprenen i gaudeixen de les
vivències i experiències dels altres.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

175

Lloc

Escoles Montserrat, Sant Ildefons, Torre de la Miranda i
institut Cornellà.

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

- Grau de satisfacció.
- Nombre de participants.
- Nombre d'escoles participants.
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Nom de l'actuació

Taller de catifes de flors

Categoria

Cultura popular catalana

Destinataris

Famílies

Objectius del PEE

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

Línies d'intervenció

Educació en valors i compromís cívic

Objectius de l'activitat

Descripció

Donar a conèixer un element de la cultura popular de la nostra
ciutat tot facilitant les tècniques als alumnes per a l'elaboració
de catifes de florals per les festes del Corpus. Fer sentir als
infants com a part protagonista de la Festa Major de la Ciutat.

S'han realitzat diferents tallers d'elaboració de catifes de florals
desenvolupant aspectos plàstics i alhora potenciant el treball
en equip i la participació a les festes del Corpus de la ciutat
amb implicació també de les famílies.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

48

Lloc

Institut Cornellà i escola Sant Ildefons.

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

- Grau de satisfacció.
- Nombre de participants.

Responsable

Oscar Mestre

Email del responsable

omestre@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Punts febles

Continuïtat/Proposes de
millora
Observacions

93 377 02 12 ext 1471
La bona resposta i participació dels alumnes tant en tallers com
en l'activitat final de la festa de Corpus.
Caldria que s'informés per escrit uns dies abans de
començar l'activitat per preparar el material.
Aquesta activitat es continuarà realitzant en el pla
d'actuació del curs 2017-2018.
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Nom de l'actuació

Tallers de mercat, cuina i infants

Categoria

Educació en valors

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

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

Línies d'intervenció

Educació en valors i compromís cívic

Objectius de l'activitat

Descripció

- Promoure l'aprenentatge dels alumnes d'uns hàbits
d'higiene.
-Conèixer el mercat fomentant l'aprenentatge de la compra dels
aliments per a la posterior utilització de la cuina. -Participar
com a infant en l'espai de la cuina.
- Aprendre a elaborar receptes senzilles i econòmiques.
És un taller en el qual els nens i les nenes poden aprendre la
preparació de plats amb creativitat, fent formes atractives,
caramels i també aprendre vocabulari, hàbits d'higiene i els
procediments per a l'elaboració de receptes. Prèviament es fa
una visita al Mercat municipal per tal de conèixer la venda a les
diferents parades i dels productes del mercat.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

175

Lloc

Alexandre Galí, Sant Ildefons, Torre de la Miranda,

Montserrat i Jacint Verdaguer.
Temporització
Indicadors d'avaluació

Curs escolars 2016-2017.
- Nombre de participants.
- Grau de satisfacció.

Responsable

Immaculada Mur5iz

Email del responsable

Imuniz@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Punts febles

Continuïtat/Propostes de
millora
Observacions

93 377 02 12 ext 1022
Els infants reben hàbits d'higiene i adquireixen confiança en un
espai com és la cuina en un ambient lúdic i en
l'elaboració de receptes senzilles.

Poder tenir acompanyants o monitors per no haver de
comptar amb més mestres per fer l'activitat.
Aquesta activitat es continuarà en el Pla d'actuacions del curs
2017-2018.
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Nom de l'actuació

Taller de relació amb l'entorn amb les famílies

Categoria

Cultura popular catalana

Destinataris

Famílies

Objectius del PEE

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

Línies d'intervenció

Educació en valors i compromís cívic

Objectius de l'activitat

Descripció

Potenciar la cohesió social a través de xerrades sobre la cultura
popular catalana. Transmetre coneixements bàsics respecte a la
diversitat i els canvis socials que es produeixen a la ciutat.

Xerrades per les famílies de les escoles sobre la cultura
popular catalana. S'ha treballat en la reorientació d'aquesta
activitat per a famílies participants en cursos de català i
famílies magribines participants en entitats del barri.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

0

Lloc

Centres del barri de Sant Ildefons.

Temporització

Curs escolar 2016-2017

Indicadors d'avaluació

-Nombre de sessions de tallers realitzats.
-Nombre de participants.

Responsable

Immaculada Muñiz

Email del responsable

Imuniz@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte

93 377 02 12 ext 1022

Punts forts

Clima d'integració amb les famílies.

