FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

1

Categories

Suport tasca
escolar

PEE

Vic

Nom
Actuació

Tallers de Suport a la Tasca Escolar

Objectius
dels PEE

1. Contribuir a incrementar l'èxit acadèmic

Destinataris Alumnat

Línies d’intervenció
True

1 Èxit escolar

False

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

False

8 Espais de trobada

False

14 Promoció xarxes

True

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

True

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

- Proporcionar a l’alumnat en situació de risc d'exclusió social de primària i secundària,
que té dificultats per seguir els aprenentatges i/o viu en un entorn desafavorit, un reforç
extraescolar en l'aprenentatge de les competències bàsiques.
- Treballar per la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.
- Potenciar l'equitat social de tot l'alumnat.
- Alinear els objectius del PEEV amb els objectius del Departament d'Ensenyament.

Descripció

Realització de tallers de suport a la tasca escolar, centrats en l'aprenentatge i el reforç
de les competències bàsiques (llengua catalana i matemàtiques). El desenvolupament de
l’actuació comporta l’atenció a l’alumnat com a mínim dues hores setmanals, fora de
l’horari lectiu. Durant aquest període, el centre ha d’afavorir l’aprofitament de tots els
recursos i els espais disponibles per aconseguir els millors resultats (ús de la biblioteca,
aules TIC, altres espais comuns…).

Realització

Voluntariat

N.participants

Lloc/Centres

Temporització

És una actuació de
xarxa comunitària

100alumnes
25 voluntaris

True

Sí

Cost de l’actuació

False

No

0

Els centres educatius de primària: Sta. Caterina, Guillem M., Vic Centre, Sagrat Cor,
Salarich, Pare Coll, Sentfores, Escorial, Sant Miquel i la Sínia. Secundària: J. Callís, La
Plana, Institut de Vic, Pare Coll, Sagrat Cor, Escorial, St. Miquel
D'octubre de 2015 a maig de 2016

Indicadors
d’avaluació

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de participants / centre
total d'alumnes inscrits als Tallers
total d'alumnes que han abandonat els tallers
d'alumnes que han superat l'àrea de llengua catalana
d'alumnes que han superat l'àrea de llengua castellana
d'alumnes que han superat l'àrea de matemàtiques

Responsable

Fina Pérez (ELIC)

Correu electrònic

jpere268@xtec.cat

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/escola-i-familia/estudiassistit

Telefon de contacte

93 693 05 90

Observacions El projecte pretén alinear els objectius del PEEV amb els objectius del departament
d'Ensenyament, descrits en el Pla Impuls de la Lectura, tenint present que la
competència lectora és la base de molts aprenentatges. Alhora, es reforçaran les
matemàtiques en aquests tallers.
Els Tallers els realitzen alumnes universitaris, a través de voluntariat, de la Facultat
d'Educació de la Universitat de Vic. Al final dels tallers reben un certificat de voluntariat
per la seva participació en el projecte. En alguna ocasió, alumnes universitaris han estat
contractats posteriorment pel centre educatiu on han col·laborat en el projecte.
Alguns centres educatius, a més a més, compten amb voluntariat de Creu Roja, Caritas i
alguna mare voluntària.

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

2

Categories

Llengua catalana

Destinataris Famílies

PEE

Vic

Nom
Actuació

Tallers de llengua catalana per a mares i pares d'origen estranger i que desconeixen la
llengua catalana.

Objectius
dels PEE

4. Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de
cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística
Línies d’intervenció

False

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

True

8 Espais de trobada

True

14 Promoció xarxes

False

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

True

15 Xarxa centre-famíliesentorn

True

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

- Facilitar la interrelació entre les famílies d'origen estranger i la resta de famílies
autòctones del centre.
- Facilitar el coneixement de la vida del centre i de l’entorn.
- Facilitar el coneixement i la utilització del català com a llengua d'ús i de relació social.

Descripció

Suport als diferents tallers i propostes que des de les AMPA i/o centres educatius es
puguin organitzar per fomentar la comunicació entre les diferents famílies del centre.
Com a novetat d'aquest curs 2015/16, el Centre de Normalització lingüística s'incorpora
al projecte oferint els tallers de llengua catalana en 4 dels centres educatius: Guillem de
Montrodon, Salarich, Vic Centre i la Sínia (aquests dos últims centres, s'incorporen
aquest curs escolar i compartiran el taller duent-lo a terme en un dels dos centres).

Realització

Voluntariat

N.participants

Lloc/Centres

Temporització

És una actuació de
xarxa comunitària

90 alumnes / 6
voluntàries / 4
professionals

True

Sí

Cost de l’actuació

False

No

0

Escola Guillem de Montrodon, Col·legi Escorial, Dr. Salarich i Col·legi Sant Miquel dels
Sants, Vic Centre i la Sínia
Al llarg del curs escolar.

Indicadors
d’avaluació

Grau de participació i satisfacció de les famílies.
Nivell d'aprenentatge de la llengua catalana.
Continuïtat de formació de la llengua catalana a formació reglada.
Implicació de les mares participants a la dinàmica del centre.

Responsable

Fina Pérez (ELIC)

Correu electrònic

jpere268@xtec.cat

Web/blog/...

http://www.vic.cat/educacio

Telefon de contacte

93 693 05 90

Observacions L'Ajuntament de Vic compta amb una Comissió Lingüística que gestiona la matrícula viva
de totes les persones que volen aprendre català al llarg del curs escolar. Les escoles que

no organitzen aquest tipus de tallers per pares i mares, poden derivar les famílies del
seu centre a la Comissió Lingüística municipal.

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

3

Categories

Educació en valors

PEE

Vic

Nom
Actuació

Projecte "Jove x Jove"

Objectius
dels PEE

1. Contribuir a incrementar l'èxit acadèmic

Destinataris Alumnat

Línies d’intervenció
True

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

True

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

True

3 Prevenció absentisme

True

8 Espais de trobada

True

14 Promoció xarxes

True

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

False

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

El projecte té una finalitat doble: D’una banda proporcionar un aprenentatge experiencial
als alumnes de la Universitat, tot apropant-los a la realitat del seu futur professional
mitjançant el contacte directe amb determinades problemàtiques socials; i per altra, que
els centres puguin gaudir d’un suport i seguiment més directe i individualitzat per aquells
alumnes que, donada la seva situació d’especial dificultat social o problemàtica personal,
necessiten un seguiment i suport més intensiu, directe i continuat. Alhora, els joves
universitaris fan una funció de referent positiu per als alumnes de secundària.

Descripció

Es tracta d’un conveni de col•laboració entre 3 centres d’Educació Secundària Obligatòria
i la Universitat de Vic, des de la facultat d'Educació Social i la Facultat de Psicologia.
Es categoritza com un aprenentatge-servei ja que si bé l’alumne està realitzant un
procés d’aprenentatge que li servirà per superar una part d’una assignatura, alhora ha
de ser suficientment autònom com per prestar un servei al Centre educatiu, evidentment
sota supervisió i seguiment tant del Centre (Institut) com del seu professor de referència
a la Universitat.

Realització

Voluntariat

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

És una actuació de
xarxa comunitària

35

True

Sí

Cost de l’actuació

False

No

0

Els propis centres educatius; Col·legi Sagrat cor, Institut La Plana i Institut Jaume Callís.
Novembre 2015 - Maig 2016

Indicadors
d’avaluació

Continuïtat de les trobades jove - estudiant universitari

Responsable

Uvic i centres educatius.

Correu electrònic

jpere268@xtec.cat

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/escola-i-familia/jove-xjoves

Telefon de contacte

93 693 05 90

Observacions El projecte "JovexJove" ja està consolidat des del PEEV.

El seguiment i valoració d'aquest projecte es farà a 3 bandes: Universitat de Vic, centres
educatius i PEEV.

