


Els Plans educatius d’entorn són una iniciativa oberta i innovadora de cooperació educa-
tiva entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipals, amb el suport i la 
col�laboració d’altres departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu aconse-
guir 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. 
 
L’element clau és aconseguir la continuïtat i coherència entre les accions dels diferents 
agents educatius que intervenen en el territori. La interacció comunitària de tots els 
agents educatius, socials, econòmics, culturals, artístics, esportius i de lleure són essen-
cials per aconseguir un mateix objectiu: l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes les se-
ves dimensions, personal, social, acadèmica i laboral. 
 
Per dur a terme aquest pla cal la corresponsabilitat de l’administració municipal i del 
Departament d’Ensenyament, així com la complicitat de les entitats locals i dels centres 
educatius. 
 
Em plau fer la presentació de les activitat del Pla Educatiu d’Entorn  de Sant Cugat del 
Vallès que inclou el període 2006-2011. El desenvolupament d’aquest pla ha permès als 
centres educatius obrir-se a l’entorn, i aquest ha pres més consciència de la tasca edu-
cadora dels diferents agents socials. 
 
En aquest document podem veure les activitats que s’han realitzat i es consideren més 
reeixides. Cada una d’aquestes activitats ens mostra de manera sistemàtica: els àmbits 
d’actuació, un breu resum de l’activitat, la descripció pràctica i les persones de referèn-
cia. 
 
El desplegament concís de la descripció de la pràctica, els objectius que es pretenen 
aconseguir, el desenvolupament de l’experiència i finalment la valoració i les conclusions 
fan d’aquest document una eina molt útil. 
 
Animo tots aquells que vulguin realitzar alguna d’aquestes activitats a compartir els seus 
resultats per tal d’aconseguir un document viu i enriquidor. 
 
En el món educatiu es realitzen moltes bones pràctiques, però només queden en el 
record de les persones que hi han participat. Vull felicitar la iniciativa de deixar-ne cons-
tància escrita. 
 
 
Lluís Baulenas i Cases 
 
Director dels SSTT al Vallès Occidental 
Departament d’Ensenyament 
 



Sant Cugat és una ciutat que sempre ha volgut implicar i fer-se ressò de les iniciatives 
que es desenvolupen en l’àmbit educatiu, exemple d’això és la integració del municipi a 
la xarxa de Ciutats Educadores i més tard l’elaboració del Projecte Educatiu de Ciutat. 
 
L’any 2004 el Departament d’Educació posava en marxa els Plans Educatius d’Entorn i 
seguint amb la línia de treball de la ciutat vam pensar que era una nova oportunitat per 
consolidar el treball endegat amb el Projecte Educatiu de Ciutat que entén l’acció educa-
tiva com el conjunt d’aprenentatges necessaris en tots els àmbits de la vida, té una gran 
diversitat d’escenaris i protagonistes; depassa l’àmbit escolar per abastar el món associ-
atiu, l’empresa, l’oferta cultural i de lleure, els mitjans de comunicació... 
 
En aquell moment es va posar l’èmfasi en el fet que l’educació era un assumpte de tot-
hom i que les accions educatives superaven els departaments i les persones. Amb els 
Plans Educatius d’Entorn volíem anar una mica més enllà i entendre que els nous esce-
naris de la societat  han esdevingut nous reptes que exigeixen respostes diferents.  
 
Portem 5 cursos desenvolupant el PEE i hem estat capaços, entre tots i totes, de crear 
sinergies que han permès la implicació de diferents col�lectius i institucions,  per arribar 
a compromisos socials i educatius envers a la ciutadania més jove. Molta gent s’hi ha 
implicat i l’energia i la il�lusió que s’hi ha dipositat ens encoratja a seguir endavant. 
 
La crisi que vivim ha posat de manifest el gran valor que suposa la coresponsabilitat, o 
en altres paraules, la implicació de tota la tribu en l’educació dels nostres infants i joves. 
Aprofitem aquesta oportunitat per a fer més fort aquest compromís i per saber veure que 
el Pla Educatiu d’Entorn és una plataforma ideal per transmetre els valors de les ciutats 
educadores. 
 
M’encoratjo i us encoratjo a continuar treballant de ferm en el Pla Educatiu d’Entorn de 
Sant Cugat, alhora que us agraeixo la feina i el camí que hem fet plegats i que ens ha 
de portar a la millora de l’educació dels nostres infants i joves.  
 

 
Esther Salat  i Llorente 
 
Regidora delegada d’Educació, Universitat i Família 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 



HISTÒRIC PEEHISTÒRIC PEEHISTÒRIC PEE   

 
BREU HISTÒRIA DEL PLA D’ENTORN DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

 
 

L’any 2004, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya endega un grup 
interdepartamental format pel mateix departament d’Educació, Presidència, Benestar i 
Família, Salut, Treball, Cultura i Justícia i Interior, per desenvolupar els Plans Educatius 
d’Entorn.  
 
La iniciativa sorgeix després d’analitzar la societat del  segle XXI que planteja nous pa-
radigmes a la institució escolar. L’escola és el principal instrument educatiu que té 
aquesta societat per sobreposar-se als canvis que es plantegen però alhora perd el 
monopoli del saber i perd terreny davant de múltiples formes educatives que també te-
nen com objectiu formar una ciutadania responsable i conscient del seu entorn. Així 
mateix, l’arribada de nous ciutadans i ciutadanes a Catalunya planteja nous reptes que 
requereixen d’una sèrie d’accions innovadores i coordinades de tots els organismes i 
administracions que treballen en l’atenció i l’educació dels membres més joves de la 
societat.  
 
Tant a Sant Cugat del Vallès com a la resta de Catalunya, noves iniciatives educatives 
relacionades en fer més àmplia l’acció educativa ja s’estaven tirant endavant, un exem-
ple van ser els Projectes Educatius de Ciutat que tenien com objectiu una reflexió pro-
funda sobre quin model de ciutadania volia i fer propostes i dissenyar accions que, des 
de la vessant comunitària, tinguessin com objectiu l’educació integral dels infants i els 
joves. 
 

Aquests elements són la base dels Plans Educatius d’Entorn. 
 
Els dos eixos bàsics dels Plans educatius d’entorn són el foment de la cohesió social, a 
partir de l’educació intercultural, i la consolidació del català com a llengua d’ús social 
habitual. 
 
Amb els Plans educatius d’entorn es vol aconseguir la implicació i la corresponsabilitza-
ció del conjunt d’agents i col�lectius educatius amb la finalitat de treballar en la línia 
d’una societat cohesionada i oberta, basada ens els valors democràtics, la convivència i 
el dret a la diferència, on el català sigui la llengua de cohesió social, i, sobretot, per crear 
condicions per a la igualtat, amb atenció especial als col�lectius més fràgils, per evitar, 
així, qualsevol risc d’exclusió social. 
 

 
 



Coordinadora d’Entitats tradicionals i populars 
Club de Rugby 
Tècnics i tècniques municipals de Serveis Socials, Cultura i Joventut, Pla de Ciutadania, 
Esports i Igualtat. 
Tècnics i tècniques dels Serveis Educatius de Sant Cugat del Vallès del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 

Pla d’Entorn de Sant Francesc: 
Escola Collserola 
AMPA Collserola 
Grup de Mares del Collserola 
Escola Joan Maragall 
AMPA Joan Maragall 
Escola l’Olivera 
AMPA L’Olivera 
Institut Joaquima Pla i Farreras 
AMPA Joaquima Pla i Farreras 
Institut Leonardo da Vinci 
AMPA Leonardo da Vinci 
Institut Angeleta Ferrer i Sensat 
AMPA Angeleta Ferrer i Sensat 
Escola Bressol Montserrat 
Associació de Veïns i veïnes del barri del Monestir 
Coordinadora d’Entitats d’Educació en el Lleure 
Club Muntanyenc 
Ateneu 
Creu Roja 
Associació Ghorghiz 
Mujeres Immigrantes de Sant Cugat 
SCAPS 
Coordinadora d’Entitats  tradicionals i populars 
Entitat Geondina 
Teatreviesas 
Geganters 
Castellers i Grallers 
Club Karate 
Club de Rugby 
Tècnics i tècniques municipals de Serveis Socials, Cultura i Joventut, Pla de Ciutadania, 
Esports i Igualtat. 
Tècnics i tècniques dels Serveis Educatius de Sant Cugat del Vallès del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 

 

Durant l’any 2005 van iniciar-se, amb caràcter experimental, Plans Educatius d’Entorn a 
vint-i-cinc ciutats de Catalunya: Barcelona, Badalona, Manlleu, Mataró, Sant Adrià del 
Besos, Sant Pere de Ribes, Vic, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Viladecans, 
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola, Ripollet, Terrassa, Banyoles, Girona, 
Salt, Cervera, Lleida, Reus, Tarragona, El Vendrell, Amposta i Tortosa. 
  