Punts febles

Cal adreçar les xerrades a nous centres i entitats del barri.

Continuïtat/Proposes de
millora

Continuació en el pla d'actuació curs 2017-2018.

Observacions
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Nom de l'actuació

Taller de castellers

Categoria

Cultura popular catalana

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

6. Potenciar l'educació en el lleure

Línies d'intervenció

Educació en valors i compromís cívic

Objectius de l'activitat

Descripció

Transmetre els valors de la cultura popular catalana a través
de diversos jocs i activitats lúdiques (musicals i visuals)
perquè els infants prenguin consciència de pertànyer a
una comunitat.
L'activitat apropa als infants a la descoberta del fet casteller a
través d'un treball pedagògic que es desenvolupa en accions
puntuals com ara la lectura de llibres del món casteller, el
desenvolupament de jocs populars diversos, audicions de
música, gralles explicant-ne l'ús dels instruments i significat de
les tonades.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

41

Lloc

Sant Ildefons i institut Maria Aurèlia Capmany

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

- Nombre de participants.

- Nombre de sessions realitzades.
Responsable

Oscar Mestre

Email del responsable

omestre@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte

93 377 02 12 ext 1471

Punts forts

Bona resposta i participació dels alumnes del taller.

Punts febles

Continuïtat/Proposes de
millora
Observacions

L'activitat per joves requereix més monitors per poder
realitzar-la amb l'adequada seguretat.
L'activitat es continuarà en el Pla d'actuacions del curs 20172018.
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Nom de l'actuació

Activitats educatives per infants (esplai)

Categoria

Casals

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

6. Potenciar l'educació en el lleure

Línies d'intervenció

Educació en valors i compromís cívic

Objectius de l'activitat

Descripció

Incidir en la millora de la qualitat de vida dels infants i de les seves
famílies des de la perspectiva de lleure i d'educació
sòciocomunitària adquirint aprenentatges.
Els infants podran millorar la seva qualitat de vida i de les seves
famílies des de la perspectiva del lleure i d'educació
sòciocomunitària. Esdevenir una eina de compensació per les
desigualtats socials, culturals, econòmiques adquirint
aprenentatges i participant en la vida diària del barri.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

74

Lloc

Centres del barri de Sant Ildefons.

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

- Nombre de participants.
- Grau de satisfacció.

Responsable

Maria José Ramos lbor

Email del responsable

mramos@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

93 377 02 12 ext 1472
Perfecte en el lleure elaborat de forma conjunta amb l'esplai i
els centres educatius del barri de Sant Ildefons que permet
l'accés al lleure educatiu de la població més vulnerable
socialment.

Punts febles

Més recursos per atenció individualitzada.

Continuïtat/Proposes de
millora

Més atenció individualitzada per infants amb una situació més
vulnerable.

Observacions
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Nom de l'actuació

Comissió social

Categoria

Comissió/Grup de treball

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

Línies d'intervenció
Objectius de l'activitat

7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els
agents educatius que operen en el territori
Educació en valors i compromís cívic
Potenciar el treball de les comissions socials en els centres.
Reforçar el treball en xarxa en institucions, centres educatius,
serveis educatius i serveis socials de
l'Ajuntament per tal d'atendre i prevenir l'absentisme
prematur escolars i situacions de risc social.

Descripció

S' ha de realitzar el seguiment de l'alumnat en situació de risc i
s'ha treballat en la prevenció de situacions de risc d'exclusió,
tot potenciant la participació i inclusió de l'alumnat desfavorit
en les actuacions previstes en el pla educatiu d'entorn i d'altres
del barri.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

48

Lloc

Tots els centres del barri.

Temporització

Curs 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

- Nombre de sessions realitzades.
- Grau de satisfacció.

Responsable

Ana Riopedre, Gemma Vives

Email del responsable

ariopedre@xtec.cat; gvives@xtec.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte

93 376 24 41

Punts forts

Enfortiment progressiu del treball en xarxa.

Punts febles

No es destaquen febleses.

Continuïtat/Proposes de
millora

Aquesta activitat continuarà en el Pla d'actuacions del curs
2017-2018.