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

4

Categories

Cultura popular
catalana

Destinataris Alumnat

PEE

Vic

Nom
Actuació

Pack cultura catalana a les escoles

Objectius
dels PEE

7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen
en el territori
Línies d’intervenció

False

1 Èxit escolar

False

6 Participació fora escola

True

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

True

8 Espais de trobada

True

14 Promoció xarxes

True

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

True

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

- Acostar la cultura i les tradicions catalanes als nens i nenes de 8 i 9 anys de la ciutat.
- Afavorir el coneixement de la cultura i les tradicions com a element de cohesió i
compromís amb l'entorn.
- Apropar les entitats de Vic als alumnes i a les famílies dels centres educatius de la
ciutat, i al revés.
- Practicar en grups les sardanes, els gegants i els castells per tal d’identificar-los i
aprendre’ls.

Descripció

El Pack cultura popular catalana a les escoles, és un projecte iniciat durant el curs
2009/10 que ofereix als alumnes participants conèixer i acostar-se a algunes de les
manifestacions pròpies del patrimoni cultural català.
Al llarg de les 8 sessions que duren els tallers, els infants tenen l'oportunitat de conèixer,
per un cantó, el món dels gegants i els elements festius de la nostra ciutat, per l’altra,
introduir-se en el ball de les sardanes, el seu significat i els diferents passos bàsics per al
ball d’aquesta dansa tradicional i, per l'altra conèixer la història de l’entorn casteller i
dels Sagals d’Osona, iniciant-se en les estructures i postures per a la construcció
d’aquesta tradició declarada Patrimoni de la humanitat.
Els tallers són duts a terme per entitats de la ciutat que durant l'any treballen per
difondre aquestes tradicions: Colla Sardanista "La Riallera", Agrupació Sardanista de Vic,
Osona Gegantera, Agrupació de gegants del carrer de la Riera i Sagals d'Osona.

Realització

N.participants
Lloc/Centres
Temporització
Indicadors
d’avaluació

Altres

És una actuació de
xarxa comunitària

575

True

Sí

Cost de l’actuació

False

No

3816

Tots els centres educatius
Al llarg d'un trimestre del curs escolar.
Nombre de participants.
Grau de satisfacció dels participants.
de les entitats.

Grau de satisfacció

Impacte/resposta de les famílies.
Impacte entre els alumnes.
Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://www.vic.cat/viure-avic/educacio/projectes-deciutat/patrimoni/pack-culturacatalana-a-les-escoles

Telefon de contacte

93 886 21 00 - 21204

Observacions Totes les 11 escoles de primària de la ciutat participen en el projecte que dinamitzen 5
entitats de cultura popular catalana de la ciutat: Agrupació Sardanista de Vic, Colla
Sardanista "la Riallera", Gegants del carrer de la Riera, Osona Gegantera i Sagals
d'Osona.
El projecte està totalment consolidat i molt ben valorat per tots els participants.
L'Ajuntament ha assumit la pràctica totalitat del pressupost, a través de la regidoria de
Cultura.

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

5

Categories

Esportives

Destinataris Alumnat

PEE

Vic

Nom
Actuació

Pla Català d'Esport a l'Escola

Objectius
dels PEE

3. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l'entorn escolar
Línies d’intervenció

False

1 Èxit escolar

False

6 Participació fora escola

True

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

True

8 Espais de trobada

True

14 Promoció xarxes

True

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

True

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

- Ofertar activitats extraescolars als diferents centres educatius de la ciutat per poder
potenciar la participació de tot l'alumnat.
- Fer partíceps als nois i noies en la seva organització i gestió.
- Afegir al foment de la pràctica regular d’activitats físiques esportives la millora dels
hàbits alimentaris.
- Aprofitar el potencial educatiu de la pràctica esportiva per afavorir la cohesió social i la
formació en valors.
- Aprofitar les instal•lacions esportives dels centres educatius en horari no lectiu.

Descripció

Organització d'activitats esportives en horari no lectiu. Cada centre educatiu proposa la
seva oferta i es promouen les activitats conjuntes i/o jornades entre centres.
Els agents que participen en el Pla són el centre educatiu, el Consell Esportiu i l'Institut
Municipal d'Esports.

Realització

Altres

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

És una actuació de
xarxa comunitària

1000

True

Sí

Cost de l’actuació

False

No

0

Els diferents centres educatius de la ciutat.
Al llarg del curs escolar.

Indicadors
d’avaluació

Nombre de participants / centre.
Edat i sexe dels participants, i diversitat de procedències.
Grau de satisfacció dels participants.
Oferta activitats/centre.

Responsable

Fina Pérez (ELIC)Mireia
Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

jpere268@xtec.cat;
corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://www.vic.cat/educacio

Telefon de contacte

93 693 05 90
886 21 00 - 21204

93

Observacions

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

6

Categories

Acollida

Destinataris Comunitat
educativa

PEE

Vic

Nom
Actuació

Servei de Suport Lingüístic municipal

Objectius
dels PEE

4. Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de
cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística
Línies d’intervenció

False

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

True

3 Prevenció absentisme

False

8 Espais de trobada

True

14 Promoció xarxes

True

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

False

15 Xarxa centre-famíliesentorn

True

5 Acollida

True

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

Facilitar i afavorir la comunicació entre els professionals dels serveis públics i les
persones nouvingudes a la ciutat al moment d’arribada a la ciutat.
Fer una interpretació dels codis culturals.
Treballar per la inclusió de les famílies i les persones nouvingudes a la ciutat

Descripció

El servei de Suport Lingüístic pretén ser un servei de traducció oral, que es gestiona des
de l’Oficina Municipal d’Acollida, i dóna resposta actuant com a facilitador en les relacions
entre les persones nouvingudes i els professionals dels serveis de la Xarxa d’Acollida
Municipal que ho requereixin, així com d’altres serveis de la ciutat que ho necessitin.
Tal i com marca la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i
de les retornades a Catalunya, a l’article 4, punt tercer. “Temporalitat. L’acollida és un
procés temporal la finalitat del qual és promoure l’autonomia personal i la igualtat
d’oportunitats, motiu pel qual el dret d’accés pot ésser limitat a períodes concrets amb
relació a l’inici de l’estada de l’usuari o usuària a Catalunya”, aquest servei es presenta
com un servei temporal que pretén ser un suport en el moment d’arribada de les
persones nouvingudes a la ciutat, però tenint clar que és un servei d’ús puntual i que al
moment que es dóna la informació i les eines bàsiques a la persona és aquesta la que ha
de esforçar-se per aprendre la llengua i poder-se moure en igualtat de condicions que
una altra persona.

Realització

Altres

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

És una actuació de
xarxa comunitària

100

True

Sí

Cost de l’actuació

False

7500

Tots els centres educatius de la ciutat i serveis municipals
Al llarg de l'any.

Indicadors
d’avaluació

Nombre d'intervencions realitzades.
Grau de satisfació dels diferents usuaris.

Responsable

Neus Ramírez (ALIC)
Mireia
Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

mramir35@xtec.cat;
corominascm@vic.cat

No

Web/blog/...

Observacions

http://www.vic.cat/educacio

Telefon de contacte

93-8866356
702.72.53 - 21204

93-

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

7

Categories

Orientació estudis
postobligatoris

PEE

Vic

Nom
Actuació

Matinal"I després què, cap on vaig?"

Objectius
dels PEE

1. Incrementar l'èxit acadèmic

Destinataris Alumnat

Línies d’intervenció
True

1 Èxit escolar

False

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

True

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

True

8 Espais de trobada

False

14 Promoció xarxes

False

4 Promoció xarxa educativa

False

9 Llengua catalana

False

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

Promoure la continuïtat dels estudis.
Informar als joves de les diferents sortides formatives un cop acabada l'ESO.
Optimitzar l'ús educatiu dels espais municipals.

