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1. Introducció
L’Ajuntament de Ripoll i el Departament d’ Educació està impulsant un nou Pla Educatiu
d’Entorn (PEE) al territori. Així, Ripoll per primera vegada, treballa per l’educació de forma
transversal i posant els recursos necessaris perquè el Pla Educatiu d’Entorn sigui un èxit. A
més, no és tracta d’un PEE ordinari adreçat a infants de 3-16 anys, sinó que juntament amb 4
municipis més del territori Català, pilota un Pla Educatiu d’Entorn 0-20 que, si obté una bona
avaluació definitiva, serà extrapolat a la resta de municipis Catalans. L’objectiu d’aquest nou
PEE 0-20, es sumar a la finalitat i als objectius del PEE ordinari accions adreçades a la franja
d’edat 0-3 i a la de 16-20. Tanmateix també oferir més acompanyament i assessorament a les
famílies, Els centres educatius del Ripoll participaran d’un pla d’innovació pedagògica per
alinear els objectius de centre amb el PEE 0-20.
Un dels primers objectius del projecte PEE és desenvolupar una anàlisi de la situació actual de
l’educació al municipi i planificar i executar un seguit d’actuacions educatives i emmarcades
amb els objectius del PEE 0-20, encaminades a fer de Ripoll un poble educador. Per assolir
aquest objectiu el procés ha contemplat i contempla la participació activa de tots els centres
educatius, dels agents socials i educatius, de les famílies i de tot el que conforma l’entorn del
municipi i que incideixen de manera directe en l’educació a Ripoll.
Un dels valors ha destacar d’aquest projecte que s’inicia a la nostra vila, és la importància que
es dóna a l'entorn. L’Entorn és un agent educatiu, és l'escenari on succeeix l'educació. També
és una font de recursos que exerceixen influència en els rols i relacions educatives, potenciant i
suggerint els aprenentatges. Posar els recursos de l'entorn a l'abast de tothom és una qüestió
d'equitat, que les polítiques de proximitat han de posar en valor. Les activitats educatives
formals, no formals o informals que emanen del propi entorn, constitueixen un factor de
rellevància per a l'educació d’infants, joves, adults i gent gran. La manca d'accés a aquestes
activitats ha esdevingut un dels factors clau de desigualtat educativa, que les polítiques locals
d'acompanyament poden reequilibrar. També ordenar i establir canals de difusió per facilitar
l’accés al coneixement del que s’ofereix des del territori per valoritzar allò que ja es fa, que és
molt.
Per tant aquest és un projecte de treball en xarxa i coordinadament, una oportunitat al treball
transversal entre diferents ens públics, entre tots els centres educatius de la vila, entitats i
serveis i ciutadania en general.
El procés s’ha iniciat amb l’elaboració de la diagnosi de la realitat educativa al municipi que ha
de finalitzar amb el document d’accions ha realitzar.
En concret la diagnosi compte amb quatre informacions bàsiques que anomenem mapes:



Mapa sociodemogràfic que recull les dades estadístiques del municipi.
Mapa escolar, que recull els centres educatius del municipi.

3




Mapa de recursos, que recull els equipaments i serveis que tenen una dimensió
educativa al municipi.
Mapa de visions, que recull les diferents opinions dels diversos agents del territori
vinculats a l’educació sobre l’estat de l’educació al municipi.

Com s’ha fet?
Accions realitzades:
1234567-

Sensibilització i difusió del que és un Pla Educatiu d’Entorn
Creació del Grup Operatiu de Treball
Signatura del conveni
Creació de la taula Representativa Institucional
Concreció de les actuacions a realitzar i definició del calendari:
Elaboració i redacció dels diferents mapes d’anàlisi
Presentació a la Taula Representativa Institucional. Validació de la informació
proporcionada per seguidament retornar a les persones que han participat de procés i
a la ciutadania en general.

2. Mapa d’estructura Social
La Vila de Ripoll
La vila de Ripoll és el cap de Municipi i també el cap de la Comarca del Ripollès. Amb una
extensió de 74 Km2 i situat a una alçada de 689m d’altitud, actualment té 10819 habitants,
dels qual 6371 són homes i 5430 dones.
El Municipi limita al Nord amb Ogassa, al Nord-est amb Sant Joan de les Abadesses i Vallfogona
del Ripollès, a l’est amb Vidrà (Osona), al Sud amb Santa Maria de Besora (Osona), i a l’oest
amb Les Lloses i Campdevànol. S’estén vers el Nord fins als contraforts meridionals de la serra
de Sant Amant, vers al Sud-est fins a la serra de Milany i a l’oest fins a les serres del Catllar i de
Sant Marc.
El terme és muntanyós, amb altituds que arriben als 1.128 al Puigbó, 1.118m al puig del
Catllar, 1.011m al puig Duran o als 1.057m del turó de Sant Bartomeu. Tenint en compte que el
territori és tant accidentat, la vida es concentra al voltant dels dos rius principals (el Freser i el
Ter), que són els que drenen el terme i on van anar a parar diversos cursos d’aigua. Tot plegat
fa que el territori sigui una zona rica en aigües.
Històricament ha estat el centre neuràlgic de la comarca. Per la seva situació estratègica de
cruïlla de dues valls (la Vall de Ribes i la Vall de Camprodon) ha estat sempre una vila receptiva
de persones procedents d’altres contrades que hi venien a negociar, a treballar, a utilitzar els
seus serveis i equipaments, o simplement a visitar-la. Cal dir però, que el creixement d’altres
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poblacions ha fet que, amb els anys, la necessitat de desplaçar-se a Ripoll disminueixi, tot i que
continua rebent persones d’arreu.
Les infraestructures viàries i el transport públic també han influenciat clarament aquesta
situació. Mentre que des de l’any 1880 existeix connexió ferroviària amb Vic i Granollers, i des
de 1929 amb França. No va ser fins el 1994 que es van inaugurar els túnels de Capsacosta els
quals faciliten la connexió entre la comarca del Ripollès i la Garrotxa evitant el pas per la
recargolada N-260. Aquest fet pot ser una de les causes per les quals la gent de la Vall de
Camprodon es desplaça més fàcilment cap a la Garrotxa. Tot i que en els últims anys s’han
millorat les comunicacions i encara hi ha nous projectes i noves execucions, es nota un dèficit,
especialment pel que fa a la capital de la nostra província.
Ripoll té una gran herència industrial, com a conseqüència d’estar situats entre el riu Ter i el riu
Freser. L’aprofitament dels recursos de la zona (minerals, aigua...) feu que esdevingués una
població amb una gran importància per la seva industria relacionada principalment amb el
ferro els s. XVI,XVII i XVIII. Posteriorment a finals del s. XIX i principis del XX fou de nou
l’aprofitament de l’aigua com a força motriu la que feu possible el creixement de la vila va
créixer molt a nivell econòmic, demogràfic, urbanístic i social i el desenvolupament de la
indústria del tèxtil entre altres. Aquesta tradició industrial encara es manté tot i haver patit la
crisi de la indústria tèxtil. Es potencia el sector serveis, especialment el comerç i el turisme i,
com en altres poblacions de la Catalunya central, es pateix un dèficit d’oferta de treball
qualificat. Molts joves han de marxar per formar-se i preparar-se, i una gran part d’aquests,
quan entren al món laboral ja no tornen, perquè no troben oportunitats a la nostra zona.
Aquest fet incideix negativament en el desenvolupament cultural, econòmic i social general de
la població.