La ciutat de Sant Cugat del Vallès s’afegeix a les ciutats que volen desenvolupar els 
Plans d’Entorn un any més tard, iniciant tot el procés el curs 2006/2007.  
 
La preparació per iniciar el Pla d’Entorn de Sant Cugat va significar fer moltes reunions 
per explicar ben bé els objectius que es perseguien. La proposta va ser molt ben acolli-
da per tots els centres educatius. Tots ells, des de les Escoles Bressol fins a l’escola 
d’adults, passant per les escoles de primària i els instituts de secundària, van afegir-se 
al projecte, aprovant en el sí de tots els consells escolars la voluntat de participar-hi. Tot 
i aquesta iniciativa i ganes de participar de tots els centres, es va optar per prioritzar 
dues zones de Sant Cugat que vam valorar amb més necessitats d’implementar els 
plans d’entorn. És d’aquesta manera que sorgeix la proposta de fer-ne un al barri de 
Sant Francesc i un altre a la zona de La Floresta i Les Planes. Aquest inici tenia com a 
voluntat última anar afegint nous centres, segons s’anés creant la necessitat de partici-
par-hi, fins arribar a tenir un sol pla d’entorn per tot el municipi. 
 
L’organització dels dos plans d’entorns es va plantejar, de moment, de manera indepen-
dent. Això volia dir crear dues comissions que integressin tots els agents i administraci-
ons dels dos territoris. 
 
Pla d’Entorn de La Floresta / Les Planes: 
Escola La Floresta 
AMPA de La Floresta 
Escola Bressol La Mimosa 
Representants dels pares i mares de La Mimosa 
Institut Arnau Cadell 
AMPA Arnau Cadell 
Associació de Veïns i veïnes de La Floresta 
Associació de Veïns i veïnes La Serreta 
Agrupament Escolta de La Floresta 
Agrupació teatral de La Floresta  
Olympic 
Creu Roja  
Ateneu 
SCAPS 
Geganters 
Castellers i Grallers 



El Pla Educatiu d’Entorn de Sant Cugat del Vallès el presideix la Regidoria d’Educació. 
Per dinamitzar les comissions, que anomenem Operatives , i fer el seguiment general de 
totes les actuacions del Pla d’Entorn es realitzen les Permanents del Pla d’Entorn en 
què hi participen la Inspecció d’Educació, l’assessora LIC, tècniques del Servei 
d’Educació de l’Ajuntament i la dinamitzadora del Pla d’Entorn.  
 
Al llarg d’aquests cinc anys d’experiència volem destacar el desenvolupament de projec-
tes clarament comunitaris com Juguem a les Places de Sant Francesc i Un Tomb per La 
Floresta, que ens han fet adonar de la importància de la xarxa comunitària. 
 Els Tallers d’Estudi Assistit (TEA) que s’estan realitzant als centres educatius que parti-
cipen del Pla d’Entorn han resultat un ajut fonamental als infants i joves que a casa no 
tenen les condicions per poder complementar la feina de l’escola. En aquest sentit hem 
volgut anar un pas més enllà, endegant un projecte de Taller d’Estudi Assistit municipal 
que recull alumnes de centres que no disposen d’aquest recurs.  
 
S’han desenvolupat activitats on el voluntariat desenvolupa un paper fonamental i s’han 
iniciat projectes basats en el concepte Aprenentatge - Servei.  
 
Els centres educatius i les associacions de famílies dels centres han proposat activitats 
que han enfortit els vincles entre ells i les associacions esportives dels centres han anat 
més enllà de l’horari lectiu per oferir altres recursos als seus alumnes i a les famílies. 
 
Aquests i molts altres projectes, actuacions i activitats són el resultat de la feina feta per 
molta gent en aquests cinc anys. S’han fet molts debats i s’han consensuat moltes deci-
sions per tirar endavant el Pla d’Entorn. En aquest camí, cal remarcar l’esforç que s’ha 
hagut de fer per adaptar-se als recursos disponibles en cada moment. 
 
Aquest llibre vol ser un recull d’algunes de les actuacions realitzades que donen respos-
ta a un projecte col�lectiu de la comunitat educativa, que fomenten el treball i 
l’aprenentatge en xarxa, que faciliten la iniciativa de la pràctica educativa des de qualse-
vol nòdul de la xarxa, que promouen l’alumnat com agent coresponsable i que mostren 
noves maneres de relació entre els centres i l’entorn. 
 
 
 
Gràcies  a tots i totes per  participar-hi! 



CONTES D’ARREU DEL MÓNCONTES D’ARREU DEL MÓNCONTES D’ARREU DEL MÓN   

1. Àmbits d’actuació 
 

Educació infantil i primària 
Educació Infantil/Educació Primària  
Famílies de l’escola  
 

2. Breu resum 
 

Explicar contes o històries del país d’origen de les famílies dels nens i nenes de 
l’escola . Aquesta activitat  està inclosa en totes les que es realitzen durant la setmana 
de Sant Jordi. És una manera de treballar la riquesa de la diversitat cultural de la nostra 
escola i el caràcter obert i participatiu de  les famílies. 
 

 
 



  PARELLES LINGÜÍSTIQUES  PARELLES LINGÜÍSTIQUES  PARELLES LINGÜÍSTIQUES   

1. Àmbits d’actuació 
 

INS Angeleta Ferrer i Sensat 
Alumnat voluntari de 4t. d’ ESO i Batxillerat 
Alumnat aprenent nouvingut d’ ESO. 
 

2. Breu resum 
 

Nou parelles d’alumnes, voluntaris i aprenents es reuneixen els dimecres a la tarda a la 
biblioteca per tal de practicar la llengua catalana, fora de l’horari lectiu. 
 

 
 

      3. Descripció de la pràctica 
 
    3.1 Punt de partida 

Activitat que es va iniciar el curs 2009-2010 dins de les activitats de la setmana de Sant 
Jordi. 

 
 3.2 Objectius 
Iniciativa que té com objectiu reflectir el caràcter inclusiu i la diversitat cultural de la nos-
tra escola i el tarannà obert a les famílies per la seva participació activa i voluntària al 
centre. 

 
 3.3 Desenvolupament de l’experiència 
Els tutors expliquen a l’aula que durant la setmana de Sant Jordi podran venir familiars a 
explicar contes o històries del seu país d’origen als nens i nenes de l’escola com una de 
les activitats d’aquesta setmana. A la vegada ,des de l’escola, s’envia un correu electrò-
nic explicant al pares la iniciativa.  
La família que vol participar escriu a l’agenda hora i dia disponible i el tutor passa aques-
ta informació a la coordinadora LIC. 
Una vegada recollida tota la informació la coordinadora fa un calendari amb dates, hores 
i espais per cada família que vol participar. Es penja a la porta de la Biblioteca. 
Aquest curs ha estat un èxit, han participat 39 famílies, pares, mares ,avis, una cosina i 
un monitor del Sàhara. 
S’han explicat contes dels països següents: Holanda, Espanya, Etiòpia, Equador, Fran-
ça, Marroc, Paraguai, Argentina, Singapur, Sàhara, Portugal, Holanda, Japó, Finlàndia , 
Uruguai, Itàlia, Cuba, Anglaterra i Bèlgica. 
Els espais utilitzats han estat la Biblioteca, l’aula polivalent de l’escola i espais oberts.. 
Temporització:durant l’horari escolar les hores demanades durant 4 dies de la setmana 
de Sant Jordi. 
Recursos humans: Mestres tutores, familiars, equip directiu i coordinadora LIC. 
 