Descripció

Jornada d'orientació acadèmica que té per objeciu facilitar eines per a la reflexió entre
els joves estudiants en relació al seu futur immediat, així com de transmetre la
importància d’obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
Per aquesta raó, els alumnes assistents tenen l’oportunitat de conèixer la trajectòria
formativa d’alguns joves que expliquen la seva experiència en les diferents etapes dins el
sistema educatiu, així com es convida també l’assistència de professionals que exposen
la seva trajectòria vital.
Durant la primera part de la matinal, els alumnes visualitzen els itineraris formatius un
cop acabada l’ESO, intervenció realitzada per part del Servei d’Informació Juvenil de Vic,
el Vicjove (espai a disposició dels joves de la ciutat que necessiten informació i/o
orientació a l'hora de triar els seus estudis).
Després d’aquesta primera intervenció, joves estudiants que actualment estan cursant
estudis superiors a la ciutat (cicles formatius de grau mitjà i superior, batxillerat i
universistat) expliquen als alumnes la seva experiència i trajectòra dins el sistema
educatiu.
La jornada es complementa amb una representació del sector professional en què
algunes persones expliquen als alumnes experiències professionals i d'emprenedoria,
posant èmfasi en la formació que els ha estat necessària per accedir a la seva feina.
La sessió finalitza amb una intervenció per part del Servei Local d'Ocupació, en què es fa
un repàs de la situació actual del mercat de treball, per tal de visualitzar quines són les
demandes de les empreses a l'hora de buscar treballadors.

Realització

N.participants

Voluntariat

480

És una actuació de
xarxa comunitària

True

Sí

Cost de l’actuació

False

100

No

Lloc/Centres
Temporització

Auditori Maria Vila D'Abadal - Edifici el sucre
Al llarg del 2n trimestre del curs escolar.

Indicadors
d’avaluació

Nombre d'escoles participants.
Satisfacció dels participants
Nombre i diversitat d'experiències presentades

Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/escola-ifamilia/projecte-d2019orientaciomatinal-201ci-despres-que...capon-vaig-201d

Telefon de contacte

93 886 21 00 - 21204

Observacions Aquesta actuació està plenament consolidada en el marc del PEEV.

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

8

Categories

PEE

Vic

Nom
Actuació

Punt de Partida

Objectius
dels PEE

1. Incrementar l'èxit acadèmic

Orientació estudis
postobligatoris

Destinataris Alumnat

Línies d’intervenció
True

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

True

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

True

3 Prevenció absentisme

False

8 Espais de trobada

True

14 Promoció xarxes

False

4 Promoció xarxa educativa

False

9 Llengua catalana

False

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

True

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

Poder seguir ensenyaments reglats
- Incorporar-se al món laboral amb unes condicions adequades de maduresa
- Prevenir l’absentisme escolar.
- Disminuir la taxa de fracàs escolar.

Descripció

El “punt de partida” ofereix als alumnes de 4t d’ESO, i en alguns casos a alumnes de 3r
d'ESO, l’opció de realitzar unes hores setmanals de pràctiques laborals en alguna
empresa de la ciutat. Aquestes pràctiques són en horari escolar i abarquen un mínim de
6 hores i un màxim de 10, segons acords entre el centre educatiu i el centre
col·laborador.
La selecció i seguiment d’aquests alumnes es realitza des del centre educatiu, i en el
marc del projectes d’atenció a la diversitat, o projectes singulars, que els diferents
centres ja tenen definits.
El centre educatiu, concretament el/la tutor/a o responsable dels alumnes susceptibles
de participar al projecte, es posa en contacte amb el Servei de Dinamització del PEEV per
tal de poder coordinar les estades de pràctiques en empreses de la ciutat.
En aquests moment tots els centres educatius de la ciutat amb alumnes de quart d'ESO
estan participant al projecte i s'han fet convenis de col·laboració amb més de 100
empreses de la ciutat.
En el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Vic s’han prioritzat, entre d’altres, els projectes
d’atenció a la diversitat que, en aquest cas, es centra amb els alumnes de 3r i 4t d’ESO
que presenten dificultats a l'hora de seguir els seus estudis, ja que a través d'aquesta
iniciativa es reforça, per una banda les competències bàsiques i tranversals de l'alumnat
que participa al projecte i, per l'altra, fomenta el valor educatiu del teixit empresarial de
la ciutat i la seva responsabilitat social corporativa vers l'entorn.
Durant aquest curs 2014/15, hem estat treballant en una reorientació del projecte, amb
la finalitat d’incorporar el treball per competències bàsiques i transversal, que ajudin al
jove a detectar i posar en pràctica les pròpies capacitats, habilitats i destreses. La
reorientació del projecte ha tingut bona acollida. De cara al curs 2015/16 es preveu
implementar aquesta prova pilot, al col·legi Sagrat Cor, Pare Coll i Escorial i, pel que fa a
la resta de centres, es continuarà amb el mateix model dut a terme fins el moment.

Realització

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

Altres

És una actuació de
xarxa comunitària

70

True

Sí

Cost de l’actuació

False

5300

Diferents empreses de Vic - Vicjove (sessions de treball per competències)
Al llarg del curs escolar

Indicadors
d’avaluació

Grau d'implicació dels alumnes durant les pràctiques.
Nombre d'alumnes que obtenen el graduat escolar.
Continuïtat dels estudis
Grau d'absentisme escolar
Grau d'adaptació dins l'entorn laboral
Coneixements de l'alumne/a sobre el món laboral

Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/escola-i-familia/puntde-partida

Telefon de contacte

93 886 21 00 - 21204

Observacions Aquesta actuació plenament consolidada en el marc del PEEV.

No

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

9

Categories

Llengua catalana

Destinataris Comunitat
educativa

PEE

Vic

Nom
Actuació

Grup de treball - Comissió Lingüística

Objectius
dels PEE

4. Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de
cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística
Línies d’intervenció

False

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

True

8 Espais de trobada

True

14 Promoció xarxes

False

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

False

15 Xarxa centre-famíliesentorn

True

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

- Organitzar la matrícula viva relacionada amb l'aprenentatge de la llengua catalana de
les persones nouvingudes a la ciutat.
- Ordenar, amb uns objectius i protocols comuns, els diferents recursos i entitats que
ofereixen cursos de català a les persones nouvingudes de la ciutat.
- Actualitzar l'oferta de cursos de català i la demanda real d'usuaris.

Descripció

Creació d'una única porta d’entrada per totes les persones nouvingudes que volen
aprendre el català a la ciutat, i que arriben fora dels períodes ordinaris de matrícula. A
partir de la demanda, es formalitza una comissió lingüística que, amb periodicitat
mensual, assigna els diferents futurs alumnes en les diferents entitats, serveis i/o
recursos que ofereixen classes de català. La comissió assigna i fa seguiment.

Realització

Altres

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

És una actuació de
xarxa comunitària

250

True

Sí

Cost de l’actuació

False

No

0

Diferents entitats, serveis i/o recursos de la ciutat.
Al llarg del curs escolar

Indicadors
d’avaluació

Nombre de persones ateses
Assistència dels alumnes en els diferents cursos.

Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/projectes-deciutat/comissio-linguistica

Telefon de contacte

93 886 21 00 - 21204

Observacions El circuit de Matrícula Viva de català es gestiona des de l'OME, en el marc de la Xarxa
Municipal d'Acollida de la ciutat.

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

10

Categories

Espais de trobada

Destinataris Alumnat

PEE

Vic

Nom
Actuació

Intercentres: Contes compartits

Objectius
dels PEE

1 Contribuir a incrementar l'èxit acadèmic 3 Potenciar la participació en activitats i espais
de convivència de l'entorn escolar 4 Millorar la presència i l'ús social de la llengua
catalana 7 Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa
Línies d’intervenció

True

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

True

8 Espais de trobada

True

14 Promoció xarxes

True

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

False

15 Xarxa centre-famíliesentorn

True

5 Acollida

False

10 Llengües origen

True

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

- Potenciar l'aprenentatge de la llengua catalana.
- Potenciar la inclusió dels alumnes de les aules d'acollida en activitats de fora del centre
que ofereix la ciutat.
- Crear xarxa entre els diferents centres educatius a partir de l'organització d'activitats
conjuntes.
- Implicar les famílies en el projecte educatiu dels seus fills.