Dades de Ripoll
Població de Ripoll (2018)
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Padró municipal d'habitants. Per sexe. Ripoll 1998–2018

Població. Per sexe i edat quinquennal. Ripoll. 2018

Migracions. Saldos migratoris. Ripoll. 1998–2018
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Densitat de Població

Població per grups d’edat

Població per lloc de naixement
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Població per nacionalitat

Població segons lloc de naixement

Habitants nascuts a l’estranger segons país
8

Saldos migratoris

9

Coneixement de la llengua catalana

Atur- evolució (2012-2019)
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atur per sexe

atur per sectors
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3. Mapa escolar
El mapa escolar té la funció de recollir i elaborar les dades relatives a la realitat escolar del
municipi. Pretén tenir present la cobertura escolar del municipi, així com la diversitat escolar,
l’adhesió escolar, el volum d’estudis destinats a adults i la relació d’aquests amb la zonificació
escolar de Ripoll.
Segons les dades que consten en el Mapa escolar de Catalunya pel curs 2019/ 2020, la població
en edat escolar, és a dir, de 3 a 16 anys a Ripoll, és de 1340 infants i joves.
Hi ha 9 centres del Servei d'Educació de Catalunya i 3 Centres d'educació infantil de primer
cicle sostinguts amb fons públics.

Mare de Déu de Núria
Av. Comte Guifré s/n
972 701554
Tipus Públic
Llar infants (0-3 anys)
Cee Dr. Ramon Surinyach
Av. Comte Guifré 18-20
972 714176
Tipus Públic
Educació especial (3 a 21 anys)
Ceip Joan Maragall
Ctra de Barcelona, 6-8
972 700451
Tipus Públic
Educació infantil (3-6 anys) i Primària (7-12 anys)
Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll
Ctra de Barcelona, 57
972 262 108
http://www.eoiolot.cat/cp_delegat.php?idm=ca&sbs=7
Tipus: a partir de 16 anys (14 anys per estudiar un idioma diferent del cursat a l’IES).
Nivell demanat: graduat escolar o equivalent
Nivells: Anglès: fins al nivell C1 i Francès: fins al nivell bàsic – A2 – (1r i 2n)
Fundació Eduard Soler
Av. Eduard Soler, 1
972 701131
12

www.fes.cat
Tipus Privat
Cicles formatius de grau superior
Salesians de Ripoll
C.Vinyes 1
972 700152
www.ripoll.salesians.cat
Tipus Escola concertada per la Generalitat de Catalunya
Llar d’Infants Salesians, Educació infantil (3-6 anys) i Primària (6-12 anys)
Ceip Tomàs Raguer
Av. Comte Guifré s/n
972 702323
https://agora.xtec.cat/ceiptomasraguer
Tipus Públic
Educació infantil (3-6 anys) i Primària (7-12 anys)
IES Abat Oliba
Crta. Barcelona, 57
972 70 11 50
www.insabatoliba.cat
Tipus Públic
ESO – Batxillerat – Cicles Formatius – Cicles de Grau Mitjà i Grau Superior- PFI
Escola Vedruna Ripoll
Berenguer El Vell, 10
972 700 061
http://www.vedrunaripoll.org/
Escola concertada per la Generalitat de Catalunya
Llar d’infants, Educació infantil (3-6 anys) i Primària (6-12 anys), ESO.
Escola Comarcal de Música
Carrer de les Vinyes, 1
972 700 638
http://escolamusicaripolles.blogspot.com/
CFA Ripollès
Carrer de les Vinyes, 1
972 71 56 28
https://agora.xtec.cat/afa-ripolles
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DADES– CURS 2019/2020
LLARS D’INFANTS A RIPOLL

Curs 2019/20

Centres

Personal Educador

Alumnat

Públic

1

7

58

Privat

2

7

53

Total

3

14

111

EDUCACIÓ INFANTIL – PRIMÀRIA- EDUCACIÓ ESPECIAL

Curs 2019/20

centres

Personal

Unitats

Docent

Alumnat Ed.
Infantil

Alumnat
Primària

Públic

2

42

20

143

360

Concertat

2

40* 17

18

137

322

Ed. Especial

1

7

21

( Públic)
Total

5

38

279

703

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Curs 2019/20

centres

Personal

Alumnat

Docent
Públic

1

59*

389

(Total 83)
Concertat

1

Total

2

40**

215

604
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BATXILLERAT

Curs 2019/20

centres

Personal

Unitats

Alumnat

6

181

Docent
Públic

1

40*
( total 83)