 3.4 Valoració i conclusions 
Valoració molt positiva pel seu èxit i el caràcter inclusiu, també per viure la diversitat de 
forma enriquidora i pel tarannà d’escola oberta a tota la comunitat educativa. 
Aspectes innovadors:metodologia activa de treball i de participació de diversos sectors, 
els nens que animen a les famílies, els pares que participen, l’escola que ofereix els 
espais i l’organització pertinent. 
Criteris d’avaluació: Nombre de famílies participants, grau de satisfacció dels assistents. 
 

 
 



  JERONI DE MORAGAS / ARNAU CADELL  JERONI DE MORAGAS / ARNAU CADELL  JERONI DE MORAGAS / ARNAU CADELL   

1. Àmbits d’actuació 
 

Centre ocupacional Jeroni de Moragas 
Persones adultes amb discapacitat intel�lectual del centre JM 
INS Arnau Cadell 
Alumnat d’ESO 
 

2. Breu resum 
 

Coneixement i col�laboració de dues entitats veïnes: el centre Jeroni de Moragas, coo-
perativa sense ànim de lucre que atén a persones adultes amb discapacitat intel�lectual i 
l’Institut Arnau Cadell. 
 

 
 

 3. Descripció de la pràctica 
 
    3.1 Punt de partida 

Des del centre es planteja la possibilitat de poder atendre a l’alumnat nouvingut  per 
afavorir l’aprenentatge de la llengua fora de l’horari lectiu ja que el curs 10/11 ja no dis-
posa del recurs de l’Aula d’ Acollida. 
 
 3.2 Objectius 
. Introduir l’aprenentatge de la llengua oral bàsica. 
. Introduir a l’alumnat en les tasques del voluntariat. 
. Garantir un coneixement de l’alumnat nouvingut amb la resta de l’alumnat, fora de                    
l’horari lectiu, que permeti un acompanyament o amistat posterior. 

 
 3.3 Desenvolupament de l’experiència 
Des de la CAD del centre es proposen els alumnes que els hi caldria assistir a les sessi-
ons. La coordinadora LIC del centre, del departament de català, proposa als seus alum-
nes de 4t. d’ ESO i Batxillerat poder fer de voluntaris de conversa d’aquests alumnes 
que ho necessiten. Es preparen uns guions de conversa per les sessions i les autoritza-
cions dels alumnes. Es fa una sessió de formació als voluntaris. 
 
 3.4 Valoració i conclusions 
La valoració de l’activitat és molt positiva, tant pel fa a les parelles participants com als 
objectius aconseguits. És una activitat sostenible, sense cap cost econòmic. L’aspecte 
innovador ha estat la participació d’alumnat voluntari. 
 

 
 
 



  CURSOS CATALÀ FAMÍLIES  CURSOS CATALÀ FAMÍLIES  CURSOS CATALÀ FAMÍLIES   

1. Àmbits d’actuació 
 

Famílies d’alumnes de primària i secundària de tot el municipi 
Formació de persones adultes/ ESC Collserola/ESC Pi d’en Xandri/ESC Joan Maragall 
Creu Roja i Ateneu Santcugatenc  
 

2. Breu resum 
 

Tallers per afavorir l'ús de la llengua catalana i la cohesió entre les famílies de nova 
incorporació al centre. Són tres cursos de català a tres escoles ( Collserola, Joan Mara-
gall i Pi d’en Xandri) realitzats per voluntaris i que s’adrecen a totes les famílies de Sant 
Cugat. Els voluntaris estan gestionats per la Creu Roja i l’Ateneu Santcugatent que són 
dues entitats que treballen amb voluntaris. Es va haver de fer una formació prèvia als 
voluntaris sobre el PEE i l els objectius del curs i materials. En finalitzar les 20 sessions 
les famílies participants reben un certificat que els serveix per l’informe d’arrelament. 
 

 

      3. Descripció de la pràctica 
 
    3.1 Punt de partida 

Tot va començar el curs 08/09 amb un intercanvi escolar. Acollíem un grup de francesos  
i per anar més enllà de la típica visita turística vam decidir mostrar el nostre veïnat. 
Vam visitar el centre ASDI, el centre de Restauració i el Centre ocupacional i vam com-
provar que el nostre alumnat i fins i tot el professorat desconeixia el nostre entorn imme-
diat. En programes d’ acollida anteriors anàvem al port de Barcelona o al Palau de la 
Música, però no coneixíem els nostres veïns. 
Al curs següent, un petit conflicte de “reixa” va accelerar el procés de col�laboració entre 
els dos centres. 
 
 3.2 Objectius 
El nostre objectiu inicial era fer conèixer als visitants el nostre entorn però de fet, es va 
convertir en ampliar els horitzons al propi alumnat i professorat del centre.  
Descobrir altres realitats en allò que ignorem i tenim a prop. 
Aquesta última fórmula ens interessa des del punt de vista d’orientació professional. Una 
alumna va decidir que seria educadora social arran d’una d’aquestes visites. 

 
 3.3 Desenvolupament de l’experiència 
Amb el Jeroni Moragues hem realitzat tallers amb els educadors que ens visiten i ani-
men . S’han organitzat debats a les sessions de tutoria de 1r d’ ESO a partir d’un docu-
mental sobre discapacitats que dels educadors presenten.  També es fan activitats de 
jocs i esports compartits i últimament ens convidem de manera “informal” quan organit-
zem una festa. Per exemple, el Carnestoltes 2011. 
 
 3.4 Valoració i conclusions 
Per aquest curs que comença i des de la matèria d’alternativa a la religió, volem aplicar 
la mateixa fórmula de coneixement de l’entorn a partir de petits projectes de l’alumnat de 
4t ESO que farà visites  i entrevistes i oferirà la seva col�laboració en aquestes i altres 
entitats de Sant Cugat. 
El cost econòmic és zero i la riquesa d’aprenentatge i de motivació és immensa. Totes 
les activitats realitzades han aportat energia i eufòria a les dues institucions i al conjunt 
de participants (alumnat, professorat, educadors, interns...). 
L’única dificultat ha estat organitzativament, trobar les persones i el moment d’encabir-
ho. (tutories, assignatures optatives, projectes). 

 
 

 



  CURS INFORMÀTICA FAMÍLIES  CURS INFORMÀTICA FAMÍLIES  CURS INFORMÀTICA FAMÍLIES   

1. Àmbits d’actuació 
 

Educació Infantil/Educació Primària/ESO/Batxillerat: Escola Collserola, Institut Pla i  
Farreras 
Famílies/Associacions i entitats dels centres educatius i del barri de Sant Francesc  
 

2. Breu resum 
 
Es treballarà amb les famílies el coneixement de l’ordinador, el correu electrònic i la 
navegació per internet. 

     3. Descripció de la pràctica 
 
    3.1 Punt de partida 

Durant els cursos anteriors es van fer els cursos de català per famílies a les escoles 
Collserola i Joan Maragall organitzats pel CNL de Sant Cugat. Aquests cursos suposa-
ven una despesa econòmica pel PEE què, amb la reducció del pressupost d’aquest 
curs, ens impedia la seva organització. D’aquí va sortir la idea d’organitzar-los amb els 
voluntaris de les entitats de la ciutat que ja havien treballat amb el PEE i que realitzaven 
activitats semblants. 

 
 3.2 Objectius 
- Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i de co-
hesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística. 
- Donar acollida a les famílies nouvingudes, per tal de promoure la seva integració al 
centre i a l'entorn. 
- Activar xarxes de voluntariat organitzades per entitats de la ciutat. 
 