Descripció

Treball amb 4 aules d'acollida de primària per potenciar la competència comunicativa
oral a través del teatre. Trobada per Sant Jordi en un espai cultural de la ciutat per a
representar diferents contes de diferents cultures que tinguin com a protagonista un
drac.

Realització

Altres

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

És una actuació de
xarxa comunitària

50

True

Sí

Cost de l’actuació

False

No

0

ETC - Espai de Teatre i Cinema (Vic)
Novembre 2015 - Abril 2016

Indicadors
d’avaluació

Participació alumnat de tots els alumnes de les AA de l'escola La Sínia, Santa Caterina,
Vic Centre i Sagrat Cor

Responsable

Fina Pérez

Correu electrònic

jpere268@xtec.cat

Web/blog/...

http://www.vic.cat/educacio

Telefon de contacte

93 693 05 90

Observacions Coordinació de les diferents aules d'acollida, a partir de la figura ELIC del municipi.

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

11

Categories

Espais de trobada

Destinataris Alumnat

PEE

Vic

Nom
Actuació

Intercentres: Mercat Medieval

Objectius
dels PEE

1 Contribuir a incrementar l'èxit acadèmic 3 Potenciar la participació en activitats i espais
de convivència de l'entorn escolar 4 Millorar la presència i l'ús social de la llengua
catalana 7 Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa
Línies d’intervenció

True

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

True

8 Espais de trobada

False

14 Promoció xarxes

True

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

False

15 Xarxa centre-famíliesentorn

True

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

- Potenciar l'aprenentatge de la llengua catalana.
- Potenciar la inclusió dels alumnes de les aules d'acollida en activitats de fora del centre
que ofereix la ciutat.
- Crear xarxa entre els diferents centres educatius a partir de l'organització d'activitats
conjuntes.

Descripció

Treball amb 3 Aules d'Acollida de secundària per aprofundir en el coneixement i
participació de l'entorn. Treball previ a l'aula per conèixer les activitats pròpies del
mercat medieval i preparació de la trobada entre les aules. Visita conjunta dels alumnes
de les 3 AA al Mercat Medieval, participant de les activitats allà programades. El lideratge
actualment és assumit per part d'un dels tutors de l'aula d'acollida (inicialment per part
de l'ELIC).

Realització

Altres

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

És una actuació de
xarxa comunitària

35

True

Sí

Cost de l’actuació

False

0

Centres participants: Sagrat Cor, Pare Coll - Fedac Vic i l'Institut La Plana.
Novembre 2015 - desembre 2015 (Mercat Medieval)

Indicadors
d’avaluació

Visita de alumnat al mercat medieval durant el cap de setmana

Responsable

Fina Pérez

Correu electrònic

jpere268@xtec.cat

Web/blog/...

http://www.vic.cat/educacio

Telefon de contacte

93 693 05 90

Observacions Coordinació de les diferents aules d'acollida, a partir de la figura ELIC del municipi.
Projecte dissenyat, en gran part, per una de les tutores de les AA participants.

No

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

12

Categories

Convivència

Destinataris Famílies

PEE

Vic

Nom
Actuació

Escola de Pares "FACTOR Q" - 9a edició

Objectius
dels PEE

3. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l'entorn escolar
Línies d’intervenció

False

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

True

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

True

8 Espais de trobada

False

14 Promoció xarxes

False

4 Promoció xarxa educativa

False

9 Llengua catalana

True

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

- Oferir una formació diversa i de qualitat adreçada a pares, mares i agents
socioeducatius
- Coordinar l’oferta formativa adreçada a famílies i professionals de l’educació

Descripció

L’Escola de pares i mares de Vic (EPMV) neix amb l’objectiu de sumar esforços. La
majoria d’AMPA, ofereixen activitats formatives, però sovint no obtenen la participació
desitjada. Per això i sota el paraigües del Projecte Educatiu de Ciutat es crea aquesta
Escola de pares i mares de Vic, i arribar així a un nombre més gran de famílies.
La graella d’activitats combina les activitats adreçades a pares i mares amb diverses
activitats que es poden fer conjuntament amb els fills. Les activitats en família ens
permeten aprendre junts i millorar els vincles i la comunicació entre pares i fills. És una
programació àmplia on es tracten temes diversos i enfocats a diferents edats. Totes les
activitats estan obertes a tota la ciutadania, ja siguin pares, o no, de l'escola que ho
organitza.

Realització

Altres

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

És una actuació de
xarxa comunitària

750

True

Sí

Cost de l’actuació

False

2000

Diferents centres educatius de la ciutat i/o diferents espais municipals.
Al llarg del primer semestre del 2016

Indicadors
d’avaluació

Nombre de participants / xerrada o taller
Nivell de satisfacció dels participants
Nombre d'entitats implicades en l'organització

Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/projectes-deciutat/escola-de-pares-i-marestens-el-factor-q

Telefon de contacte

93 886 21 00 - 21204

No

Observacions L'escola de pares s'emmarca dins el PEC de la ciutat, i és un projecte plenament
consolidat i sostenible.

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

13

Categories

Altres

Destinataris Comunitat
educativa

PEE

Vic

Nom
Actuació

Servei de dinamització i coordinació del Pla Educatiu d'Entorn

Objectius
dels PEE

7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen
en el territori
Línies d’intervenció

True

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

True

12 Associacionisme

True

2 Orientació professional

True

7 Pla Català Esport Escola

True

13 Educació en el lleure

True

3 Prevenció absentisme

True

8 Espais de trobada

True

14 Promoció xarxes

True

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

True

15 Xarxa centre-famíliesentorn

True

5 Acollida

True

10 Llengües origen

True

Altres línies

True

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

- Coordinar totes les actuacions derivades del PEEV.
- Promoure les eines necessàries per enfortir la xarxa entre centres, famílies i entorn.
- Vetllar pel compliment dels acords adquirits en cadascun dels projectes i actuacions del
PEEV.
- Fer visible i donar valor als projectes i actuacions derivats del PEEV.

Descripció

Contractació d'una persona, a jornada complerta, per tal de dur a terme totes les
tasques de gestió que es deriven dels objectius exposats del PEEV i del PEC.
La coordinació del pla implica la proposta, elaboració i seguiment de les diferents
activitats que se'n deriven, la coordinació dels diferents agents educatius que hi
participen, així com la dinamització i difusió de totes les actuacions.
La tasca de coordinació implica l’organització i orientació de les reunions de les diferents
comissions que formen part del pla, així com l’actualització de totes les actuacions
segons calendari establert i projecte aprovat.
Aquestes tasques estan distribuïdes segons dedicació en els diferents blocs del Pla
d’Entorn, ja que la coordinació i dinamització del Pla Educatiu d’Entorn es realitza de
forma transversal al propi desenvolupament.

Realització

Altres

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

És una actuació de
xarxa comunitària

1

True

Sí

Cost de l’actuació

False

37000

Regidoria d'Educació
Tot l'any

Indicadors
d’avaluació

- Grau d'implicació en el desenvolupament de les tasques acordades.
- Grau d'assoliment dels objectius acordats per cadascun dels projectes.

Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://www.vic.cat/educacio

Telefon de contacte

93 886 21 00 - 21204

No

Observacions La tasca de coordinació del PEEV es realitza conjuntament entre el tècnic de l'ajuntament
i l'ELIC del departament d'Ensenyament.