Observacions

Memòria 2016-17
Fitxa d'actuacions
Pla educatiu d'entorn de Cornellà de Llobregat. Sant Ildefons
Número de fitxa

12

Nom de l'actuació

XIAC (Xarxa d'Infants i Adolescents de Cornellà)

Categoria

Comissió/Grup de treball

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

Línies d'intervenció
Objectius de l'activitat

Descripció

7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els
agents educatius que operen en el territori
Promoció xarxes
Millorar la qualitat de la intervenció dels serveis implicats. Millorar
la resposta de la familia davant les dificultats de relacions.
Millorar la confirança de les famílies, infants i adolescents en
el seu territorio. Aconseguir una major implicació institucional.
Potenciar la xarxa amb la incorporació de serveis del territorio
que atenen als infants, adolescents i les seves famílies.

Xarxa d'Atenció a la Infància i Adolescencia amb els 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, els seus fills i filles davant de les diferents
dificultats que es presenten.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

0

Lloc

Centres de primària i secundària, tant públics com
concertats.

Temporització

No s’ha realitzat.

Indicadors d'avaluació

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

Responsable

Eugenio Corchero

Email del responsable

ecorchero@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Punts febles

Continuïtat/Proposes de
millora
Observacions

93 377 02 12 ext 1494
Treball en xarxa. Al llarg dels anys, s'han incorporat més
professionals i serveis. Durant aquest curs la XIAC ha estat en
procés d'inclusió dins la Taula Local d'Infància.
En aquest procés d'integració a Taula Local d'Infància,
aquesta s'ha constituït recentment.
Continuació dins la Taula Local d'Infància.
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Recursos per l'educació i la formació dels joves en igualtat de
gènere, interculturalitat i cohesió social

Categoria

Educació en valors

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

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

Línies d'intervenció

Educació en valors i compromís cívic

Objectius de l'activitat

Descripció

Garantir la igualtat dels joves en l'accés als recursos que
condicionen la seva capacitat d'autonomia personal. Fomentar
i estimular l'autoestima dels joves, afavorint procesos
d'apropiació i de sentiment de pertinença a la ciutat. Facilitar la
presencia dels joves en la vida pública de Cornellà, generant
espais de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels
interessos juvenils. Fomentar valors d'igualtat i col.laboració
entre tots i totes. Proporcionar una nova eina d'aprenentatge no
formal i intercultural. Promoure la inserció social i profesional
dels joves.
Desenvolupament d'activitats, recursos i accions adreçades als
joves que els permeti tenir a l'abast eines que els hi faciliten el
seu creixement i desenvolupament (tallers d'orientació i formació
per les sortides acadèmiques; cursos adreçats als joves que
estàn en contacte amb altres adolescents que els permeti
traspasar coneixements i valors). Desenvolupament
d'activitats que fomentin la igualtat de gènere mitjançant la
realització de tallers de teatre de coeducació en àmbits dells
rols home/dona. Desenvolupament d'activitats que fomentin el
respecte entre diferents i que faciliti la comunicació per la
resolució de conflictes (tallers d'interculturalitat i de resolució de

pl aedu catiu d' entorn

conflictes).
Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

46

Lloc

Institut Maria Aurèlia Capmany i Institut Cornellà.

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

- Nombre d'activitats realitzades.
- Nombre de joves assistents.
- Grau de satisfacció.

Responsable

Maria José Ramos lbor

Email del responsable

mramos@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

93 377 02 12 ext 1472
Bon nivel de satisfacció per les accions de voluntariat
realitzades.

Punts febles

Millorar i enfortir el compromís dels joves cap als projectes.

Continuïtat/Proposes de
millora

Aquesta activitat es continuarà en el Pla d'actuacions del
curs 2017-2018.

Observacions

Memòria 2016-17
Fitxa d'actuacions
Pla educatiu d'entorn de Cornellà de Llobregat. Sant Ildefons
Número de fitxa

14

Nom de l'actuació

Visites de seguiment a la Biblioteca Sant Ildefons.

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

1. Contribuir a incrementar l'èxit acadèmic

Línies d'intervenció

Suport èxit escolar

Objectius de l'activitat

1. Potenciar les habilitats de pensament, les actituds
intel•ectuals i les sensitives.
2. Fomentar aspectes com la creativitat, la capacitat
d'observació, la imaginació, la capacitat d'interpretació, el
raonament i l'emotivitat.
3. Acostar els infants i adolescents a la biblioteca per a què
prenguin consciència d'aquest equipament com un espai bàsic
per al seu propi desenvolupament integral.
4. Contribuir a incrementar l'èxit acadèmic.