 3.3 Desenvolupament de l’experiència 
Un cop s’ha comunicat a les entitats el projecte, es fa la selecció dels voluntaris per part 
de les entitats. Es fa una reunió prèvia a l’ inici de curs de formació pels voluntaris. Du-
rant el curs es fan tres reunions de seguiment amb els responsables de les entitats. Els 
materials són facilitats pel Departament de Política Lingüística i Plataforma per la Llen-
gua. 
Temporització: 20 sessions setmanals de gener fins a finals de maig 
en horari lectiu de tarda.  
Recursos: 7 voluntaris ( 2 o 3 a cada escola, amb perfil de pre-jubilats de banca o mes-
tres). 2 responsables de les entitats, assessora LIC i dinamitzadora del PEE. 
Llibrets “Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges”, “Viure a Catalunya. Comencem a 
parlar” i  la guia “El català també és meu” de Plataforma per la Llengua. 
 
 3.4 Valoració i conclusions 
Tant les famílies participants com els voluntaris estan molt satisfets amb l’activitat, així 
com els responsables de les entitats. És un projecte que es seguirà fent els propers 
cursos i que és exportable a d’altres localitats. 
Aspectes innovadors: sostenibilitat del projecte ( cost zero), coneixement i relació de les 
dues entitats participants, sentiment d’utilitat dels voluntaris participants. 
Criteris d’avaluació: grau de participació de les famílies, grau de satisfacció dels volunta-
ris, entitats i famílies, participació regular i activa al curs,  millora de la integració de l'a-
lumne i la seva família al centre i amb els companys/es 



  ENDINSA’T A LA LECTURA  ENDINSA’T A LA LECTURA  ENDINSA’T A LA LECTURA   

1. Àmbits d’actuació 
 

Curs P5 i 5è /Infantil i Cicle Superior/ 
Escola la Floresta 
Educació Primària  
AMPA Escola la Floresta i Famílies  
 

2. Breu resum 
 

L’activitat consisteix en què setmanalment un grup de pares i mares dediquen 1hora i 
quart en horari lectiu a l’acompanyament individual a la lectura d’alumnes de cinquè i 1 
hora a l’acompanyament del treball de llenguatge oral pels alumnes de P5 per grups de 
quatre. 
 

 
 

      
 3. Descripció de la pràctica 
 
    3.1 Punt de partida 

La implantació generalitzada de les noves tecnologies en la nostra societat fa que en 
moltes famílies sorgeixi una necessitat difusa sobre eines de les quals, sovint, les famíli-
es en desconeixen l'ús i el funcionament. Cal ,per tant ,propiciar que les famílies puguin 
tenir un coneixement directe del tema, encara que sigui superficial. 

 
 3.2 Objectius 
• Perdre la por a usar l'ordinador i fruir en la descoberta de les possibilitats que  
 dóna l'eina a mesura que es va coneixent. 
• Saber quins usos bàsics pot tenir un ordinador; escriure, comptar, desar infor-
 mació, jugar, cercar informació i enviar-ne per Internet 
• Apropar-se al món d'Internet, sabent què és el correu electrònic, crear- se un 
 compte i fer-ne ús. 
• Prendre contacte amb l'escola com a edifici i com a institució viva on els seus 
 fills hi passen gran part al dia. 

 
 3.3 Desenvolupament de l’experiència 
Tot i tenir un guió establert sobre el temari, deixem que els propis dubtes de les perso-
nes defineixin les prioritats dels punts a tractar. El mateix ordinador del mestre, connec-
tat a un projector i visible a una pantalla per a tothom, el fem servir perquè un assistent 
mostri en aquest el que ha realitzat o el fins i tot la dificultat amb la que s'ha trobat en 
voler realitzar una tasca.  
A mida que van aprofundint en els temes i descobreixen la facilitat amb la que han pogut 
superar les pròpies barreres inicials, van descobrint uns nous límits.  
Temporització: 5 sessions de 1 hora i 30 minuts de durada cada sessió (total 7 hores i 
30 minuts). 
Recursos: 1 monitor. Aula d'informàtica amb 16 ordinadors. 
 
 3.4 Valoració i conclusions 
Tenint en compte que la valoració va ser molt positiva i la proposta d’alguns participants 
va ser fer dos cursos amb nivells diferents. Proposem fer un segon curs que sigui de 
cinc sessions per un nivell més avançat.  
En aquest curs del segon nivell aprofitaríem per fer un treball en xarxa a través de les 
noves tecnologies. 
 

 



  TASTET D’ENTITATS  TASTET D’ENTITATS  TASTET D’ENTITATS   

1. Àmbits d’actuació 
 

Curs: 2n d’ESO 
Etapa: ESO  
Associacions i entitats: Castellers, Diables i Bastoners  
 

2. Breu resum 
Tres entitats de la ciutat: castellers, bastoners i diables, ofereixen un taller als alumnes 
de segon d’ ESO per tal de donar-se a conèixer i fer difusió de la seva entitat. 
 

 
 

      
 3. Descripció de la pràctica 
 
    3.1 Punt de partida 

El curs 2009-10 va començar el projecte amb els alumnes de quart, i després d’una 
bona valoració de totes les parts implicades, mestres, alumnes i pares i mares, aquest 
curs, es continua el projecte amb els alumnes de cinquè i a més s’ha iniciat un projecte 
amb el grup d’alumnes de P5. 

 
 3.2 Objectius 
• Incrementar el temps i la qualitat que cada nen o nena dedica a la lectura i 
        a l’expressió oral. 
• Estimular la comunicació i l’ intercanvi entre els infants i adults que no són ni les 
 mestres ni la família habituals, a fi de diversificar els canals d’ on provenen els  
 aprenentatges. 
• Obrir les portes de l’escola a les famílies i promoure la implicació i la participació 
 de les famílies en el procés ensenyament- aprenentatge. 

 
 3.3 Desenvolupament de l’experiència 
A l’ inici de curs es van realitzar reunions amb les tutores per consensuar la forma 
d’iniciar el projecte i es van aconseguir mares i pares voluntaris. 
El projecte de cinquè afavoreix una intervenció personal al mantenir la ràtio d’un adult 
per infant durant 10 minuts. L’alumne fa la lectura en veu alta i el pare o mare li fa pre-
guntes de comprensió lectora.  
El projecte de P5 s’organitza per grups petits, hi ha un adult per 3 o 4 infants. Hi ha qua-
tre racons per treballar fonamentalment el llenguatge oral, Ordenar seqüències lògiques, 
Explicació de contes, Lectura de làmines i Descripció d’imatges. A cada racó o espai hi 
ha un pare o mare que dinamitza l’activitat durant tota l’hora fent la mateixa activitat amb 
els diferents grups que passin.   
La tarda del dijous es feia acompanyament lector a P5 i la tarda del divendres a cinquè. 
Recursos: A P5 han participat entre 15-20 famílies, algunes amb pare i mare. A cinquè 
han participar 15 mares i 1 pare, el 50% del seu curs i l’altre 50% d’altres cursos. Els 
materials són fonamentalment elaborats pels propis mestres. 
 
 3.4 Valoració i conclusions 
Els alumnes estan molt motivats, tots volen participar. Les famílies estan molt contentes 
amb l’activitat, a alguns els ha servit per a valorar més la feina del mestre o monitor, 
altres la consideren com una experiència extraordinària. Es valora molt positivament. 
Aspectes innovadors: Participació de les famílies en un treball específic de lectura. 
Criteris d’avaluació: S’ha fet l’avaluació del projecte, amb intenció de millorar i recollir les 
opinions de tots, mestres, alumnes (els de cinquè) i famílies.  
 



  UN TOMB PER LA FLORESTA  UN TOMB PER LA FLORESTA  UN TOMB PER LA FLORESTA   

1. Àmbits d’actuació 
 

Entorn 
Educació Infantil/Educació Primària/ESO/Batxillerat: Escola Collserola,  
Institut Pla i Farreras 
Famílies/Associacions i entitats dels centres educatius i del barri de Sant Francesc  
 

2. Breu resum 
 

És una activitat per famílies un diumenge a l’escola. Es va contactar amb el FC Olimpyc 
de La Floresta per si volia organitzar l’activitat, coincidint que a l’entitat hi havia un pare 
de l’escola. Així es va vincular aquesta entitat a l’escola. El següent any es va voler obrir 
a l’Escola Bressol i cada any s’ha intentat ampliar l’activitat per tal de fer-la més comuni-
tària i que s’adreci a totes les edats, pensant que en la comissió operativa de La Flores-
ta hi participen una escola bressol, una escola i un institut.  
 