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

14

Categories

Comissió/Grup de
treball

Destinataris Comunitat
educativa

PEE

Vic

Nom
Actuació

Grup de treball - DLI (Dispositiu d'Inserció Laboral)

Objectius
dels PEE

7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen
en el territori
Línies d’intervenció

True

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

True

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

True

8 Espais de trobada

True

14 Promoció xarxes

True

4 Promoció xarxa educativa

False

9 Llengua catalana

True

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

La finalitat del grup de treball és consensuar uns objectius comuns i elaborar un material
de suport per treballar la transició escola treball. Es marquen els següents objectius:
- Enfortir els vincles amb els sectors productius.
- Estudiar les accions a desenvolupar al llarg de tota l’ESO i els mecanismes de
coordinació de les accions al municipi.
- Estudiar les accions d’orientació amb els joves d’entre 16 i 20 anys que tenen
dificultats en els seus itineraris de desenvolupament (CCFF, BAT, Adults...)

Descripció

El Dispositiu Local d’Inserció (DLI) és una xarxa organitzada de professionals serveis i
recursos municipals i extramunicipals que dóna suport a les persones joves en la
construcció inicial del seu projecte personal i professional, als i les professionals en la
millora de la seva formació i pràctica professional i, al teixit productiu, en la formació i
selecció dels recursos humans.
Els participants previstos en aquesta 2a fase del DLI fan referència als diferents agents
implicats en el procés: tutors centres educatius ESO, tècnics Vicjove, tècnics educació,
grup motor DLI.
El treball previst per aquest curs 2014-2015 es centra en:
1.
Línia de treball 1: Orientació als centres educatius
Grup de treball tutors/orientadors centres educatius: constitució i delimitació
d’objectius - Es farà en fases posteriors
Posada en comú de temes a treballar, metodologia i recursos existents - Es farà
en fases posteriors
Contacte UVic: proposta de treball conjunt - Es farà en fases posteriors
Comissió comarcal tècnica: fira/jornades entorn l’orientació acadèmica
S’està organitzant una trobada d’orientació acadèmica, adreçada a alumnes de 4rt
d’ESO, a nivell comarcal de cara al 4 i 5 de març, en la que es pretén donar valor a la
formació professional i orientació a batxillerat.
El matí es destinarà a la visita dels centres de secundària i durant les tardes estarà obert
a professionals i gent de la ciutat-comarca.
Les matinals no es podran fer dins aquestes jornades perquè són a nivell de ciutat i per
alumnes de 3r d’ESO, però es contempla la possibilitat de fer-les just abans o després
perquè no quedin desvinculades. Quan tinguem més informació ho comunicarem al grup
motor DLI.
2.
Línia de treball 2: Escola - empresa
Elaboració d’un tríptic destinat als i les empresàries, amb informació dels
diferents projectes en què estudiants poden fer pràctiques en empreses.

Actes de reconeixement: es proposa fer un acte de reconeixement a les
empreses que acullen a nois i noies de pràctiques.
3.
Realització

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

Altres

Línia de treball 3: Definició de circuits i protocols
És una actuació de
xarxa comunitària

10

True

Sí

Cost de l’actuació

False

2000

Vicjove
Trobades puntuals al llarg del curs escolar.

Indicadors
d’avaluació

Assistència i participació dels diferents membres.
Acords presos per la comissió.
Accions dutes a terme a final de curs.

Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/projectes-de-ciutat/dlidispostiu-local-dinsercio

Telefon de contacte

93 886 21 00 - 21204

Observacions Aquest Grup de treball es va iniciar el curs passat.

No

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

15

Categories

Inclusió

Destinataris Alumnat

PEE

Vic

Nom
Actuació

INTERCENTRES: APROPA'T AL TEATRE

Objectius
dels PEE

3. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l'entorn escolar
Línies d’intervenció

False

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

True

8 Espais de trobada

False

14 Promoció xarxes

False

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

False

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

- Apropar el món del teatre entre els nens i nenes.
- Donar l'oportunitat de conèixer els espais de l'Atlàntida entre tots els nens i nenes de
Vic

Descripció

Els programadors de l’Atlantida, Centres d’Arts Esceniques d’Osona, busquen una oferta
adreçada als centres educatius de la ciutat. Amb un preu de 4.90 euros l’entrada els
alumnes de la ciutat de Vic poden gaudir d’un espectacle a la ciutat en una instal•lació
de qualitat. Es propsen espectacles des d’educació infantil fins a Batxillerat.
En funció de la demanda real dels centres educatius s’acaben programant les sessions
necessàries podent ajustar la demanda a la realitat i per tant aconseguir una
sostenibiltat del projecte.
El programa “Apropa’t” contempla un sistema d’ajudes per alumnes que no poden pagar
l’entrada.
Progrmació 2015/2016:
Educació Infantil i cicle Inicial: Per terra de dracs – Pep López
Gènere: música
Més informació: www.peplopez.com
Cicle Inicial i Cicle Mitjà de primària: Pinocchio - Cia La Baldufa
Gènere: teatre gestual
Més informació: www.labaldufateatre.com
Cicle superior de primària i Educació Secundària (1r i 2n): El petit escuraxemeneies de
Benjamin Britten (1913-1976) - Orquestra de Cambra de Vic
Gènere: Música - Òpera infantil
ESO (3r i 4rt) I Batxillerat: ROYAL FLUSH - Theatre Royal Wakefield
Gènere: Teatre en anglès, amb música en viu

Realització

Altres

És una actuació de
xarxa comunitària

True

Sí

False

No

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

2550

Cost de l’actuació

15421

L'Atlàntida, Centre d'Arts Escèniques d'Osona
Desembre 2015- abril 2016

Indicadors
d’avaluació

Nombre d'alumnes participants
Nombre de centres participants
Grau de satisfacció
Adequació de les propostes

Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/escola-ifamilia/apropat-al-teatre

Telefon de contacte

93 886 21 00 - 21204

Observacions

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

16

Categories

Impuls lectura

PEE

Vic

Nom
Actuació

MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LECTORA

Objectius
dels PEE

1. Contribuir a incrementar l'èxit acadèmic

Destinataris Alumnat

Línies d’intervenció
True

1 Èxit escolar

False

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

True

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

False

8 Espais de trobada

False

14 Promoció xarxes

True

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

False

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

1.
Millorar el nivell de lectura dels alumnes (fluïdesa i comprensió), de manera que
un percentatge cada vegada més elevat dels alumnes mostrin el nivell corresponent als
seu curs.
•
Aplicar de forma més generalitzada a les diferents escoles el Nivell II i III
d’intervenció.
•
Modificar alguns blocs de lectures de 3r de manera que hi hagi un millor equilibri
entre les diferents tipologies textuals (textos narratius i expositius).
•
(Elaborar una aproximació, a partir de les competències bàsiques, de com
concretar els objectius curriculars de l’àrea de lectura).
2.
Proposar i aplicar estratègies d’organització interna de les escoles per tal de
respondre a les necessitats diverses dels alumnes en l’àmbit de l’aprenentatge i el domini
de la lectura.
•
Aplicar i fer el seguiment de les orientacions del curs passat exposades en el
document “Proposta pla d’ensenyament de la lectura i suports pel curs 2014-15.
3.
Millorar la capacitat dels mestres i de les escoles per fer front als reptes actuals
que suposa l’aprenentatge de la lectura en contextos d’alumnat divers.
•
Portar a terme formació als mestres que s’incorporen al projecte.
•
Portar a terme formació sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectura als
coordinadors de les escoles.
•
Formar als coordinadors en l’avaluació dels alumnes i en l’anàlisi i interpretació
de les dades.
4.
Proporcionar i establir enfocaments i estratègies per a l’aprenentatge i el domini
de la lectura i per l’avaluació continuada del progrés dels alumnes.
•
Proporcionar orientacions de l’organització de la lectura a P5 i aplicar-les durant
el curs.
•
Proporcionar orientacions de l’organització de la lectura a cicle mitjà i aplicar-les
durant el curs.
•
Proporcionar lectures adequades a l’edat i de qualitat a P5, 1r i 2n.
•
Millorar les avaluacions quinzenals pels alumnes d’algun risc i de risc.
•
Disposar d’un programa informàtic per a la recollida de les dades.
5.
Crear una xarxa d’escoles que potenciï l’intercanvi d’experiències i materials així
com la reflexió i la cooperació conjunta.