Descripció

Informar sobre els serveis i eines que pot oferir la biblioteca per a
millorar el rendiment escolar i com a espai de lectura,
d'aprenentatge, de coneixement i de reflexió, creació i de lleure
cultural. Optimitzar els recursos educatius de la biblioteca amb
un major coneixement d'aquests mitjançant les visites.
Visites dels alumnes a la Biblioteca Sant Ildefons per a què
coneguin l'espai i també visites especialitzades amb un major
aprofundiment dels recursos de llenguatge visual i
coneixement.

Realització

Altres

És una actuació de
xarxa comunitària?

Sí

Nombre de participants

1224

Lloc

Biblioteca Sant Ildefons.

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

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

Responsable

Natividad Calvo

Email del responsable

calvobn@diba.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

93 471 12 42
- Alt grau de satisfacció per part de professorat i
alumnat.
- Consolidació dels serveis de visites escolars amb
l'activitat "Llenguatges del coneixement" amb bona
rebuda. - Assoliment de les expectatives per part del
professorat.
- Forta incidencia de la importancia de la promoció de la
lectura.

Punts febles

- Limitació en l'oferta d'horaris per a les visites escolars.

Continuïtat/Proposes de
millora

Aquesta activitat es continuarà en el Pla d'actuacions del
curs 2017-2018.

Observacions

Memòria 2016-17
Fitxa d'actuacions
Pla educatiu d'entorn de Cornellà de Llobregat. Sant Ildefons
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Equinoteràpia

Categoria

Convivència

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

Línies d'intervenció
Objectius de l'activitat

3. Potenciar la participació en activitats i espais de
convivència de l'entorn escolar
Educació en valors i compromís cívic
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 personal/ cavall en un entorn natural.
Proporcionar a l'alumnat amb discapacitat una experiencia
de vida satisfactòria que el situfi en posició de millorar les
seves capacitats d'aprenentatge.

Descripció

Sessions d'equinoteràpia per alumnes amb disminució.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

33

Lloc

EMEE Virolai.

Temporització

Curs escolars 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

- Nombre de
participants.
- Grau de satisfacció.

Responsable

Immaculada Mur5iz

Email del responsable

Imuniz@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

93 377 02 12 ext 1022
L'activitat es valora molt positivament per part de tots els agents
implicats: alumnes, famílies i professionals del centre.

Punts febles

Incloure una part de les despeses de transport.

Continuïtat/Proposes de
millora

Aquesta activitat continuarà en el Pla d'actuacions del curs 20172018.

Observacions

Memoria 2016-17
Fitxa d'actuacions
Pla educatiu d'entorn de Cornelia de Llobregat. Sant Ildefons
Numero de fitxa
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Nom de l'actuacio

Taller de tabals

Categoria

Educació en el Ileure

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

5. Potenciar l'educació en valors i el compromis civic

Linies d'intervencio

Educació en valors i compromis civic

Objectius de l'activitat

Transmetre els valors de la cultura popular, a traves de la
percussió mitjançant els tabals per poder mantener i
consolidar la tradici6 d'aquesta festa. Fer una tasca
important d'introducci6 a la cultura musical mitjangant
agues instrument de percussió.

Descripcio

S'aprenen els aspectes mes senzills en relaci6 a les
tecniques per tocar tabals, tot fent servir ritmes senzills.

Realitzacio

Altres

Es una actuacio de xarxa
comunitaria?

Si

Nombre de participants

27

Lloc

Escola Torre de la Miranda i Institut Cornelia.

Ternporitzacio

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluacio

- Nombre d'alumnes
participants.
- Nombre de sessions del taller.

Responsable

Oscar Mestre

Email del responsable

omestre@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte

93 377 02 12 ext 1471

Punts forts

Bona resposta i participació dels alumnes del taller.

Punts febles

Continuïtat/Proposes de
millora
Observacions

Les escoles demanen fer el taller el primer trimestre per poder
tocar el Carnestoltes.
Aquesta activitat continuara en el Pla d'actuacions del curs 20172018.