 

      
 3. Descripció de la pràctica 
 
    3.1 Punt de partida 

Arran d’una reunió de PEE on es va donar a conèixer la coordinadora d’ entitats i la seva 
voluntat d’entrar als centres de secundària. 

 
 3.2 Objectius 
• Donar a conèixer la cultura catalana a l’alumnat autòcton i nouvingut. 

• Coneixement de les entitats populars com a eina de cohesió social. 

• Donar a conèixer alternatives al temps de lleure. 
        Poder conèixer tres entitats i gaudir-les en un període lectiu breu i conjuntament     
        amb la resta de companys 

 
 3.3 Desenvolupament de l’experiència 
Primer es va contactar amb la coordinadora d’entitats populars catalanes, es va informar 
al coordinador pedagògic i a l’equip docent. Un cop es va decidir de fer, es va concretar 
data, hora, lloc i espais. 
Temporització: Festivitat de Sant Jordi, de 11’30 a 13’30. 
Recursos humans:Professorat de 2n. d’ ESO, Monitoratge de les entitats,   Dinamitzado-
ra del PEE, Coordinadora de les entitats,  CLIC del centre. 
 
 3.4 Valoració i conclusions 
Molt bona valoració per part de tots els implicats: alumnat, professorat i entitats. 
Ens agradaria consolidar l’activitat sempre al mateix curs, per garantir que tot l’alumnat 
del centre hi ha participat. 
Aspectes innovadors: Apropar al centre educatiu una activitat de temps de lleure i arrela-
da a la cultura catalana. 
Indicadors d’avaluació: Grau de satisfacció de l’alumnat que participa a l’activitat. Nom-
bre d’alumnes que s’apuntin a les diferents entitats. 



  CLASSES D’ ÀRAB PER ALUMNES  CLASSES D’ ÀRAB PER ALUMNES  CLASSES D’ ÀRAB PER ALUMNES   

1. Àmbits d’actuació 
 

Educació Infantil i Primària. 
Famílies de l’escola 
 

2. Breu resum 
 

Alumnat de P4 fins a 4t es reuneix el divendres a la tarda, fora de l’horari lectiu, per  
assistir a classes de llengua àrab impartides per mares voluntàries del centre d’origen 
magrebí. 
 

 
 

      
 3. Descripció de la pràctica 
 
    3.1 Punt de partida 

Aquesta activitat va sorgir com a proposta d’unes mares que van participar en un curs 
de dinamització de famílies que es va dur a terme fa 5 anys. L’activitat es va portar a la 
pràctica fa quatre anys quan l’escola havia proposat una activitat per famílies un cap de 
setmana a l’escola i es va contactar amb el FC Olimpyc de La Floresta, coincidint que a 
l’entitat hi havia un pare de l’escola. El següent any es va voler obrir a l’Escola Bressol.. 
El propòsit d’aquest any ha estat mantenir i consolidar l’activitat i amb la possibilitat que 
també hi participi l’ Institut Arnau Cadell.                                                                       
  
 3.2 Objectius 
• Reforçar la xarxa social i treball cooperatiu entre entitats del barri. 

• Apropar els infants a la pràctica de l’esport a través del joc. 

• Les quatre entitats participants han consolidat una línia de coordinació 
            , cooperació i treball conjunt al voltant de la gimcana “Un Tomb per la  
             Floresta”. 

 
 3.3 Desenvolupament de l’experiència 
Aquesta jornada ludico- esportiva s’organitza conjuntament  entre l’ AMPA La Floresta i 
altres entitats i escoles del barri. (Olimpyc la Floresta, Agrupament Escolta La Floresta, 
pares i mares de l’escola bressol La Mimosa).  
Els participants de la gimcana: nens i nenes de l’Escola La Floresta i l’Escola Bressol La 
Mimosa amb les respectives famílies. Es van inscriure 60 persones de l’ EBM La Mimo-
sa i 350 persones de l’escola la Floresta.   
La jornada va començar a les 9:30h del matí i es va iniciar amb la cursa d’orientació al 
voltant de les 10.30h o 11h els grups familiars que van acabar al cursa van començar 
les proves de la gimcana. Hi havia al voltant d’11 proves organitzades per monitors de l’ 
Olimpyc. Per participar a la gimcana hi havia un dinar de germanor, un entrepà i beguda 
gratuïta.  
Temporització: 15 de maig, diumenge pel matí de 9h a 15h. 
Recursos: Monitoratge, cursa d’orientació, material fungible, dinar de germanor. 
 
 3.4 Valoració i conclusions 
Han participat moltes famílies de l’Escola Bressol i moltes famílies de l’Escola, tot i això 
manca la participació dels alumnes de l’ Institut. També es vol aconseguir la participació 
del CAU La Floresta.  
Criteris d’avaluació: Reunió amb totes les entitats que han participat en la organització 
de la gimcana. 



  LA SALETA: ESPAI DE JOC COMPARTIT  LA SALETA: ESPAI DE JOC COMPARTIT  LA SALETA: ESPAI DE JOC COMPARTIT   

1. Àmbits d’actuació 
 

Etapa  18 a 36 mesos. 
Educació Infantil  Escola Bressol  
Famílies  
 

2. Breu resum 
 

“La saleta” pretén crear un espai de joc, relació i comunicació entre pares/mares i els 
respectius fills/es. 
S’ha creat un espai per gaudir del creixement dels més menuts acompanyat pels pares i 
mares tenint en compte l’acció i el moviment del propi cos  (joc sensoriomotriu).  
En aquesta activitat s’ha potenciat el joc i l’activitat espontània i d’aquesta manera s’ha 
pogut descobrir altres maneres d’acostar-se i relacionar-se entre els pares i els fills. 
Aquesta experiència ha permès compartir i intercanviar vivències i reflexions amb altres 
famílies i gaudir del vincle entre pares/mares i fills/filles. 

 

      
 3. Descripció de la pràctica 
 
    3.1 Punt de partida 

El curs 09-10 una associació magrebina de St. Cugat, l’associació Ghorghiz, fa una 
demanda al PEE per classes d’àrab en un centre educatiu, fora del lloc de culte. Es 
procedeix amb la demanda al Departament d’Educació però l’horari disponible del pro-
fessor ( que també atén l’alumnat de Terrassa, Sabadell i Rubí) fa impossible la realitza-
ció de les classes. 
Mares de la mateixa associació proposen fer elles les classes, de manera voluntària, a 
l’escola Joan Maragall el curs 10-11. 

 
 3.2 Objectius 
• Introduir la lecto- escriptura de l’àrab. 
• Conèixer millor una de les llengües complementàries del centre. 
• Treballar la dimensió plurilingüe de la competència comunicativa lingüística. 
• Millorar el coneixement i la cohesió de l’alumnat del centre. 

 
 3.3 Desenvolupament de l’experiència 
L’activitat es fa els divendres de 17h a 18h durant el 2n. i 3r. trimestre 
Assisteixen 24 alumnes de P4 fins a 4t en dos grups de 12 alumnes segons l’edat. 
S’encarreguen de l’activitat 4 mares voluntàries. 
 
 3.4 Valoració i conclusions 
L’escola i les famílies valoren l’activitat molt positivament. L’assistència de tant alumnat 
ha sorprès positivament, tant de l’alumnat d’origen magrebí com de l’autòcton. 
Com a aspecte innovador cal destacar la participació voluntària de les famílies i la soste-
nibilitat del projecte. 
Els criteris d’avaluació han estat el nombre d’alumnat inscrit i el grau de satisfacció dels 
assistents, les famílies i el centre. 