6.
Avaluar de forma periòdica el grau d’impacte en les escoles i els alumnes de les
mesures de millora proposades.
•
Obtenir resultats globals per cursos per tal d’analitzar i valorar el progrés dels
alumnes i l’impacte de les estratègies adoptades.
•
Elaborar el qüestionari de sostenibilitat i aplicar-lo a les escoles.
Descripció

Projecte impulsat per formadors de l’Escola Estel (Ass. Sant Tomàs) que a través d’un
mètode innovador fomenten la millora de l’aprenentatge de la lectura per a tots els
alumnes. El projecte s’aplica de forma pilot a les escoles de la ciutat que han mostrat el
seu interès a particpar al programa. El Projecte Vic es va iniciar el darrer curs escolar
2013-2014, essent la previsió per a l'execució del projecte de tres anys de durada,
mínim.
Enguany participen: Escola Andersen, Escola Dr. Joaquim Salarich, Escola Guillem de
Montrodon, Escola Pare Coll, Escola Sagrat Cor
De cara al curs 2015/16 s’incorporen: Escola Centre, Escorial, St. Miquel, Sentfores i La
Sínia.

Realització

Altres

N.participants

Lloc/Centres

Temporització

És una actuació de
xarxa comunitària

Alumnes de cicle
inicial

False

Sí

Cost de l’actuació

False

No

18000

Escola Andersen, Escola Dr. Joaquim Salarich, Escola Guillem de Montrodon, Escola Pare
Coll, Escola Sagrat Cor, Escola Centre, Escorial, St. Miquel, Sentfores i La Sínia.
De setembre 2015 a juny 2016

Indicadors
d’avaluació

Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/escola-ifamilia/projecte-de-foment-de-lalectura

Telefon de contacte

93-702.72.5393 886 21 00

Observacions

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

17

Categories

Llengua catalana

PEE

Vic

Nom
Actuació

PROJECTE DE POESIA A LES ESCOLES

Objectius
dels PEE

1. Contribuir a incrementar l'èxit acadèmic

Destinataris Alumnat

Línies d’intervenció
True

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

False

8 Espais de trobada

False

14 Promoció xarxes

False

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

False

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

- Aproximar els alumnes al llenguatge poètic, proporcionant-los pautes i recursos perquè
els escolars aprenguin a fer una bona lectura, recitació i interpretació d’un poema.
- Donar a conèixer la Biblioteca, i concretament la secció de poesia, als escolars.
- Aconseguir que coneguin un ampli ventall de poetes, de nous autors.

Descripció

Els tallers de poesia són un servei gratuït que la Biblioteca Joan Triadú ofereix, en
col•laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona, als centres escolars de Vic,
concretament als alumnes de cicle superior de primària. Els tallers pretenen aproximar
els alumnes al llenguatge poètic, proporcionant-los pautes i recursos perquè els escolars
aprenguin a fer una bona lectura, recitació i interpretació d’un poema.
A través d’exercicis de vocalització, dicció, expressió i interpretació, els escolars
descobreixen una altra manera de llegir i d’interpretar poesia. La sessió que es proposa a
les escoles, a càrrec de Teatrart, consisteix en un taller de comunicació, on la poesia és
l’excusa per treballar l’expressió oral. De forma lúdica, s’explica als alumnes la
importància dels diferents elements que intervenen en la comunicació, posant especial
atenció en el volum de veu, la vocalització i la interpretació del text.
Des del curs 2013/14 s'ha incorporat un espectacle de cloenda per tal que els alumnes
tinguin l’oportunitat de mostrar davant el públic assistent els coneixements adquirits
durant el taller.
· Sessió a la Biblioteca Joan Triadú, d’una durada d’una hora i mitja.
· Sessió a les escoles, que ha tingut una durada d’una hora.
· Assaig al Teatre Atlàntida
· Assaig general
· Espectacle de cloenda dels Tallers de poesia, Dia Mundial de la Poesia. El nombre
d’escoles participants obliga a fer l’espectacle en 2 sessions.

Realització

N.participants

És una actuació de
xarxa comunitària
500

True

Sí

Cost de l’actuació

False

2350

No

Lloc/Centres

Temporització

Escorial, Guillem de Mont-rodon, Sínia, Andersen, Salarich, Sentfores, Santa Caterina,
Sant Miquel dels Sants, Pare Coll. Biblioteca Joan Triadú. Centre d'Arts Escèniques
d'Osona, L'Atlàntida
D'octubre a març

Indicadors
d’avaluació

Nombre d'alumnes participants
Nombre de centres participants
Qualitat en la lectura, interpretació i recitació de poemes

Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/escola-ifamilia/projecte-de-poesia-a-lesescoles

Telefon de contacte

93 886 21 00 - 21204

Observacions

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

18

Categories

Acollida

PEE

Vic

Nom
Actuació

PROJECTE 9 A VIC

Objectius
dels PEE

2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització

Destinataris Alumnat

Línies d’intervenció
False

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

True

3 Prevenció absentisme

False

8 Espais de trobada

True

14 Promoció xarxes

False

4 Promoció xarxa educativa

True

9 Llengua catalana

False

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

Acollir, acompanyar, orientar i donar suport als joves nouvinguts a la ciutat.
Donar la informació i les eines necessàries als joves per dotar-los d’autonomia
personal i per desenvolupar-se en igualtat d’oportunitats dins la nostra societat.
Fomentar l’ús i l’aprenentatge de la llengua catalana entre els joves, com a
element de cohesió i d’integració social.
Afavorir un coneixement integral de l’entorn geogràfic i sociocultural que pugui
facilitar el procés d’acomodació a la ciutat.
Connectar els joves amb diferents serveis i recursos de la ciutat adequats a les
seves edats.

Descripció

El projecte “9aVic”, es va iniciar el curs 2012/2013 i el van elaborar diferents
departaments de l’Ajuntament amb la única finalitat d’atendre als joves nouvinguts que
no tenen possibilitat d’incorporar-se a les activitats normalitzades de la ciutat de manera
automàtica. S’ha detectat que aquests joves necessiten un acompanyament
individualitzat per conèixer les opcions que tenen al país i a la ciutat, aprendre a fons la
llengua catalana i conèixer els recursos dels que disposa la ciutat.
Per fer tot aquest treball, tenim diferents accions de suport, formació i vinculació a
l’entorn que faciliten l’acompanyament i guiatge d’aquests joves. A més, cal afegir, que
l’arribada d’aquests joves és continuada, i per tant cal preveure una sistema d’accés
flexible i continuat.
Davant d’aquesta realitat, proposem un projecte que treballi sobretot dos aspectes
bàsics i necessaris per a viure a la ciutat: l’aprenentatge de la llengua i la vinculació a
l’entorn. Creiem que si treballem per aconseguir aquests dos aspectes ajudarem als
joves nouvinguts a ser autònoms i a incorporar-se a les activitats ordinàries de la ciutat.
L’objectiu final, doncs, és aconseguir que el jove participi activament i autònomament de
les activitats i els serveis de a la ciutat.
Durant el primer any, amb el suport d’una professional dedicada en exclusiva al projecte,
aquesta va treballar amb uns seixanta joves nouvinguts que havien arribat a la ciutat en
els últims dos anys realitzant un treball i seguiment individualitzat amb cada un d’ells.
Actualment, el projecte s’ha reformulat, tenint en compte la nova realitat municipal, en
què no disposem d’un professional de dedicació exclusiva, i en què els diferents serveis
han de donar resposta als joves nouvinguts. A continuació es presenta la nova
organització del projecte, que partirà d’una comissió de treball intern, que farà el
seguiment i avaluació del projecte, formada per els professionals dels diferents serveis
implicats: Oficina Acollida, Aula Formació Continuada, Vicjove, Benestar i Família i
Educació. El projecte va destinat a joves entre 16 i 24 anys que tenen les
característiques següents:
Són nouvinguts a la ciutat