CICLES FORMATIUS

Curs 2019/20

Públic

centres

1

Personal

Alumnat

Docent

CFM

22*

158

(total 83)
PCI

2*

15

* Nombre de personal docent que participa en la categoria en relació al nombre total de
personal docent de centre.
**Nombre total de personal docent de centre.
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4. MAPA DE RECURSOS
El municipi de Ripoll disposa de serveis, recursos i activitats que aporten un valor afegit a
l'experiència educativa i vital dels estudiants i de la ciutadania en general, aportant-los nous
coneixements i experiències que facilitin els seus aprenentatges i una millor vinculació a
l’entorn en què viuen.
Els recursos dels que disposa el municipi, comprenen des dels centres escolars, les activitats
extraescolars, però també aquelles activitats educatives organitzades per serveis o institucions
del territori que poden esdevenir educatius, malgrat que la seva funció principal no ho sigui
pròpiament. Les entitats organitzadores poden ser de l’àmbit públic o privat. Aquest mapa de
recursos pretén recollir el conjunt de l’oferta educativa (formal i no formal) del municipi.
RECURSOS EDUCATIUS I CULTURALS
En primer lloc, observarem l’oferta formativa reglada de l’ensenyament en el municipi.
L’oferta dels centres educatius es distribueix de la següent manera:
Llar d’infants Mare de Déu de Núria: és una llar d’infants del Departament d’Educació i atén
infants de 0 a 3 anys.
Escola Joan Maragall: escola pública amb infants de 3 anys fins a 12 anys ( de P-3 a 6è ) te una
SIEI de primària.
Escola Tomàs Raguer: escola pública amb infants de 3 anys fins a 12 anys ( de P-3 a 6è )
Institut Abat Oliba: institut públic d’àmbit comarcal que oferta ESO, Batxillerat, Batxibac,
Cicles formatius CFGM ( gestió administrativa, cuina i pastisseria, Instal·lacions elèctriques i
automàtiques i manteniment electromecànic ) , CFGS ( administració i finances, Direcció en
cuina ) PFI ( auxiliar en vendes i oficina i atenció al públic ), Cicles d’esports ( Cicle mitjà d’esquí
alpí i surf de neu i muntanya mitjana )
Escola Salesiana: escola privada concertada, que ofereix llar d’infants i primària.
Escola Vedruna: escola privada concertada que ofereix llar d’infants, primària i ESO.
Centre de formació de persones adultes del Ripollès (CFA Ripollès): és un centre públic que
depèn del Departament d’Ensenyament. Es troba a la tercera planta de l’edifici Modest Sayós,
just al costat de l’Escola Salesiana, i comparteix edifici amb l’escola bressol El petit Avet i
l’Escola Comarcal de Música. Té com a objectiu facilitar l’accés a l’ensenyament a tothom, ja
que estan convençuts que l’educació és un dret de tots i per a tota la vida. Proposen definir
una línia de treball basada en l’esforç i la voluntat d’afrontar nous reptes, a més del respecte
per les persones, la integració i el compromís amb la nostra feina.
El centre permet a les persones majors de 16 anys l’accés als ensenyaments següents:
o

Català 1 (A1), 2 (A2) i 3 (B1).

o

Formació bàsica instrumental 1 i 2
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o

Graduat en educació secundària (GES) PRESENCIAL i a distància

o

Anglès nivell 1 (A1), 2 (A2.1) i 3 (A2.2)

o

Informàtica COMPETIC inicial, COMPETIC 1(equival a nivell bàsic ACTIC) i COMPETIC 2
(equival a nivell mitjà ACTIC).

A més, és centre col·laborador per a la realització de les proves ACTIC (Acreditació de les
Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) reconegudes per la Generalitat
de Catalunya.
EOI: les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns
a nivell no universitari, en règim oficial (presencial o a distància) o lliure. A més de les classes
d'idiomes, la majoria de les EOI ofereixen laboratoris d'idiomes, sales de vídeo, antena
parabòlica, sala de lectura, biblioteca, sala de cinema i sala d'actes, centre d'autoaprenentatge,
cursos monogràfics i cursos intensius. Oferta d’idiomes : anglès i francès.
Punts Omnia: la Xarxa Òmnia, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és un
programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de
vulnerabilitat. Òmnia, és un programa universal d’intervenció social, que utilitzant com a
instrument les eines TIC, cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la
inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat. Va adreçat a la població general, però
amb discriminació positiva vers les persones en risc social i més si precisen millorar les seves
capacitats per a superar les seves dificultats d’accés a les tecnologies d’informació, per tal
d’evitar la seva exclusió de la comunitat, posant especial èmfasi en les persones en situació
d’atur, infants i joves, gent gran i famílies.
Biblioteca Lambert Mata: la Biblioteca Lambert Mata és un espai cultural municipal obert a
tots els ciutadans sense excepció, que té per finalitat donar resposta a totes les necessitats
d'informació, formació i lleure. És també la porta d'accés a les noves tecnologies. És de
titularitat municipal i està integrada dins el Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC). La
part més important del seu llegat la forma una important col·lecció bibliogràfica.
La nova Biblioteca, inaugurada el 22 d´abril de 2009, ocupa un edifici de nova construcció de
1.800 m2 distribuïts en dues plantes.
Planta baixa: hi trobem tots els serveis generals
♦ Sala d’Adults
• Zona d’informació i préstec: amb un equip de professionals per atendre de manera
personalitzada les vostres consultes i oferir-vos orientació i ajuda.
• Zona de lectura: lectura i consulta dels aproximadament 35.000 volums de caràcter
multidisciplinar.
• Hemeroteca: aproximadament 80 títols de revistes, tant en suport paper com digital, 9 diaris.
• Audiovisuals: amb més de 5.000 DVD, CD i CD-R.
• Zona d'estudi i treball: amb 36 punts formals de consulta i connexió Wi-Fi.
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• Zona de consulta a Internet: amb 12 ordinadors.
• Zona de repòs: amb servei de begudes calentes.
♦ Sala Infantil
• Racó del nadó: espai informal destinat als més petits amb material adequat per a nens i
nenes de 0 a 3 anys.
• Nascuts per Llegir: amb material seleccionat per professionals per a nens i nenes de 0 a 3
anys.
• Racó dels pares: amb informació en diferents suports, revistes, llibres, CD i DVD, de tot allò
que necessitin per a l'educació dels fills.
• Sala de lectura: consulta i lectura dels aproximadament 3.000 volums.
• Àrea de treball: amb 12 punt formals de lectura.
• Hemeroteca: amb uns 10 títols de revistes infantils.
• Audiovisuals: amb uns 500 DVD, CD i CD-R.
• Consulta a Internet: 2 ordinadors.
♦ Sala polivalent amb una capacitat per a 70 persones, amb projector, reproductor de vídeo i
audio, Internet i Wi-Fi.
Primera planta: d’accés restringit
♦ Zona de magatzems: 400 m2.
♦ Zona reservada a la consulta del fons Mata: amb 6 punts de treball.
♦ Zona de treball intern: despatx de direcció, àrea de repòs per al personal.
ESCOLA DE MÚSICA: l´Escola Comarcal de Música del Ripollès (ECMR) va néixer l'any 2005
amb el ferm propòsit que la comarca del Ripollès tingués una ensenyança musical de qualitat.
És una escola pionera en portar i facilitar l´ensenyament musical cap als diferents pobles del
Ripollès i, mitjançant les seus (actualment dues: Ripoll i Sant Joan de les Abadesses), han
aconseguit fer propera l´escola a tota la comarca. El funcionament de l'escola es fa a través
del Consell Comarcal del Ripollès com a administrador general del centre.
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ESPAI DEURES: és un espai ubicat al 3r pis de l’annex de la biblioteca i funciona de dilluns a
dijous de 5 a 7 de la tarda. Està destinat a alumnes de 3r a 5è de primària i tenen un
dinamitzador. És d’accés lliure i gratuït. Funciona des del març del 2109.