Memòria 2016-17
Fitxa d'actuacions
Pla educatiu d'entorn de Cornellà de Llobregat. Sant Ildefons
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Taller de pintura a través del joc

Categoria

Educació en valors

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

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

Línies d'intervenció

Educació en valors i compromís cívic

Objectius de l'activitat

Generar un espai propici pels infants per a que es
familiaritzin amb els principis bàsics del dibuix i la pintura mentre
es diverteixen.
Potenciar la imaginació, inventiva i fantasia pròpies dels nens i
nenes, creant un espai ric en estímuls i afavorint el
desenvolupament personal dels participants.

Descripció

S'ha impulsat la creativitat i autoexpressió, desenvolupant
destreses cognitivo-perceptives i materialitzar les idees. La
metodología bàsica és l'experimentació amb diferents
materials, la motivació i l'aprenentatge a través del joc.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

12

Lloc

Escola Sant Ildefons.

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

- Nombre d'alumnes participants.

- Nombre de sessions del taller.
Responsable

Immaculada Mur5iz

Email del responsable

Imuniz@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

93 377 02 12 ext 1022
Satisfacció dels alumnes en les diferents maneres d'expressar
la imaginació i la creació mitjançant la plàstica i en l'activitat.

Punts febles

Demanda de més d'un centre de realitzar aquesta activitat.

Continuïtat/Proposes de
millora

Aquesta activitat continuarà en el Pla d'actuacions del curs 20172018.

Observacions

Memòria 2016-17
Fitxa d'actuacions
Pla educatiu d'entorn de Cornellà de Llobregat. Sant Ildefons
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Promoció de l'esport

Categoria

Espais de trobada

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

Línies d'intervenció
Objectius de l'activitat

3. Potenciar la participació en activitats i espais de
convivència de l'entorn escolar
Educació en valors i compromís cívic
Aprofitar el centre educatiu com a espai de relació,
intercanvi, participació i cohesió dels diferents agents del barri
de Sant Ildefons.
Incrementar el nombre de ciutadans escolars que
practiquen activitats físiques i esportives, amb una incidencia
especial en el col•lectiu de les noies, nouvinguts i alumnat en risc
d'exclusió social al barri.
Fomentar l'esport formatiu i educatiu ric en valors, cercant la
participació per damunt de la competivitat.
Inserció de les entitats esportives del municipi als centres
educatius del barri.
Potenciar la relació entre PAMPA i les entitats esportives del barri
per fomentar les activitats esportives.

Descripció

Realització

Activitats fora de l'horari escolar als centres educatius de Sant
Ildefons, gestionades per les pròpies AMPA/SEE/AEE amb la
participació de les entitats esportives de la ciutat com a
executadores especialistes d'aquestes activitats en la seva
modalitat. Aquest programa s'enmarca dintre del programa
"Ciutadà Escolar del Departament d'Esports de Cornellà de
Llobregat.
Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

55

Lloc

Temporització
Indicadors d'avaluació

Alexandre Galí, Torre de la Miranda, Jacint Verdaguer,
Sant Ildefons i Institut Cornellà.
Curs escolar 2016-2017.
- Nombre de participants/ centre.

- Nombre d'activitats/ centre.
- Nombre d'entitats participants/ centre.
- Nombre de tècnics titulats.
- Participació/ relació del profesor d'educació física.
Responsable

Salvador Valls

Email del responsable

svalls@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Punts febles

Continuïtat/Proposes de
millora

Observacions

93 377 02 12 ext 1465
Fomentar l'activitat esportiva i poder arribar a tots els
ciutadans escolars és una demanda en la majoria dels
centres educatius, i poder-la oferir de manera continuada
durant tot el curs escolar és un aspecto molt positiu.
La debilitat d'alguns centres educatius amb pocs recursos
econòmics i personals, que dificulta la participació en
activitats extraescolars.
Poder ampliar l'ajut econòmica en alguns centres facilitaria
la continuïtat d'activitats durant el curs, a més de poder
arribar als ciutadans amb capacitats diferents que hi ha en
aquest barri.

Memòria 2016-17
Fitxa d'actuacions
Pla educatiu d'entorn de Cornellà de Llobregat. Sant Ildefons
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Alfabetització per a majors de 16 anys.