No tenen possibilitat d’escolaritzar-se, ni d’entrar a formar part de cap formació
post-obligatòria o formació laboral de forma immediata. En la majoria dels casos quan
tenen estudis, aquests no estan homologats
No entenen ni parlen la llengua catalana
Realització

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

Altres

És una actuació de
xarxa comunitària

70

True

Sí

Cost de l’actuació

False

No

0

Oficina Acollida, Aula Formació Continuada, Vicjove, Benestar i Família i Educació
Durant tot l'any

Indicadors
d’avaluació

Seguiment del projecte a través de la “Comissió 9aVic” que es reunirà
bimensualment durant el curs.
Aquesta inclou un seguiment individualitzat de la participació dels joves al
projecte i les seves activitats.
Valoració anual del projecte a través de la “Comissió 9aVic”, fent una valoració
dels resultats obtinguts durant el curs, amb una reunió d’avaluació a final de curs de
cada any. En aquesta valoració es tindrà en compte el número de joves que han
participat al projecte, el seu aprenentatge de la llengua, coneixement de l’entorn i
vinculació amb Vicjove.
Valoració de cada una de les activitats que es realitzin:
Taller coneixement entorn
Nexe
Taller dol migratori

Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/projectes-per-a-jovesmajors-de-16-anys-1/projecte9avic

Telefon de contacte

93 886 21 00 - 21204

Observacions

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

19

Categories

Esportives

Destinataris Alumnat

PEE

Vic

Nom
Actuació

Olimpivic

Objectius
dels PEE

5. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic
Línies d’intervenció

False

1 Èxit escolar

False

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

True

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

False

8 Espais de trobada

False

14 Promoció xarxes

False

4 Promoció xarxa educativa

False

9 Llengua catalana

False

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

True

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

Treballar amb els ciutadans i ciutadanes el valor educatiu de l’esport.

Descripció

L’OlimpiVic és una activitat que s’emmarca dins d’un projecte més ampli que s’està duent
a terme des de l’Ajuntament i que té per objectiu treballar amb els ciutadans i
ciutadanes el valor educatiu de l’esport.
L’OlimpiVic és una trobada esportiva i lúdica de les escoles de la ciutat on es competeix
de manera responsable seguint els criteris marcats en el decàleg del bon esportista,
elaborat pels consellers/es infantils el curs 2009/10.
Les competicions es porten porten a terme un dia lectiu i les semifinals i finals al
diumenge a la tarda, per donar aquest valor de ciutat al projecte.
Els esports que entre en competició són: futbol, bàsquet, tenis taula i punxats.
El projecte compta amb la col•laboració dels alumnes del CEES – Centre d’Estudis el
Seminari i dels alumnes de Dinamització Cultural de la Casa d’Oficis de l’Ajuntament de
Vic.

Realització

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

Altres

És una actuació de
xarxa comunitària

En total 450 alumnes.

True

Sí

Cost de l’actuació

False

2000

Zona esportiva municipal
1 i 5 de juny de 2016

Indicadors
d’avaluació

Nombre de nens/es participants
Nombre de centres participants
Nombre d'institucions implicades
Nivell de satisfacció dels participants

Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

No

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/escola-ifamilia/olimpivic

Telefon de contacte

93 886 21 00 - 21204

Observacions El projecte continuarà ja que està totalment instaurat des del 2010. Les valoracions dels
implicats permeten certes millores de funcionament però és ja una tradició escolar dins
el calendari dels alumnes de sisè.

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

20

Categories

Comissió/Grup de
treball

Destinataris Professorat

PEE

Vic

Nom
Actuació

Comissió 0-6

Objectius
dels PEE

7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen
en el territori
Línies d’intervenció

True

1 Èxit escolar

False

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

False

8 Espais de trobada

True

14 Promoció xarxes

True

4 Promoció xarxa educativa

False

9 Llengua catalana

False

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

- Oferir un espai i una oportunitat per ajudar les dues realitats, 0-3 i 0-6, a conèixer-se
mútuament per construir, amb més coherència, el que viuen els infants d’Educació
Infantil.
- Promoure un model educatiu 0-6 de qualitat.
- Definir una cultura d’infància col·lectiva i compartida.
- Construir col·lectivament els pilars bàsics que relacionin i donin identitat i coherència a
l’etapa 0-6.
- Promoure un sentiment de col·lectivitat.
- Promoure el desenvolupament d’unes bases de col·laboració que s’identifiquin en el
nou Model Vic que es desenvolupi.

Descripció

Des del Projecte Educatiu de Ciutat de Vic s'impulsa una iniciativa pionera al territori
català basada en la creació d'una comissió amb la finalitat de garantir la coherència i
continuïtat centrada en l’etapa educativa de 0 a 6 anys, aprofundint en el coneixement
de les realitats i necessitats en l’educació dels infants d'aquesta edat, així com donar un
impuls al valor educatiu a d'aquesta etapa dins la ciutat de Vic.
En els darrers set anys, la Regidoria d'educació de l'Ajuntament de Vic treballa enfocada
en el concepte de Ciutat educadora i ciutat dels infants, duent a terme diferents accions i
projectes amb el propòsit de garantir l'èxit en l'educació i formació de tots els ciutadans
que habiten a la ciutat, posant alhora una mirada especial a l'etapa 0-6 anys donant
l'impuls i importància que aquesta etapa requereix.
Arrel de les valoracions i reflexions que van sorgir de la comissió d'experts, es va posar
en evidència la necessitat d'apropar i aprofundir en el coneixement de les realitats en
l'educació dels infants de 0 a 3 anys, i de 3 a 6 anys de la ciutat, ja que com passa a la
totalitat del nostre país, la distància entre les administracions i centres educatius que
atenen els infants d'ambdues etapes fa difícil teixir un treball coherent i continuat que
garanteixi l'èxit en la transició entre una etapa i l'altra.
Atesa les dimensions, maduresa i estructura de la ciutat de Vic, es creu viable iniciar un
treball comunitari a llarg termini que permeti la construcció d'una cultura d'infància
compartida per entitats i centres educatius, sense la necessitat de crear grans
estructures.

Amb l'aparició de les tres Escoles Bressol Municipals de Vic, cada vegada són més les
escoles de la ciutat i d'arreu del territori català les que han mostrat interès pel seu
projecte educatiu, la qual cosa ha fet palesa la necessitat d'apropar maneres, models i
projectes que garanteixin la transició i continuïtat entre les etapes de 0-3 i 3-6 anys.
La comissió 0-6, es planteja com un espai per a la formació, reflexió i treball per part
dels professionals que treballen en aquesta etapa educativa que, amb una previsió de
dos anys de durada, puguin donar l’impuls necessari que faciliti la construcció d’un diàleg
i mirada compartida durant el període de l’educació infantil a la nostra ciutat.
Per aquesta raó, aquest espai de treball planteja reunions periòdiques per tal de
fomentar la discussió i reflexió a través de lectures de materials i experiències, visites a
centres i jornades de formació específiques, així com assessorament i acompanyament
per part de professionals experts en el sector.
La comissió 0-6 compta amb el lideratge compartit entre Ajuntament de Vic i la
Universitat de Vic, amb la implicació i assessorament per part de Reggio Emilia,
experiència educativa nascuda l’any 1945 a la ciutat que conté aquest mateix nom, i que
ha esdevingut de referència a nivell mundial gràcies a la seva tasca educativa en què
situa l’infant com a centre de l’acció educativa.
Realització

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

Altres

És una actuació de
xarxa comunitària

150

True

Sí

Cost de l’actuació

False

8468

Instal·lacions municipals, Uvic
D'octubre 2015 a juny 2017

Indicadors
d’avaluació

Nombre d'agents implicats
Nombre de centres educatius implicats

Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/projectes-de-suport-iformacio-a-mestres-iprofessionals-deleducacio/comissio-0-6-1