EQUIPAMENTS CIVICS: hi ha tres equipaments cívics a Ripoll:
CASAL CÍVIC CENTRE C. Dr. Raguer, 20
HOTEL D’ENTITATS LA DEVESA DEL PLA C. Concepció Ducloux, s/n
CASAL CÍVIC LA DEVESA DEL PLA C. Concepció Ducloux, s/n
Els equipaments cívics Ripoll estan adscrits a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i compten amb dos casals cívics i un hotel
d’entitats. El Casal Cívic Ripoll-Centre es va inaugurar l’any 1972 i el Casal Cívic Ripoll - La
Devesa i l’Hotel d’Entitats el 2006.
Casal Cívic
És un espai públic obert a tothom: joves, grans, infants i entitats, on podeu participar en
diferents activitats, com tallers, conferències, exposicions, etc., que us permeten relacionarvos, fomentar les vostres aficions, ampliar coneixements i formar part d’un projecte
col·lectiu.
Ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes adreçats a la millora de la comunitat,
fomentar el desenvolupament integral de la persona, promoure els valors cívics i donar suport
al teixit associatiu en el seu compromís amb la societat.
Casal Cívic Ripoll - Centre
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 21 h, dissabte i
diumenge, de 16 a 21 h
Casal Cívic Ripoll - La Devesa del Pla
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Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 22 h
Hotel d’entitats
És un equipament cívic destinat a donar suport a entitats i associacions sense ànim de lucre,
amb la finalitat de col·laborar en el creixement i la millora del moviment associatiu i
possibilitar una relació interassociativa.
Horari: de dilluns a divendres, 9 a 14 h i de 15 a 22 h