Categoria

Acollida

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

Línies d'intervenció
Objectius de l'activitat

Descripció

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
Educació en valors i compromís cívic
Facilitar l'accés als nois i noies majors de 16 anys, així com les
seves famílies, a l'alfabetització i a l'aprenentatge de la llengua
catalana.
Coordinació entre els diferents Serveis i entitats que estem en
contacte amb les famílies nouvingudes: Centre de Formació
d'Adults, Consorci de Normalització Lingüística, Servei
educatiu, 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.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

0

Lloc

Seu dels diferents serveis.

Temporització

Curs 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

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

Responsable

Gemma Vives

Email del responsable

gvives@xtec.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte

93 376 24 41

Punts forts

Bona disposició dels serveis implicats.

Punts febles

No s'han produït casos.

Continuïtat/Proposes de
millora

Es preveu la continuació d'aquesta activitat en el Pla
d'actuacions del curs 2017-2018.

Observacions

Memòria 2016-17
Fitxa d'actuacions
Pla educatiu d'entorn de Cornellà de Llobregat. Sant Ildefons
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Programa de diversificació curricular

Categoria

Inclusió

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

1. Contribuir a incrementar l'èxit acadèmic

Línies d'intervenció

Suport èxit escolar

Objectius de l'activitat

- Prevenir l'absentisme de l'alumnat del segon cicle de
PESO.
- Facilitar a l'alumnat experiències escolars gratificants que els
ajudin a superar la sensació de fracàs.
- Apropar l'alumnat al món laboral, amb practiques efectives en
empreses de l'entorn, amb l'expectativa d'inserció laboral,
amb practiques 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'acreditacio de PESO de
l'alumnat en risc d'abandó escolar i absentisme.

Descripció

Es proposa una adaptació curricular i l'ensenyament
compartit de l'alumnat a l'aula oberta amb practiques
efectives en empreses de l'entorn, amb l'expectativa
d'inserció laboral i/o continuïtat en ensenyaments
post-obligatoris.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

5

Lloc

institut Maria Aurèlia Capmany.

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

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

Responsable

Gemma Coll

Email del responsable

iescapmany@xtec.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Punts febles

Continuïtat/Proposes de
millora
Observacions

93 471 06 48
El manteniment de l'alumnat en el sistema educatiu i la
prevenció de l'absentisme.
Mancança d'un o més elevat nombre d'alumnes que optin per
aquest tipus de serveis d'inserció académico-professional.

Aquesta activitat continuarà en el Pla d'actuacions del curs 20172018.

Memòria 2016-17
Fitxa d'actuacions
Pla educatiu d'entorn de Cornellà de Llobregat. Sant Ildefons
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Dinamitzadors culturals

Categoria

Acollida

Destinataris

Famílies

Objectius del PEE

2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització

Línies d'intervenció

Educació en valors i compromís cívic

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 magrebina a les entitats
socioculturals del barri i afavorir la seva participació i facilitar
que tota la informació escolar i extraescolar els pugui arribar,
per poder superar les possibles reticències que de vegades
s'obseva per manca de coneixement i confiança.

Descripció

Hem comptat amb les actuacions de traducció i
interpretació en entrevistes i reunions de l'escola amb les famílies
d'orígen magrebí. La mediadora és una traductora i intèrpret
profesional, que garanteix tant la qualitat com la confidencialitat
de les actuacions.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

20

Lloc

Tots els centres del barri de Sant Ildefons.

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

- Grau de satisfacció.
- Nombre de participants.

Responsable

Serveis educatius. Hafida Ameziane

Email del responsable

gives@xtec.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Punts febles

Continuïtat/Proposes de
millora
Observacions

93 376 24 41
L'actuació dels dinamitzadors facilita la comunicació de les famílies
nouvingudes amb els centres escolars, i acomparia les famílies
en les entrevistes escolars relacionades amb el seguiment de
l'escolarització dels seus fills.
Ampliar el nombre d'actuacions d'acord amb la demanda dels
centres.
Aquesta activitat continuarà en el Pla d'actuacions del curs 20172018.

Memòria 2016-17
Fitxa d'actuacions
Pla educatiu d'entorn de Cornellà de Llobregat. Sant Ildefons
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Projecte kif-kif, còmics per la integracio.