Telefon de contacte

93 886 21 00 - 21204

Observacions

No

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

21

Categories

Orientació estudis
postobligatoris

PEE

Vic

Nom
Actuació

La maleta de les famílies

Objectius
dels PEE

1. Contribuir a incrementar l'èxit acadèmic

Destinataris Famílies

Línies d’intervenció
True

1 Èxit escolar

False

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

False

8 Espais de trobada

False

14 Promoció xarxes

False

4 Promoció xarxa educativa

False

9 Llengua catalana

True

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

Objectius de
l'activitat

Descripció

11 Valors/ ApS

- Oferir suport i orientació a les famílies d'alumnes de 4rt d'ESO per a l'acompanyament
dels fills/es en la tria de l'itinerari formatiu i professional.
- Contribuir a la reducció de l'abandonament escolar prematur de l'alumnat de
secundària.
- Fomentar el paper cabdal de les famílies en les transicions educatives dels seus fills/es
Durant el curs 2014/15, la Diputació de Barcelona ha iniciat el projecte "La maleta de les
famílies" com a prova pilot en alguns centres educatius de la província, amb l'objectiu
contribuir a la reducció de l'abandonament escolar prematur de l'alumnat de secundària
i, alhora, fomentar el paper cabdal de les famílies en les transicions educatives dels seus
fills, així com contribuir a potenciar una xarxa de relacions i col·laboració entre els
ajuntaments i els centres educatius.
Els centres participants dins la demarcació de Barcelona han tingut tres nivells diferents
de suport i acompanyament. En la primera modalitat, les famílies han tingut l'oportunitat
de participar en tallers, tutories individuals i seguiment posterior per part de
l'Ajuntament per tal de conèixer la situació dels seus fills/es un cop finalitzat 4rt d'ESO.
En la segona modalitat, les famílies han assistit a tallers i gaudiran d'un seguiment
posterior. En la tercera modalitat, les famílies obtindran tan sols un seguiment posterior.
La implementació simultània d'aquestes tres modalitats als diferents centres educatius
implicats, busca conèixer l'impacte i nivell d'eficàcia que suposa dur a terme cada
tipologia d'acompanyament i suport a les famílies. D'aquesta manera, un cop obtinguts
els resultats, es valorarà la modalitat més adequada per així poder elaborar un projecte
que respongui a les necessitats de les famílies, amb la finalitat de millorar aquest
acompanyament en la presa de decisions dels seus fills/es.
Durant aquest curs, dos centres de secundària de Vic s'han adherit al programa, l'Institut
Jaume Callís i l'Institut la Plana.
El projecte està basat en una experiència implementada a França (La mallette des
parents), considerada com a bona pràctica per la Comissió Europea i que ha generat
impactes molt destacats sobre les taxes d'abandonament escolar prematur en aquest
país.

Realització

Altres

És una actuació de
xarxa comunitària

False

Sí

True

No

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

20

Cost de l’actuació

0

Centres educatius participants
De setembre a juny

Indicadors
d’avaluació

Nombre de famílies implicades
Nivell d'impacte en cadascuna de les modalitats d'acció

Responsable

Mireia Corominas (Tècnica de
l'ajuntament PEEV)

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

http://educacio.vic.cat/projectesde-ciutat/projectes-de-ciutat/lamaleta-de-les-families

Telefon de contacte

93 886 21 00 - 21204

Observacions

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2015-2016

N. fitxa

22

Categories

Suport tasca
escolar

PEE

Vic

Nom
Actuació

Projecte Enxaneta

Objectius
dels PEE

1. Contribuir a incrementar l'èxit acadèmic

Destinataris Alumnat

Línies d’intervenció
True

1 Èxit escolar

True

6 Participació fora escola

False

12 Associacionisme

False

2 Orientació professional

False

7 Pla Català Esport Escola

False

13 Educació en el lleure

False

3 Prevenció absentisme

False

8 Espais de trobada

False

14 Promoció xarxes

False

4 Promoció xarxa educativa

False

9 Llengua catalana

True

15 Xarxa centre-famíliesentorn

False

5 Acollida

False

10 Llengües origen

False

Altres línies

False

11 Valors/ ApS

Objectius de
l'activitat

- Contribuir significativament a la millora dels resultats acadèmics de l'alumnat del
programa a través de la millora de les seves competències bàsiques.
- Empoderar les famílies de l'alumnat del programa per tal que, després de dos cursos,
puguin acompanyar-los en el suport escolar de manera autònoma
- Potenciar les relacions família-escola-entorn mitjançant la participació de tots els
actors en un projecte que doni una resposta global a les necessitats de l’alumnat
- Fer conèixer a l'alumnat i llurs famílies els recursos educatius i socioculturals de
l'entorn i facilitar-los el seu ús quotidià
- Construir una xarxa territorial per l'èxit acadèmic de tot l'alumnat extensa, que
comparteixi projecte i perspectiva i sostenible des dels punts de vista econòmic,
temporal, personal i relacional (treball en xarxa)
- Fer conèixer a l'alumnat i llurs famílies els recursos educatius, socials, de lleure i
esportius de l'entorn i facilitarlos el seu ús quotidià

Descripció

El projecte Enxaneta és una proposta del Consell comarcal d'Osona a diferents centres
de primària de la comarca.
El projecte vol ser una resposta eficaç i intel·ligent a la necessitat d'evitar aquesta
allunyament progressiu en relació a allò escolar que en certs grups d'infants es produeix
especialment quan queden despenjats del ritme acadèmic en relació a les competències
bàsiques (lectoescriptura i lògica matemàtica).
La nostra proposta és que el projecte Enxaneta es desenvolupi com a política de
prevenció del fracàs escolar.
El projecte Enxaneta ofereix un recurs professional (remunerat), un/a mentor/a
graduat/da en educació social, magisteri o psicologia, 12 hores setmanals, per realitzar
una intervenció sobre els alumnes participants i les seves famílies:
a) Un dia a la setmana el mentor/a comparteix amb les famílies el tipus de treball que
ells/es, pares i/o mares (o altres familiars), desenvoluparan amb els infants i durant una
hora, són les famílies les que acompanyen els infants a la lectura, resolució de
problemes, visionat de vídeos, etc. I el rol dels mentors/res i docents és de suport a les
famílies (empoderament). Només en casos molt puntuals
s'intervindrà també amb els infants. Cal el compromís i la implicació de la família el dia
de la sessió setmanal amb les mentores (garantia d’assistència)
Cal la implicació dels tutors/res en el seguiment dels infants amb les mentores i el
coordinador del projecte; també la seva participació rotatòria en els tallers de famílies
una tarda a la setmana, i alguna sessió de presentació i formació del projecte en les que
es debatran

les pràctiques de l'escola en relació als deures, als infants que presenten dificultats
d'aprenentatge etc. Sense aquesta voluntat de cooperació, debat, aprenentatge i la
corresponent disponibilitat i dedicació al projecte, aquest no pot funcionar.
b) El segon dia de la setmana que es troben mentor/a i alumne/a té per objectiu el
treball indirecte de competències bàsiques i el treball sobre els aspectes de diagnòstic
educatiu en cada cas. (ratio 1 mentor: 2 alumnes) Aquest treball es pot fer a l'escola o
fora
d'aquesta. I, en funció de la mateixa, pot implicar que els progenitors dels infants també
hi participen, especialment en les dimensions de coneixement d'allò escolar i les
expectatives altes cap als seus fills/es.
Realització

N.participants
Lloc/Centres
Temporització

Altres

És una actuació de
xarxa comunitària

45

False

Sí

Cost de l’actuació

False

No

0

La Sínia, Vic Centre i Sagrat Cor
De setembre a Juny

Indicadors
d’avaluació
Responsable

Mireia Corominas

Correu electrònic

corominascm@vic.cat

Web/blog/...

www.vic.cat/educació

Telefon de contacte

93 886 21 00 - Ext. 21204

Observacions