MUSEU ETNOGRÀFIC: la nova seu, inaugurada el març del 2011, convida a fer un recorregut –
interessant per a grans i petits–, que permet descobrir el passat recent i la identitat d’un
territori i també reconèixer una manera de viure i de sentir.
La missió del Museu Etnogràfic de Ripoll, és documentar, estudiar, difondre i conservar el
patrimoni etnològic material i immaterial, especialment del Ripollès, abastant el Pirineu
Oriental i destacar-ne aquells aspectes originals que ens permeten explicar el passat i
l’evolució social, cultural, econòmica i tècnica de la zona, amb la voluntat de mostrar la nostra
identitat i desenvolupar xarxes de treball i d’estudi al llarg del territori, esdevenint un centre
de referència per donar a conèixer la nostra manera de ser i de viure al món, i alhora un lloc on
el món es mostri al nostre territori. Ha d’ensenyar com era la nostra societat en el passat però
té com a repte estudiar i analitzar la societat actual, per contribuir-hi i per avançar d’una
manera cohesionada i inclusiva.
L’Scriptorium de Ripoll: és una exposició permanent, que de manera interactiva i didàctica
ofereix la possibilitat de conèixer el passat cultural de la població i la importància que el
Monestir de Santa Maria de Ripoll, va tenir al llarg dels segles X-XII, en la producció i còpia de
manuscrits, que van esdevenir dels més importants d’Europa. L’Scriptorium de Ripoll, és també
un centre de difusió de la cultura medieval i de la lletra manuscrita, de manera que també s’hi
poden fer cursos de cal·ligrafia i paleografia, cicles culturals relacionats amb el món medieval i
un munt d’activitats que tenen com a objectiu apropar el passat al present.
Farga Palau: El 1997, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) adquireix
la planta baixa que ocupa la farga, la qual s’integra dins el Sistema Territorial del MNACTEC.
Arxiu comarcal del Ripollès: L'Arxiu Comarcal del Ripollès (ACRI) forma part, des de la seva
inauguració l’any 2001, de la Xarxa d'Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya. La seva
principal missió és la de preservar, conservar i difondre la documentació de les institucions del
Ripollès i dels altres organismes, públics o privats, d’interès històric o cultural de la comarca.
El Galliner: el Casal de Joves el Galliner és un espai d’ús exclusiu per a jove d’entre 12 i 35 anys
de Ripoll, que des de la seva posada en funcionament, durant l’any 2013, s’ha convertit en un
punt de referència al municipi, i a la comarca del Ripollès. En aquest espai hi podeu trobar
l’Oficina Jove del Ripollès, un espai de trobada, un espai deures amb connexió wifi, diferents
sales per fer-hi tallers, la Tarda Jove de Sexualitat o la seu social de diferents entitats juvenil,
entre d’altres. Però a més a més, el Casal de joves El Galliner també aplega una programació
de tallers, activitats, exposicions i xerrades de tot tipus, totes elles organitzades per la
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Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Ripoll, l’Oficina Jove del Ripollès i les entitats juvenils
del municipi. Al Casal de joves El Galliner hi ha els següents espais que podeu utilitzar cada
tarda, o que podeu reservar en cas de necessitar-los en un moment concret:
– Espai de trobada: És un espai on reunir-vos amb els amics i amigues, jugar a jocs de taula,
estar a la terrassa, o consultar llibres i revistes, entre d’altres.
– Espai deures: Sala que disposa de taules i cadires i connexió wifi, per tal de poder venir a fer
treballs en grup, a fer dures o a estudiar amb els companys de classe.
– Sales Taller: Que disposen d’una programació d’activitats, xerrades i tallers adreçades als i les
joves de Ripoll i de la comarca del Ripollès.
– Seu de les entitats juvenils de Ripoll: En aquest cas hi ha l’opció d’utilitzar un espai per
reunir-se i també una zona de magatzem on guardar material de l’associació.
Teatre Comtal: el municipi té un teatre on la regidoria de cultura de l’Ajuntament proposa
obres i a la vegada és el cinema de la localitat. El local és obert a les entitats del poble o
centres educatius que ho sol·licitin.
EQUIPAMENTS ESPORTIUS
PAVELLÓ-CTE AVELLANEDA PISTA POLIESPORTIVA
Espais: 1 pista de parquet de 27x45m (1.215m2). Marcatge longitudinal bàsquet, futbol sala,
handbol i volei. Marcatge transversal: 2 pistes de bàsquet i 1 minibasquet i 3 pistes de volei. 6
vestidors grup adaptats, 2 vestidors àrbitres, despatx-sala reunions, 1 sala de control,
infermeria, 4 magatzems, zona BAR vending, 2 wc públics, 1 wc adaptat.
ACTIVITATS : Entrenaments i competició d’entitats esportives locals: Unió esportiva Ripoll
(bàsquet), Escola futbol sala Ripollès, Escola Municipal de gimnàstica esportiva Altres
activitats: activitats esportives puntuals de centres educatius i entitats de Ripoll.
HORARIS: De dilluns a divendres de 15 a 23h Dissabte de 9 a 20hDiumenge de 9 a 14h
CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL DE RIPOLL
ESPAIS Camp de gespa artificial de 105 x 65 m (6.825 m2) Marcatge longitudinal de futbol-11 i
rugby. Marcatge transversal 2 camps de futol-7,Circuit perimetral de 2,5m d’amplada de gespa
artificial de color blau. Disponible com a zona per a córrer. 4 vestidors esportistes, 2 vestidors
àrbitres, grades cobertes (150 seients), wc públics, 1 magatzem, quartet de manteniment, local
social (Bar), oficines entitats.
ACTIVITATS : Entrenaments i competició d’entitats i clubs locals de futbol i rugby.
Puntualment: activitats esportives centres d’ensenyament de Ripoll. Circuit perimetral, en
horari d’obertura de les instal.lacions disponible a usuaris puntuals
HORARIS: de dilluns a divendres: de 17 a 23,30h Dissabtes i diumenges de 9 a 20h.
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PAVELLÓ MUNICIPAL DE RIPOLL:
ESPAIS : 1 pista de terratzo de 27 x 45 m (1.215m2), amb una tanca perimetral desmuntable de
20x 40m. xarxes protectores i marcatge per la pràctica d’hoquei patin. La pista té, a més
marcatge longitudinal de patinatge artístic, bàsquet, futbol sala i handbol. 1 escenari multiús
(equipat amb una zona de búlder i de tennis taula) de 172 m2 . altres espais: 6 vestidos grups
(2 adaptats) , 3 vestidors àrbitres (1 adaptat), 6 magatzems a peu de pista, sortides
d’emergència, grades espectadors amb 240 seients, Bar i WC públics
ACTIVITATS : Entrenament i competició regular d’entitats esportives locals: Hoquei Club Ripoll,
Club Patí Ripoll. Puntualment: activitats esportives centres ensenyaments de Ripoll i
competicions d’altres esports (bàsquet, futbol sala…). Altres activitats: Casals esportius, balls,
trobades culturals, Parc infantil de nadal.
HORARIS: Dilluns de 15 – 21,30h, De dimarts a divendres de 7 a 21,30h ., Dissabte de 8 a 20h i
Diumenge de 8,30-14h
PISCINA MUNICIPAL DE RIPOLL:
ESPAIS: 1 vas gran de 25 x 12,5 m. (312,5m2), fondària entre 1,9 – 2,10,1 vas polivalent de 13 x
7 m (91m2) a dos nivells. 1er nivell accessible per rampa amb fondària de ,7m; 2on nivell
accessible amb escala, fondària 1,4m. Altres espais: 2 vestidos abonats, 2 vestidors grups ,
vestidor adaptat, zona de solàrium amb gespa natural, infermeria, sala d’activitats dirigides
(134m2), vestidors monitoratge, espai de magatzem, recepció i oficines del Servei Municipal
d’esports, Bar i WC públics, 3 sales de màquines.
HORARIS: Dilluns de 15 – 21,30h De dimarts a divendres de 7 a 21,30h. Dissabte de 8 a 20h.
Diumenge de 8,30-14h.
RECURSOS SANITARIS I SOCIALS
Residència Casal dels Avis de Ripoll Fundació Guifré
Servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a
les activitats de la vida diària per a persones grans en un entorn privilegiat. Els objectius
generals consisteixen en facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les
necessitats d’assistència, i afavorir la recuperació o el manteniment del màxim grau
d’autonomia personal i social. Ampli equip de professionals. Places públiques i privades.
Residència llar Sant Eudald
Servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a
les activitats de la vida diària per a persones grans
CAP ( Centre d’atenció primària Ripoll )
Està ubicat a CR MACIÀ BONAPLATA, 8, 17500 Ripoll (Ripollès) i el telèfon 972700624.
CSMA
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Els Centres de Salut Mental d’Adults són un servei públic i gratuït que ofereix atenció
especialitzada a les persones amb patologia psiquiàtrica i/o trastorns de la conducta, des d’una
perspectiva multidisciplinària i comunitària.
Serveis : Tractaments individuals, familiars i de grup. Tractaments multidisciplinars per a
trastorns mentals greus. Programa de Suport a l’atenció primària. Tactament dels trastorns de
la conducta alimentària, a través d’un programa específic. Programa de visites domiciliaries.
Assessorament a totes aquelles persones que estiguin en contacte amb la persona amb
malaltia mental i/o trastorn conductual, per facilitar la resolució dels problemes en l’entorn en