  2 x 2 REFORÇ ESCOLAR  2 x 2 REFORÇ ESCOLAR  2 x 2 REFORÇ ESCOLAR   

1. Àmbits d’actuació 
 

4t. ESO INS Pla i Farreras 
Cicle mitjà i cicle superior ESC Collserola 
Monitores del Servei d’Esplai  
 

2. Breu resum 
 

L’actuació s’ enmarca dins del TEA que es fa a l’ ESC Collserola amb els alumnes de 
cicle mitjà i cicle superior. Els alumnes de 4t. d’ESO de l’ Institut Pla i Farreras ,dins del 
projecte de recerca , donen suport voluntàriament i fora del seu horari lectiu, en el TEA 
de l’escola que tenen al costat. Els alumnes de secundària fan una formació paral�lela al 
servei amb professorat del centre. Cada alumne de secundària assisteix al de primària 
un dia a la setmana, però es cobreixen els quatre dies de TEA. En total participen 12 
alumnes de 4t. d’ ESO que atenen a 18 alumnes de primària. Les monitores del TEA 
són les que coordinen l’activitat. 

 

      
 3. Descripció de la pràctica 
 
    3.1 Punt de partida 

La saleta és un espai de joc, relació i comunicació entre pares/mares i els respectius 
fills/es. Adreçat als pares i mares amb infants de 2 a 3 anys. Aquesta activitat està em-
marcada dintre del Pla Educatiu d’Entorn. La saleta es va organitzar amb la intenció de 
continuar el treball que s’havia fet amb l’activitat “Anima’t a jugar amb ells” aprofitant els 
recursos humans locals i amb la intenció d’ampliar aquest recurs a persones del barri.   

 
 3.2 Objectius 
• Afavorir la interacció a partir del joc, entre pares i fills i entre iguals. 
• Oferir un espai de relació i comunicació, per compartir activitats i accions  
             lúdiques motrius. 
• Facilitar el coneixement i domini del cos, tot explorant les pròpies possibilitats. 
• Facilitar la relació entre famílies. 

 
 3.3 Desenvolupament de l’experiència 
Temporització: 6 Sessions  setmanals de 1h i 30 minuts cada una ( de 18h a 19,30 els 
dimecres). 
Recursos: Dues mestres especialistes en Psicomotricitat Relacional. El material psico-
motriu de l’espai de psicomotricitat de l’  E.B La Mimosa. 
 
 3.4 Valoració i conclusions 
L’ objectiu principal era crear un espai de joc i de confiança on les famílies poguessin 
gaudir juntes. La majoria de famílies tenien contacte amb escoles bressol i ha estat una 
dinàmica fàcil i de complicitat. Des del primer moment de l’activitat les famílies s’han 
implicat en les diferents dinàmiques.  
L’horari (de ¾ de 6 fins ¼ de 7), la durada de l’activitat (6 sessions setmanals) i l’espai 
ha estat adequat i valorat positivament per les famílies i educadores 
Cal millorar el fet de que sigui una activitat oberta al barri i que participin aquelles famíli-
es que no van l’escola bressol. 
Criteris d’avaluació: 1. Participació de les famílies. 2. Participació d’altres serveis munici-
pals per derivar famílies. 3. Satisfacció dels participants. 4. Satisfacció dels organitza-
dors. 5. Assistència de les famílies 
 
Per tal de valorar aquesta activitat s’ha elaborat una fitxa i unes dinàmiques on les famí-
lies han expressat les seves opinions. Les educadores han recollit les valoracions i han 
afegit les millores que creien més convenients. 



  JORNADA JOCS DEL MÓN II  JORNADA JOCS DEL MÓN II  JORNADA JOCS DEL MÓN II   

1. Àmbits d’actuació 
 

Entorn, Educació Infantil/Educació Primària/ESO/Batxillerat: Escola Collserola, Institut 
Pla i Farreras i famílies/associacions i entitats dels centres educatius i del barri de Sant 
Francesc  
 

2. Breu resum 
 

Els Jocs del món és un festa organitzada pel PEE que es celebra a la Plaça Sant Fran-
cesc el 28 de maig, el curs 10/11 és la 2a. edició.  
L’acte té com objectiu gaudir  i recuperar els jocs al carrer de les diferents cultures que 
viuen al barri de Sant Francesc. La festa es va celebrar pel matí de 10:30h a 15h i es 
van fer activitats per totes les edats: tallers de hip-hop, break dance, gimcanes, futbol, 
jocs tradicionals de diferents llocs del món, proves familiars, karaoke i espectacles. 
Les activitats han estat organitzades i proposades per mares, pares i entitats del barri de 
Sant Francesc.  

 

      
 3. Descripció de la pràctica 
 
    3.1 Punt de partida 

En la matèria del Projecte de Recerca de 4t ESO de l’ Institut Pla i Farreras es proposa 
treballar amb els alumnes "la crisi, una oportunitat" per buscar accions que es puguin fer 
i que no depenguin dels recursos econòmics. D'aquí sorgeix la idea que hi hagi uns 
alumnes de 4t que es formin i facin d’ acompanyants a l’hora del Taller d'Estudi Assisitit 
als alumnes de l’escola Collserola. Per poder-ho dur a terme la direcció de l’I NS es 
posa en contacte amb la direcció de l’escola veïna. 

 
 3.2 Objectius 
• Potenciar valors de solidaritat. 

• Ajudar a assolir els aprenentatges als alumnes de l’escola Collserola. 

• Millorar l’autoestima i els resultats d’aprenentatge dels alumnes. 

 
 3.3 Desenvolupament de l’experiència 
Els professors de 4t. ESO de projecte de recerca coordinen els alumnes participants. 
Aquests hauran d’haver aprovat totes les matèries i es comprometen a assistir al TEA 
un dia a la setmana. 
Temporització: De dilluns a dijous d’octubre a finals de maig, de 17’15 a 18’15. 
Dilluns i dimecres alumnat de cicle superior i dimarts i dijous alumnat de cicle mitjà. 
Recursos: Alumnat voluntari de 4t. d’ ESO, professorat de 4t. d’ ESO implicat, 2 monito-
res de Serveis d’Esplai, coordinador de primària implicat. 
 
 3.4 Valoració i conclusions 
La valoració de l’experiència ha estat molt positiva, tant pels alumnes de primària com 
pels de secundària. S’ha millorat l’atenció de l’alumnat de primària. S’ha reforçat 
l’autoestima de l’alumnat de secundària. S’ha produït el vincle afectiu més ràpidament ja 
que el model del monitor/a és més proper. 
Caldria millorar, de cara al curs vinent, el compromís dels “padrins”,  ja que l’alumnat de 
primària es desil�lusiona quan no hi pot assistir. 
Aspectes innovadors: Alumnat de secundària que participa en un centre de primària. 
Indicadors d’avaluació: Grau de participació, grau de motivació, grau de satisfacció de 
tots els participants. 



  TALLER D’ESTUDI ASSISTIT MUNICIPAL  TALLER D’ESTUDI ASSISTIT MUNICIPAL  TALLER D’ESTUDI ASSISTIT MUNICIPAL   

1. Àmbits d’actuació 
3r, 5è i 6è de primària / Cicle Superior i Mitjà. 
Centres Educatius: Viaró; El Pinar; Escola Catalunya; Santa Isabel; Escola Gerbert 
d’Orlach; Escola Pi d’en Xandri; Avenç.  
Educació Primària. Famílies/ Club Muntanyenc de Sant Cugat (CMSC)  
 

2. Breu resum 
El Taller d’Estudi Assistit Municipal (TEA) és un servei de reforç escolar en el qual 
s’acompanya a alumnes en el seu procés d’aprenentatge, Al mateix temps que s’orienta 
per a aprendre a organitzar-se el temps i les tasques. 
Aquest recurs ha estat adreçat a alumnes de 3r a 6è de primària de diversos centres 
d’educació del municipi. Les sessions s’han realitzat durant els mesos compresos entre 
el març i el juny del 2011, dues tardes setmanals (dimarts i dijous) amb l’horari de 17.15 
a 18.45h. Durant aquest període s’ha intentat mantenir el contacte amb el professorat de 
referència, i quan ha estat possible amb les famílies implicades, per tal de seguir orien-
tacions personalitzades i fer un petit seguiment de l’aprofitament del recurs. 
El caràcter del servei ha estat gratuït per a les famílies del grup d’usuaris/es. 