Categoria

Educació en valors

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

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

Línies d'intervenció

Educació en valors i compromís cívic

Objectius de l'activitat

Descripció

Afavorir valors d'igualtat de gènere i de tolerància entre
l'alumnat de famílies de nova ciutadania. Reconèixer la cultura
d'origen i promoure l'augment de l'autoestima. Refermar
positivament i normalitzar la identitat cultural d'origen per tal
d'afavorir la integració de l'entorn i defugir els sentiments de
desubicació en els anomenades segones i terceres
generacions.
Projecte d'intervenció directa amb joves en entorns amb
important població d'origen immigrant per desmuntar
prejudicis culturals.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

20

Lloc

Institut Maria Aurèlia Capmany.

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

http://www.fundacionalfanar.org/acces-gratuit-les-afores-co

mic-contra-la-islamofobia-de-manu-ripoll-i-els-alumnes-de-li
nstitut-aurelia-capmany/
Responsable

Gemma Vives/ Gemma Coll

Email del responsable

gvives@xtec.cat; gcoll@xtec.cat

Web/Blog

http://www.irenia.net/

Telèfon de contacte

93 376 24 41

Punts forts

S'han publicat els materials en una web.

Punts febles

Continuïtat/Proposes de
millora

Observacions

Esperem que durant el proper curs es paginaran per poder ser
editats en paper.
Seria interessant publicar-los, per la seva utilitat com a eina
educativa i per visibilitzar la feina que es fa a l'institut i al barri
per afavorir la convivencia, neutralitzar la islamofòbia i per
afavorir la igualtat de gènere de les noies d'origen estranger.

Memòria 2016-17
Fitxa d'actuacions
Pla educatiu d'entorn de Cornellà de Llobregat. Sant Ildefons
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Comissions de treball. Famílies i visibilitat

Categoria

Comissió/Grup de treball

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

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

Línies d'intervenció

Educació en valors i compromís cívic

Objectius de l'activitat

Afavorir el treball en xarxa de la comunitat educativa.

Descripció

Les comissions estàn integrades per les direccions de les
escoles, la inspecció, els serveis educatius (CRP,
treballadora social de l'EAP i ALIC), Directora de Polítiques de
Familia de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Es preveu la
incorporació per al proper curs d'altres entitats del barri com ara
el Club San Feliu, Ajuda en Acció, etc.). També s'estan
configurant les comissions d'esport i servei comunitari.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

20

Lloc

Centres dels serveis implicats en les comissions.

Temporització

Curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

- Reunions trimestrals.

Responsable

Gemma Vives

Email del responsable

gvives@xtec.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte

93 376 24 41

Punts forts

S'afavoreix la xarxa de la comunitat educativa.

Punts febles

És una nova activitat de comissions de treball.

Continuïtat/Proposes de
millora

Aquesta activitat continuarà en el Pla d'actuacions del curs
2017-2018.

Observacions

Memòria 2016-17
Fitxa d'actuacions
Pla educatiu d'entorn de Cornellà de Llobregat. Sant Ildefons
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Cloenda pla educatiu d'entorn

Categoria

Espais de trobada

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

Línies d'intervenció
Objectius de l'activitat

Descripció

7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els
agents educatius que operen en el territori
Educació en valors i compromís cívic
Donar a conèixer les diferents activitats que es realitzen als
centres educatius en el marc del pla educatiu d'entorn.
Potenciar la xarxa entre les escoles, AMPA i entitats
participants que durant el curs es coordinen i que culminen en el
fi de curs amb un espai de trobada en la cloenda.
Participació d'equips directius, AMPA, entitats i infants,
adolescents i famílies en una mostra d'activitats que s'han
desenvolupat durant el curs. Se'ls dona un berenar.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

300

Lloc

Escola Alexandre Galí.

Temporització

Una tarda a final del curs escolar 2016-2017.

Indicadors d'avaluació

- Nombre de participants.
- Grau de satisfacció.

Responsable

Immaculada Mur5iz

Email del responsable

Imuniz@aj-cornella.cat

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Punts febles

Continuïtat/Proposes de
millora
Observacions

93 377 02 12 ext 1022
Espai de trobada amb mostra d'activitats i participació
d'alumnes de totes els centres educatius.

La dificultat que puguin participar alumnes de tots els
centres pel desplaçament al centre on es fa la cloenda.
Aquesta activitat continuarà en el Pla d'actuacions del curs 20172018.