el qual es presenten.
Qui pot accedir? Les persones amb patologia psiquiàtrica o trastorns de la conducta que per la
seva complexitat necessitin d’una atenció especialitzada que no pot ser resolta des dels
centres d’atenció primària. Les famílies de les persones ateses en aquest servei.
CSMIJ
Els Centres de Salut Mental infantojuvenils són un servei públic i gratuït que ofereixen atenció
especialitzada a infants i adolescents de 0 a 18 anys amb problemes de salut mental i/o
addiccions, des d’una perspectiva multidisciplinària i comunitària. L’àmbit d’actuació dels
professionals que atenen el servei se centra en el pacient, i també en el medi en el qual es
manifesta el patiment, ja sigui l’escola o la família.
Serveis: s'atenen els trastorns mentals greus, com ara trastorns de l'espectre autista, psicosi
infantil, trastorns afectius, etc. i també els trastorns emocionals, els trastorns de conducta
alimentària, el trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, els trastorns greus de
conducta, i les addiccions en l'adolescència, principalment.
Com ho fem? Valoració psiquiàtrica, psicològica, social i d’infermeria. Consultes terapèutiques
individuals, familiars i combinades. Seguiment terapèutic individual, familiar i combinat.
Psicoteràpia individual, familiar i de grup. Tractament psicofarmacològic. Coordinació amb
altres serveis sanitaris del sistema de salut, ensenyament, social i de Justícia.
RECURSOS D’EMPRESA INDUSTRIA I OCUPACIÓ
Àrea de promoció econòmica
El Consell Comarcal del Ripollès té delegades les competències de promoció econòmica i
turisme a l’Agència de desenvolupament del Ripollès. Aquesta entitat de caràcter públic té
l’objectiu de promocionar, donar suport i participar en activitats econòmiques i socials que
contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic del Ripollès i a la potenciació
d’iniciatives generadores de riquesa i ocupació. L’agència també treballa per prestar serveis i
funcions d’assessorament al teixit empresarial, fomentar i millorar l’ocupació i la formació,
promocionar la comarca a l’exterior, vetllar la planificació estratègica del territori i fomentar la
cooperació entre el sector públic i el sector privat per al desenvolupament de la comarca.
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Agencia de Ripollès Desenvolupament
El Pla d’acció de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, revisat i actualitzat durant el
2014, esdevé el “full de ruta” de l’ens per als propers anys. S’han identificat 20 línies
estratègiques pels diferents àmbits de treball de l’agència (agroalimentari, turisme, ocupacióinserció, empresa-emprenedoria, energètic i forestal), de les quals es desprenen accions
específiques a desenvolupar concertadament amb els principals actors socials i econòmics del
Ripollès. Les estratègies sectorials que conformen el Pla d’acció a:
Estratègia sectorial en l’àmbit agroalimentari
Estratègia sectorial en l’àmbit del turisme
Estratègia sectorial en l’àmbit d’empresa i emprenedoria
Estratègia sectorial en l’àmbit ocupacional i formatiu
Pla d’acció integral pel desenvolupament econòmic del Ripollès
UIER: unió intersectorial d’empreses del Ripollès.
Tècnic referent d’ocupació juvenil
Garantir l’atenció directe a la persona jove, a través d’una informació i orientació tant de
manera individual i personalitzada com de manera grupal. Facilitar i acompanyar la transició de
les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. Treballar per
l’arrelament de les persones joves i del seu retorn després d’estudiar.
Objectius de la persona referent d’ocupació:
1. Realitzar la diagnosi de la realitat comarcal en relació a persones joves.
2. Informar, assessorar i recolzar els joves adequadament a la seva autonomia i en funció del
moment vital i professional en el qual es trobin. Seguiment de les persones joves ateses.
3. Facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema
laboral i/o ocupacional.
4. Coordinar-se amb agents de territori: Joventut, Centres Educatius, orientadors de centre,
EAP, LIC, Centre de Recursos Pedagògics, Ajuntaments, Consorci Benestar Social del Ripollès,
Agència de desenvolupament del Ripollès, UIER, FES, agents de salut, etc. I incentivar en treball
en xarxa entre tots ells.
5. Realitzar un model i sistema de derivacions comarcal.
6. Recollir la informació de les actuacions de les persones joves a partir de l’aplicatiu GALILEU.
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RECURSOS DEL TEIXIT ASSOCIATIU
A continuació relacionem les entitats de Ripoll agrupades segons els seus àmbits principals
d’actuació
AMPAS
AMPA Escola Joan Maragall
AMPA Escola Tomàs Raguer
AMPA Escola Ramon Surinyach
AMPA Escola Salesiana
AMPA Escola Vedruna
Culturals
Comissió de Festes
Comissió de Pastorets - La Teranyina
Associació de Donants de Sang a Ripoll
La Cadernera
Patronat del Monestir Parròquia Sta. Maria
Centre de Difusió Cultural
Esbart de Ripoll
Dansa dels clavells
ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afe
Casa Cultural Andaluza del Ripolles
Agrupació Sardanista
Associació de dones de Ripoll
ARC - Associacio d´Arts del Circ del Ripollès
Brivall
Capella Santa Maria
Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll
Casal de la Gent Gran de Ripoll
Agrupació teatral "Marià Font
Cine Club ARIC
Club Casal dels Avis
MC Col·leccions
Associació de Diables de Ripoll
El Ripollès
Coral Els Follets
FADES (Assoc. familiars malalts d’Alzheimer
Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès
Grup de defensa del Ter
GEDENA
Colla Gegantera
Refugi d'Animals del Ripollès
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Grup de Grallers i Cercaviles de Ripoll
Associació Producte del Ripollès
Comissió Play Back
Associació Casal Popular de Ripoll
Les 4 Vares en dansa
Pau i treva. Amics de la congregació de la Pu
Intransigents de Catalunya
Associació de pedrenyalers i trabucaires
CIT - Pubillatge
Randellaires
Col·lectiu Rekiem
CUP
CIT - Festa Llana
Òmnium cultural Ripollès. Llengua, cultura
Amics de la música de Ripoll
Agrupació persones sordes del Ripollès
Associació Juvenil d'Skate del Ripollès
Unió de Botiguers de Ripoll
Associació per a la defensa i tinença respons
Lliga Catalana d'ajuda al malalt de Càncer
La Flor de Maig
Esportives
HC Ripoll
Escola futbol Ripollès
Ath Ripoll
CF Ripoll
Club excursionista
UE Ripoll
Ripolles Rugby Club
Tennis Taula Ripoll
Club Petanca Ripoll
Ripoll motor club
Club patí Ripoll
Club ciclista Ripoll
Esportiu Ripoll
LA RAMA
AER
YUAN DAO
Club de dards Ripoll
Escola futbol sala
Country club
Club judo ripoll
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karate
Health gym
Kine gym
Mou-t
Gimnàs lee young
Consell esportiu del ripollès
Educatius
Associació d’alumnes de l’institut Abat Oliba
RECURSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Consell escolar municipal
Pressupostos participatius
Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana a través del qual la
ciutadania decideix a què es destina una part del pressupost municipal que l’Ajuntament
estableix. Alhora és una eina que permet conèixer quines són les necessitats de la ciutadania i
com prioritza aquestes necessitats.
L’objectiu d’aquest procés de participació és impulsar la contribució directa de la ciutadania en
l’elaboració dels pressupostos municipals i promoure que les persones s’impliquin en els afers
de la població mitjançant la implementació de processos més democràtics de participació.
Aquest any 2019 es portarà a terme la segona edició dels pressupostos participatius.
Consistori infantil
El Consistori Infantil vol portar les opinions dels nostres infants a l’Ajuntament. La dels nens és
la veu més sàvia de la societat, perquè no té prejudicis ni és esbiaixada com la dels grans. La
veu dels nens és neta i lliure. La seva innocència els porta a veure les coses tal com són, sense
les distorsions de l’edat i l’experiència. Sovint els escoltem poc, o no els escoltem. Però quan
ho fem, ens fan obrir els ulls i ens fan adonar d’allò que és essencial. Per això, es planteja ara
aquest exercici educatiu en dues direccions: fer conèixer l’Ajuntament als infants; i que
l’Ajuntament descobreixi un nou punt de vista de la gestió municipal a través del coneixement
de les inquietuds, les preocupacions i les propostes dels infants.
És una eina de participació per als alumnes de 6è de primària de les escoles de Ripoll que
serveix per conèixer el funcionament de l’Ajuntament i del Ple, així com les tasques que s’hi
duen a terme.
Cada escola escull 2 alumnes de 6è que es preparen 3 propostes de millora pel poble. Aquestes
es presenten a la sala de plens de l’Ajuntament davant dels representants de les altres escoles,
de l’equip polític i dels ciutadans que vulguin assistir. Seguidament els infants fan una votació
per decidir qui serà l’alcalde o alcaldessa, els regidors s’escolliran per sorteig.