 

      
 3. Descripció de la pràctica 
 
    3.1 Punt de partida 

Primer hi va haver una demanda a l’operativa del PEE de l’ AAVV i l’ AMPA de l’escola 
del barri de fer de les places/parcs  i pistes, espais de trobada i convivència. 

En una segona fase es va fer un recull d’activitats i proposta d’actuacions en comissió 
de treball on hi participen AAVV+ AMPA+Escola+Institut+ Escola Bressol. 

 
 3.2 Objectius 
• Promoure els lligams que tenen entre els centres educatius i l'associació de    

 veïns i Veïnes. 

• Dotar d’eines educatives i lúdiques a grups de pares i mares que estiguin dispo-
 sats a dinamitzar activitats a les places del barri al llarg del curs i a les festes de 
 l’escola, si s’escau i que necessitin la participació dels pares i mares. 

• Crear espais fora de l’escola on es respectin els mateixos valors que promou 
 l’escola i l’ institut. 
• Oferir un espai lúdic i educatiu en les places del barri Sant Francesc 

 
 3.3 Desenvolupament de l’experiència 
S’ha fet una curs de dinamització de pares i mares per fer activitats el dia de la jornada 
de Jocs del Món, es va iniciar a finals de febrer i va durar 8 sessions. Durant aquest curs 
es va  fer una descoberta del barri, sempre partint de l’experiència personal i dels lli-
gams i vincles que els participants tenien amb el barri. També es va potenciar la diversi-
tat cultural que hi havia en el grup aprofitant per fer jocs d’arreu del món. Per últim es va 
obrir una nova via de treball pel proper curs basada en l’evolució històrica del barri i la 
seva riquesa cultural.  
 
 3.4 Valoració i conclusions 
Es va valorar molt positivament, van participar el doble de famílies que l’any passat i es 
van apropar a totes les activitats.  
Les dificultats en les que ens hem trobat ha estat trobar l’horari adequat pel centre edu-
catiu, entitats i famílies. 
Un dels aspectes que cal millorar és la distribució del temps. 
Per últim es suggereix la possibilitat de centrar l’energia en dinamitzar el grup de mares i 
apropar-nos a les places durant al dinamització i no barrejar la Jornada de jocs del món. 
L’organització i la metodologia de treball és una aspecte innovador, ja que es parteix del 
treball comunitari i la dinamització de les famílies d’una escola per fer activitats en el 
barri. 



      
 3. Descripció de la pràctica 
 
    3.1 Punt de partida 

El TEA  municipal es va realitzar per primer cop al CMSC durant el període febrer-juny 
del curs 2009-2010, amb dos grups diferents d’alumnes. 

 
 3.2 Objectius 
• Oferir un recurs gratuït de suport acadèmic a diferents usuaris. 
• Proporcionar tècniques i promoure hàbits d’estudi, per tal d’aprendre a organit-

zar el temps disponible i la realitzar la priorització de tasques. 
• Realitzar un suport acadèmic individualitzat en les matèries que resulten de ma-

jor dificultat a cada usuari/a. 

 
 3.3 Desenvolupament de l’experiència 
Les sessions del TEA s’han desenvolupat amb regularitat pel període previst. A 
l’arribada es fa una petita benvinguda i es prepara la sala amb ajuda dels/de les usuaris/
es que arriben més puntuals: es mouen taules i cadires, es posa la data a la pissarra, es 
connecta l’ordinador... Cada nen/a pot escollir el lloc per asseure a la sala i de seguida 
es passa a organitzar de manera individual el temps disponible a la sessió mitjançant 
l’agenda personal i la fitxa “Què faig al Taller d’Estudi Assistit” (Annex 2). En aquest punt 
s’organitza l’ús de l’ordinador i es preveu si hi ha necessitats similars entre alumnes o 
possibilitats de col�laboració entre ells/es, i per tant es realitza o no la reagrupació. 
Abans de marxar s’omple individualment l’apartat del “què he fet avui?” a la mateixa fitxa 
“Què faig al Taller d’Estudi Assistit”, amb la intenció de fer un recull personal d’allò que 
es va realitzant i poder propiciar una petita valoració de l’aprofitament del dia. Quan hi 
ha temps, s’explicita la valoració de la sessió en torn de paraules. Temporització: Març-
Juny 2011.  
 
 3.4 Valoració i conclusions 
Valoració i millores assolides: 
La valoració general dels objectius és positiva. 
El caràcter municipal del recurs ha permès conèixer i establir vincles entre nois i noies 
de diferents escoles, proporcionant un enriquidor espai d’intercanvi d’experiències. A 
més, s’ha de valorar positivament el fet que aquest recurs s’hagi desenvolupat en el 
marc d’un espai  diferent al centre educatiu, com és el CMSC, ja que això ha permès 
apropar aquest tipus d’entitat als usuaris/es.  
S’ha avaluat l’assistència, el grau d’aprofitament, de satisfacció i de relació dels usuaris/
es del recurs. També s’ha pogut valorar aspectes organitzatius, relatius a l’horari, els 
equipaments i la coordinació amb les diferents persones implicades. 



  CONCLUSIONS GRUPS DE TREBALL  CONCLUSIONS GRUPS DE TREBALL  CONCLUSIONS GRUPS DE TREBALL   

 Taula de Treball comunitari 
 

Assistents: Rosa Pitarch, Marta Pla, Anna Bordes, Anna Ugencio, Silvia Baltazar, Júlia 
Sánchez 
 

Conclusions: 
S'han identificat 3 agents o nivells d'intervenció claus per a que el treball comunitari 
funcioni al municipi: Tècniques de l'administració, professionals dels serveis i agents 
claus o líders de la comunitat. De cada agent s’identifiquen objectius a treballar: 
 

Tècniques de l'administració: 
Plantejar la voluntat de l’Administració pel treball comunitari. Potenciar el treball comuni-
tari per sostenir les xarxes comunitàries. Tot i això s'identifica la manca de cultura comu-
nitària de l'administració i algunes dificultats per treballa comunitàriament. 
 

Professionals dels serveis 
Potenciar el contacte amb les professionals dels diversos serveis del territori com a 
“vinculadores”, en la mesura que, des de la seva posició, poden conèixer mares i pares i 
altres agents claus per la dinamització comunitària del territori. 
 

Agents claus o líders de la comunitat 
Potenciar les capacitats d'identificar i recolzar persones que es puguin identificar com a 
líders comunitàries (persones altaveus). 
 

El treball comunitari en un futur: 
Seguir treballant a les places, potenciant el boca a boca, la presència quotidiana i de 
proximitat de la gent del barri. 
Algunes necessitats “del barri” (professionals i ciutadanes) recollides han estat: 
 

• professionals angoixades 
 

• professionals que no saben com arribar a algunes famílies 
 

• famílies que no se senten escoltades per l'escola 
 

• sensacions de por i/o desconeixença per part de les persones de nova arribada 
en relació a la resta 

 

• conflictes no reconeguts o valorats entre els diferents grups de la comunitat 
 



      
 Taula de Treball entorn-centre 

Assistents: Manel Turón, Sònia Igual, Pere Borrat, Joana Casteleiro 
 

Conclusions: 
En aquest espai es parla de l’obertura dels serveis municipals als instituts o escoles i 
viceversa. També es parla de l’entorn, entès com les entitats que es vinculin als centres 
educatius i viceversa. 
Cal pedagogia per explicar la filosofia del PEE en els centres i entitats. 
Propostes pel futur per tal d’enfortit les relacions: 
Tornar a informar a les AMPA i associacions que ho demanin, i fer una presentació de 
les experiències. 

 

 Taula de Treball famílies- professorat 

Assistents: Pilar Gafaell, Xènia , Núria Fargas, Carme Mitjans, Montse Castell, Isabel 
Carreño, Montse Grau                                                                                                                  

Conclusions: 
Hi ha una demanda per crear un espai de coordinació entre famílies- professorat. Per 
coordinar projectes comuns. 
Falta d’espai de comunicació entre famílies 
També hi ha una dificultat de participació dels pares- mares a secundària i s’observa 
que cada cop més hi ha un augment de responsabilitat dels avis i àvies. 

