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Actuacions
• Presentació a agents educatius i socials del territori 

del PEE. 

• Sensibilització a agents educatius.

• Enquestes, reunions amb serveis, entitats i 

professionals del territori per elaborar la Diagnosi.

• Presentació Pública del PEE amb la conferència de  

Jaume Funes ``Quan educa el Barri, ensenya la 
família i cuida l’escola´´.

• Presentació Institucional – PEE  0-20.

• Sensibilització a l'equip de govern.



Actuacions
• Constitució de la comissió representativa 

institucional.

• Treball de coordinació amb altres serveis, entitats i 

ens  del territori.

• Lleure a les places.

• Formació a BCN sobre PEE 0-20 assessor/a LIC i 

orientador SOAC.

• Sol·licitud del pla d’innovació per als centres 

participants.

• Constitució del SOAC.

• Formació als centres educatius del PEE 0-20.

• Participació en la jornada dels PEE de la província 

de Girona.



Actuacions
• Presentació del Pilotatge dels 5 PEE 0-20 a la 

Universitat de Barcelona.

• Redacció dels projectes d’innovació de cada 

centre.

• Dotació del recurs humà TIS als centres participants 

del projecte d’innovació.

• Planificació dels tallers de suport diversificat a la 

tasca educativa.

• Obertura del nou curs escolar amb la conferència  

Aprenentatge i cervell: Què cal fer? de David 

Bueno.                                



Diagnosi



Diagnosi
• Mapa d’estructura social.

• Mapa escolar.

• Mapa de recursos.

• Mapa de Visions.

• Actuacions.
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• Seguiment de les actuacions acordades en els 

plans d’innovació dels centres educatius.

• Taller seminari per a docents ( equips impulsors de 

centres).

• Elaborar un Pla d’Acollida de famílies per centre.

• Accions de sensibilització del nou model de 

convivència als diferents agents educatius de 

l’entorn i als centres.



Pla d’actuació 2019/20

• Accions per promoure la participació dels alumnes 

a l’aula, al centre i a l’entorn.

• Fomentar els itineraris formatius personalitzats que 

connectin l’educació formal i la no formal.

• Implementar 10 tallers de suport diversificat i reforç 

educatiu. (6-12).



Pla d’actuació 2019/20
• Fer mapa de recursos de la zona: la Brúixola, guia  

d’educació a temps complet de Ripoll.

• Creació del SOAC ( servei d’Orientació d’àmbit 

Comunitari).

• Elaboració del POAC ( Projecte d’Orientació 

d’Àmbit Comunitari).

• Coordinació i orientació de les TIS.



Pla d’actuació 2019/20

• Implementar 3 tallers de suport diversificat i reforç 

educatiu (16-20).

• Creació d’un espai familiar municipal 0-3.

• Recollir les activitats de les diferents accions que els 

agents educatius de l’entorn proposen als centres i 

quines realitzen durant el curs escolar.  



Pla d’actuació 2019/20
• Servei comunitari amb centres 

• Coordinació de les diferents AFAS de la zona

• Mantenir, fomentar i millorar l’activitat del Lleure a 

les places.

• Implementar 2 tallers d’acció tutorial compartida.



Pla d’actuació 2019/20
• Actuacions del Pla Català de l’Esport.

• Fomentar la participació ciutadana.

• Dissenyar el logo del PEE 0-20 de Ripoll.

• Difusió de les bones pràctiques del territori



Moltes gràcies!