27

RECURSOS SUPRAMUNICIPALS
Consorci de Benestar Social:
El Consorci de Benestar Social del Ripollès es va crear al desembre del 2009 i es va posar en
funcionament al gener del 2010, per voluntat de tots els ajuntaments de la comarca i del
Consell Comarcal del Ripollès.
La finalitat per la qual es va crear aquest organisme públic comarcal és la gestió i prestació de
serveis socials al Ripollès. Aquesta organització neix en plena situació de crisi econòmica i, per
això, els primers anys de l’activitat del Consorci van ser molt difícils, ja que s’havia de donar
resposta a un nombre creixent de ciutadans amb situacions que també creixien en complexitat
però, al mateix temps, amb una disminució dels recursos disponibles. No obstant, el repte ha
estat ser capaços de considerar aquesta situació cojuntural com una oportunitat per conèixer,
ordenar i rendibilitzar els recursos existents; ser més creatius; i treballar amb metodologies
molt més col•laboratives.
Els resultats han estat positius gràcies a la motivació, implicació i professionalitat de les
persones que treballen al Consorci i d’altres professionals i voluntaris de serveis, entitats i
institucions de la comarca del Ripollès.
El futur del treball del Consorci està marcat per l’evolució de la situació econòmica, però
també per la cultura de la millora contínua que ha de permetre l’adaptació dels professionals i
dels serveis, a les necessitats de la ciutadania en cada moment.
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5. Mapa de visions
El següent mapa de visions surt del buidat de les enquestes fetes a diferents entitats ,
associacions i escoles i instituts de la Vila de Ripoll, sobre aspectes relacionats amb el pla
educatiu d’entorn 0-20. També de les entrevistes personals realitzades a una mostra d’agents
socials, educatius i tècnics del territori, qui prèviament havien respost també a les enquestes.
Aquest mapa està centrat principalment en detectar necessitats, a partir de les quals proposar
accions que ajudin a millorar aquests aspectes.
Les visions estan recollides seguint els cinc grans objectius en els que s’estructura el PEE:
1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu.
2. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de
convivència.
3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida
escolar.
4. Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a elements de
cohesió social.
5. Potenciar estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat físicaesportiva.

OBJECTIU 1
Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu.
En general en el territori i per part de diferents agents , es coincideix amb la idea que
manquen espais de suport a la tasca escolar. Amb els espais que ja tenim de suport, que són
insuficients, es veu necessari reforçar i ampliar els espais de coordinació entre els diferents
agents educatius que treballen amb aquests infants de més risc, sobretot posant un enfasi
especial en la coordinació d’agents que actuen dintre i fora el centre escolar.
Entre els diferents agents també es recull una certa inquietud entre els joves , per la dificultat
que posa el sistema per poder canviar de formació una vegada iniciat el curs escolar, o per
iniciar estudis en cas d’abandonament a mig curs, o una vegada iniciat el curs escolar. També
es detecta poca oferta professionalitzada en la població . En general es considera que hi ha
poca orientació educativa dels alumnes que finalitzen etapa, i una manca d’orientació quan
aquests alumnes perden el centre de referència.
A nivell de territori, a nivell educatiu, falta una visió de conjunt, tot i haver-hi sis centres a la
vila hi ha poca activitat conjunta i poca tradició de fer activitats o ofertes a nivell conjunt, per
exemple no hi ha difusió de l’oferta educativa tant formal com no formal del territori de
manera conjunta.
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En relació a l’oferta d’activitats extraescolars hi ha poques ofertes de lleure, i en general les
oferters d’activitats de caire no lectiu són poc inclusives. També es detecta poca assistència a
algunes activitats lúdiques de caire general i es planteja si hi ha dificultats en els canals
d’informació o difusió.
Hi ha poca participació a les AFA de les escoles, també es recullen dificultats en la participació
de totes les famílies en la vida i activitats del centres docents. Per altre banda també es
detecten discrepàncies en atendre per part d’entitats i AFA les necessitats i interessos dels
alumnes.

OBJECTIU 2
Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència.
En el territori la convivència és un aspecte clau a treballar, en general la convivència és cordial i
acceptable, però es detecten dificultats perquè la inclusió sigui real en diferents àmbits de la
vida quotidiana ( festes, lleure ). En alguns espais es detecten visions de classes socials de
primera categoria i de segona categoria.
En alguns espais de la vila algunes persones han percebut una diferència de tracte segons la
nacionalitat de la persona.
En general a les escoles tots els alumnes es senten partíceps dels centres educatius i no es
detecten agrupacions per raó d’origen o cultura. Si que es detecta que a la ESO on torna a
haver-hi noves coneixences i creació de nous grups si que te un pes important la creació de
grupets per raó d’origen familiar.
Cada centre educatiu te elaborat el seu pla de convivència i porta a terme les accions
pertinent, però es troba a faltar compartir aquests diferents plans i elaborar un pla de
convivència a nivell de territori que pugui estar en consonància amb els diferents plans.
En l’oferta d’activitats del poble està poc representada la diversitat cultural que te la vila.
Hi ha una oferta diversificada d’entitats i associacions culturals, però en manquen de l’àmbit
social. En general es detecta una manca de compromís per part dels ciutadans a participar
d’aquestes , ja que implica un grau de voluntariat i dedicació que costa de trobar. Moltes
associacions es troben amb el problema de falta de relleu generacional.
No existeixen espais de coordinació entre les diferents entitats del territori.
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OBJECTIU 3
Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida
escolar
Cada centre escolar de la vila te una AFA, aquesta organitza activitats i accions per el seu
centre, aquest curs 18-19 han fet una activitat conjunta, però en general comenten tenir poca
participació de les famílies en les coses que s’organitzen, poca implicació en el funcionament
de l’AFA.
Des dels centres es detecten dificultats en algunes famílies per tal que acompanyin als
alumnes en les tasques escolars, a la vegada tot i tenir espais de relació entre família i escola
es troben a faltar espais de comunicació. S’hauria de repensar la participació de les famílies
en les diferents etapes educatives.
Es detecten algunes famílies amb poca informació del que es fa a l’escola, això a la vegada pot
donar lloc a malentesos ( canvis d’avaluació, canvis metodològics...) Davant d’una preocupació
expressada pels joves a la família en ocasions els pares no troben a qui adreçar-se.