 

 Taula de Treball TEA (Taller d’Estudi Assistit) 

Assistents: Fernando García, Mireia Rom, Mercè Alejo, Alfredo Arechavala , Carme 
Palà , Eira Bejarano Bermajo 

Conclusions:                                                                                                         
La valoració del TEA en general és molt positiva. Hi ha diferents models. TEA 2x2/   
escoles/ instituts / Creu Roja i Municipal                                                                            
Hi ha diversos aspectes amb els quals s’haurien de millorar:                                            
Treballar per la sostenibilitat.                                                                                  
Millorar l’assistència dels alumnes, seguiment escola –família, la comunicació de les 
famílies.                                                                                                               
Comunicació entre els tutors – escoles, (Externes)                                                    
Per això mateix cal crear una comissió de seguiment dels TEA per millorar el seu funcio-
nament. 



1. CONTES D’ARREU DEL MÓNCONTES D’ARREU DEL MÓNCONTES D’ARREU DEL MÓN 
Nom i cognoms: Montserrat Cirera Hurtado 
Càrrec: Mestre tutora i coordinadora LIC 
Telèfon: 678045015 
Adreça electrònica: mocirera@yahoo.es 
Serveis Territorials: Vallès Occidental  
 
2. PARELLES LINGÜÍSTIQUESPARELLES LINGÜÍSTIQUESPARELLES LINGÜÍSTIQUES   
INS Angeleta Ferrer i Sensat: Carme Palà, coordinadora LIC, 93 589 38 82,       
cpala@xtec.cat  
Serveis Educatius St. Cugat: Montse Grau, assessora LIC, 93 589 85 34,  
mgrau128@xtec.cat  
Ajuntament de St. Cugat: Carola Calventus, dinamitzadora del PEE, 93 565 70 00,    
carolacalventus@santcugat.cat   
 
3. JERONI DE MORAGAS / ARNAU CADELLJERONI DE MORAGAS / ARNAU CADELLJERONI DE MORAGAS / ARNAU CADELL   
Jeroni de Moragas:  
Noms i cognoms: Lluís Vallès, Miriam Navarro, Lourdes Abril 
Càrrecs: Educadors 
Telèfon: 93 674 50 48 
Adreça electrònica: http://www.jmoragas.santcugatentitats.net/contactar_1/
_5G1ICS7tAW6fvYCgNNLARbRdm7BgN0Nw5XFN13g6M6lsbyd2-F9Q2Q 
INS Arnau Cadell:  
Noms i cognoms: Reyes Nuñez  
Càrrec: Coordinadora pedagògica 
Telèfon: 93 674 72 66 
Adreça electrònica: rnunez@xtec.cat 
 
4. CURSOS CATALÀ FAMÍLIESCURSOS CATALÀ FAMÍLIESCURSOS CATALÀ FAMÍLIES   
Noms i cognoms: Carola Calventus / Montse Grau 
Càrrecs: Dinamitzadora del PEE/ Assessora LIC 
Telèfons: 93 565 70 00 / 93 589 85 34 
Adreces electròniques: carolacalventus@santcugat.cat / mgrau128@xtec.cat 
Serveis Territorials: Vallès Occidental  
 

   
 
 
 

  CONTACTES  CONTACTES  CONTACTES   



5. CURS INFORMÀTICA FAMÍLIESCURS INFORMÀTICA FAMÍLIESCURS INFORMÀTICA FAMÍLIES   
Noms i cognoms: Carola Calventus / Montse Grau 
Càrrecs: Dinamitzadora del PEE/ Assessora LIC 
Telèfons: 93 565 70 00 / 93 589 85 34 
Adreces electròniques: carolacalventus@santcugat.cat / mgrau128@xtec.cat 
Serveis Territorials: Vallès Occidental  
 
6. ENDINSA’T A LA LECTURAENDINSA’T A LA LECTURAENDINSA’T A LA LECTURA   
Marina de Regil, coordinadora LIC ESC La Floresta, tf: 93 589 86 77,  
marinaderegil@iservicesmail.com. 
Serveis Educatius St. Cugat: Montse Grau, assessora LIC, 93 589 85 34,  
mgrau128@xtec.cat. 
Ajuntament de St. Cugat: Carola Calventus, dinamitzadora del PEE, 93, 565 70 00,  
carolacalventus@santcugat.cat   
 
7. TASTET D’ENTITATSTASTET D’ENTITATSTASTET D’ENTITATS   
Noms i cognoms: Teresa Castel, Carola Calventus i Montse Grau 
Càrrecs: CLIC Leonardo da Vinci, Dinamitzadora del PEE i Assessora LIC 
Telèfons: 93 565 70 00 / 93 589 85 34 
Adreces electròniques: carolacalventus@santcugat.cat / mgrau128@xtec.cat 
Serveis Territorials: Vallès Occidental  
 
8. UN TOMB PER LA FLORESTAUN TOMB PER LA FLORESTAUN TOMB PER LA FLORESTA   
Noms i cognoms: Carola Calventus / Montse Grau 
Càrrecs: Dinamitzadora del PEE/ Assessora LIC 
Telèfons: 93 565 70 00 / 93 589 85 34 
Adreces electròniques: carolacalventus@santcugat.cat / mgrau128@xtec.cat 
Serveis Territorials: Vallès Occidental  
 
9. CLASSES D’ÀRAB PER ALUMNESCLASSES D’ÀRAB PER ALUMNESCLASSES D’ÀRAB PER ALUMNES   
Noms i cognoms: Anna Valle, Carola Calventus i Montse Grau 
Càrrecs: tutora d’AA i Cap d’Estudis, Dinamitzadora del PEE i Assessora LIC 
Telèfons: 93 589 85 86, 93 565 70 00 i 93 589 85 34 
Adreces electròniques: avalle2@xtec.cat, carolacalventus@santcugat.cat  i  
mgrau128@xtec.cat 
Serveis Territorials: Vallès Occidental  
   
 
 
   
   
 
 
 

10. LA SALETA: ESPAI DE JOC COMPARTITLA SALETA: ESPAI DE JOC COMPARTITLA SALETA: ESPAI DE JOC COMPARTIT   
Noms i cognoms: Carola Calventus / Montse Grau 
Càrrecs: Dinamitzadora del PEE/ Assessora LIC 
Telèfons: 93 565 70 00 / 93 589 85 34 
Adreces electròniques: carolacalventus@santcugat.cat / mgrau128@xtec.cat 
Serveis Territorials: Vallès Occidental  
 
11. 2 x 2 REFORÇ ESCOLAR2 x 2 REFORÇ ESCOLAR2 x 2 REFORÇ ESCOLAR   
Noms i cognoms: Carola Calventus / Montse Grau 
Càrrecs: Dinamitzadora del PEE/ Assessora LIC 
Telèfons: 93 565 70 00 / 93 589 85 34 
Adreces electròniques: carolacalventus@santcugat.cat / mgrau128@xtec.cat 
Serveis Territorials: Vallès Occidental  
 
12. JORNADA JOCS DEL MÓN IIJORNADA JOCS DEL MÓN IIJORNADA JOCS DEL MÓN II   
Noms i cognoms: Carola Calventus / Montse Grau 
Càrrecs: Dinamitzadora del PEE/ Assessora LIC 
Telèfons: 93 565 70 00 / 93 589 85 34 
Adreces electròniques: carolacalventus@santcugat.cat / mgrau128@xtec.cat 
Serveis Territorials: Vallès Occidental  
   
13. TALLER D’ESTUDI ASSISTIT MUNICIPALTALLER D’ESTUDI ASSISTIT MUNICIPALTALLER D’ESTUDI ASSISTIT MUNICIPAL   
Monitora: Marta de Buen  
Gerent CMSC: Marc Dinarès 
Noms i cognoms: Carola Calventus / Montse Grau 
Càrrecs: Dinamitzadora del PEE/ Assessora LIC 
Telèfons: 93 565 70 00 / 93 589 85 34 
Adreces electròniques: carolacalventus@santcugat.cat / mgrau128@xtec.cat 
Serveis Territorials: Vallès Occidental  