OBJECTIU 4
Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a elements de cohesió
social
Es detecta una manca de coneixement de les diferents cultures ( tradicions, costums...)
presents al territori, de les i
Caldria promocionar el coneixement de la llengua catalana des de diferents àmbits del territori
i des de diferents espais. S’ha de treballar per donar valor a la diversitat cultural i multi
lingüística tant en els espais educatius com en l’entorn.
Hi ha la necessitat de conscienciar de l’ús de la llengua catalana com a eina comunicativa.

OBJECTIU 5
Potenciar estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat física- esportiva
Falta una aposta decidida per conscienciar dels hàbits saludables i dels àpats equilibrats a tots
els entorns.
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6. Accions que se’n deriven
Analitzades les visions extretes de l’anàlisi dels documents recollits se’n deriven les accions
que es portaran a terme en el curs 2019 / 20. Aquestes accions engloben tant el dins escola
com el fora i han de repercutir en tots els infants i joves de Ripoll.
1. Fer mapa de recursos de la zona
1a. Elaborar una guia
1b. Fer la presentació
1c. Fer la difusió
2. Taller seminari per docents ( equips impulsors de centres)
3. Seguiment de les actuacions acordades en els plans d’innovació.
3a. Crear un espai de reunió dins l’horari lectiu amb els grups impulsors de cada centre.
4. Creació del SOAC ( servei d’Orientació d’àmbit Comunitari)
4a. Ubicació en un espai municipal del servei
4b. Establir horari d’atenció
4c. Difusió del servei
4d. Protocol de derivació de demandes
4e. Atenció als alumnes i a les seves famílies
5. Servei comunitari amb centres
6. Elaborar un Pla d’Acollida de famílies per centre
6a Llibret a les famílies que comencen P-3
6b Vincular el servei d’acollida de l’ajuntament amb el pla d’acollida dels centres
6c Coordinar les jornades de portes obertes per a la difusió i informació dels centres
educatius.
7. Implementar 10 tallers de suport diversificat i reforç educatiu. (6-12)
7a. Dissenyar els tallers
7b. Licitar a concurs públic.
7c. Establir criteris de priorització dels alumnes.
7d. Difusió.
7e. Seguiment
7f. Avaluació
8. Coordinació de les diferents AFAS de la zona
8a 1 Reunió per trimestre
8b Col·laborar amb la comissió de marxes de regularitat de les escoles potenciant
hàbits alimentaris saludables.
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9. Accions de sensibilització del nou model de convivència als diferents agents educatius
de l’entorn
9a. Sensibilització a les reunions d’AFAS del nou model de convivència.
9b. Formació per a docents i alumnes.
10. Accions per promoure la participació dels alumnes a l’aula, al centre i a l’entorn.
10a.Crear estratègies de centre per fomentar la representació de tot l’alumnat al
Consistori Infantil i al Consistori juvenil.
11. Mantenir, fomentar i millorar l’activitat del Lleure a les places.
12. Elaboració del POAC ( Projecte d’Orientació d’Àmbit Comunitari)
12a. Creació del grup de treball multidisciplinari de secundària i post-obligatòria.
12b. Creació del grup de treball multidisciplinari de primària.
12c. Creació del grup de treball multidisciplinari 0-3.
12d. Creació d’un Protocol d’absentisme d’àmbit comunitari
13. Implementar 3 tallers de suport diversificat i reforç educatiu. ( 16-20)
13a. Dissenyar els tallers
13b. Licitar a concurs públic.
13c. Establir criteris de priorització dels alumnes.
13d. Difusió.
13e. Seguiment
13f. Avaluació
14. Implementar 2 tallers d’acció tutorial compartida.
14a. Dissenyar els tallers
14b. Licitar a concurs públic.
14c. Establir criteris de priorització dels alumnes.
14d. Difusió.
14e. Seguiment
14f. Avaluació
15. Taula Representativa Institucional
15a. Presentació de la memòria del curs 2018/19
15b. Presentació de la diagnosi del PEE 0-20
15c. Presentació i aprovació del Pla d’Actuació
15.d Proposta d’organigrama del PEE-0-20.
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16. Recollir les activitats de les diferents accions que els agents educatius de l’entorn
proposen als centres i quines realitzen durant el curs escolar.
16a. Anàlisi de les activitats que fan els centres segons edat i calendari.
16b. Proposta de planificació pel proper curs 2020/2021
17. Planificació escolar
17a. Reunió ajuntament de Ripoll i Serveis Territorials a Girona d’educació per treballar
la planificació dels propers cursos.
17b. Revisió dels criteris i les condicions de distribució equitativa de l’alumnat de Ripoll.
18. Creació d’un espai familiar municipal 0-3.
18a. Detectar necessitats
18b Creació d’un grup de treball
19. Fomentar els itineraris formatius personalitzats que connectin l’educació formal i la
no formal
19a. Fomentar l’ús de la guia com a recurs d’orientació.
19b. Registre de les activitats que l’alumnat realitza en horari extra-escolar.
19c. Registre d’interessos i motivacions de l’alumnat.
19d. Anàlisi de la relació entre l’oferta d’activitats i els interessos i demandes de
l’alumnat.
20. Actuacions del Pla Català de l’Esport.
21. Fomentar la participació ciutadana.
22. Dissenyar el logo del PEE 0-20 de Ripoll.
22a Procés participatiu dels centres educatius.
23. Coordinació i orientació de les TIS.
24. Difusió de les bones pràctiques del territori
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