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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 1  Categories  
Suport tasca escolar 

 Destinataris  Alumnat 

 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Tallers de suport a la tasca escolar 

 

Objectius 
dels PEE  

1 Millorar condicions escolarització/èxit acadèmic 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Reforçar hàbits escolars 
- Millorar tècniques d'estudi,  fer activitats positives per a l'aprenentatge 
- Millorar la percepció que l'alumnat té de l'escola 
- Afavorir la integració de l'alumnat nouvingut a l'escola 
- Implicar la ciutadania en l'èxit escolar de tot l'alumnat 

 

Descripció  Activitat extraescolar de suport a la tasca educativa als centres de primària i secundària, 
amb grups de màxim 6 alumnes, 1h o 2h a la setmana. 

 

Realització  Voluntariat  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

150  Pressupost  2400 

 

Lloc A tots els centres educatius de primària i de secundària de Manlleu. 
 

Temporització Tot el curs. 1h o 2h a la setmana, en horari de tarda. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de persones voluntàries 
- Nombre de grups 
- Valoració dels centres respecte la millora del rendiment escolar de l'alumnat 
- Valoració dels centres respecte la millora de la integració escolar de l'alumnat 
- Valoració dels centres respecte la millora de la competència comunicativa, 
l'interès i la motivació de l'alumnat 
- Valoració dels centres sobre la millora de la convivència al centre 
- Grau de satisfacció del voluntariat 
- Grau de satisfacció de l'alumnat participant 

 

 

 

Responsable  Núria Font i Puig    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

Observacions  Aquesta activitat es realitza en col·laboració amb Càritas Manlleu, entitat que 
proporciona i coordina les persones voluntàries. 
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

N. fitxa 2  Categories  Acollida  Destinataris  
Comunitat educativa

 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Auxiliars de P3 

 

Objectius 
dels PEE  

1 Millorar condicions escolarització/èxit acadèmic 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Donar suport als infants, mestres i famílies en la incorporació a P3 
- Donar valor a la llengua materna dels infants 
- Implicar la ciutadania, especialment els joves, en la millora de les condicions 
d'escolarització dels infants de famílies d'origen estranger 

 

Descripció  Persones voluntàries parlants d'amazic, àrab i català fan suport a totes les aules de P3  
del municipi durant tot el mes de setembre: la primera setmana fan trucades a famílies, 
traducció en entrevistes i a les reunions de pares i mares; i a partir del dia que 
comencen les classes són dins de l'aula fent suport als infants, mestres i famílies. 

 

Realització  Voluntariat  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

215  Pressupost  2500 

 

Lloc Totes les aules de P3 de Manlleu (5 escoles, 10 grups) 
 

Temporització Tot el mes de setembre. Algunes auxiliars continuen fent suport al llarg del curs. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Nombre de persones voluntàries. 
Grau de satisfacció de les mestres de P3 sobre el compliment de les auxiliars 
quant a horaris i calendari, actitud i tasques. 
Grau de satisfacció de les auxiliars 

 

 

 

Responsable  Núria Font i Puig    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions  Aquest projecte es du a terme en col·laboració amb l'associació Mares Món, a la qual 
estan vinculades les persones voluntàries. 
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 3  Categories  
Educació en el lleure 

 Destinataris  Alumnat 

 

PEE MANLLEU 
 

Nom 
Actuació 

 Promoció de les activitats extraescolars 

 

Objectius 
dels PEE  

2 Potenciar educació en valors / espais lleure 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Racionalitzar i integrar l’oferta d’activitats extraescolars de les escoles des d’una 
mirada global. 
- Oferir un ventall divers d’activitats extraescolars accessibles per tots els infants i 
adolescents de Manlleu en igualtat d'oportunitats. 
- Afavorir la coneixença i convivència entre alumnes de diferents centres de Manlleu i les 
seves famílies. 
- Aconseguir augmentar el nombre d'infants i adolescents de Manlleu que fan activitats 
extraescolars. 
- Aconseguir que l'alumnat nouvingut que no sap nedar en pugui aprendre. 
- Aconseguir la implicació del professorat com a prescriptor d’activitats extraescolars. 
- Generar experiències de connexió entre els aprenentatges dins i fora de l’escola. 
- Treballar conjuntament amb el tècnic d’esports, les entitats esportives de Manlleu, el 
Consell Esportiu d’Osona, les AMPA i els centres educatius per construir una oferta 
d’activitats esportives amb qualitat educativa i accessibles a tothom. 
- Treballar per incloure al catàleg de les AMPA del curs següent activitats realitzades per 
altres entitats de Manlleu. 
- Dissenyar un sistema d’inscripció conjunt de totes les activitats de cara a l’altre curs. 
- Explorar vies i recursos per fer accessibles les activitats a totes les famílies. 

 

Descripció  - Pla Català de l'Esport a les escoles. 
- Implicació dels serveis tècnics esportius de Manlleu i Consell Esportiu d'Osona per 
activar una oferta d'activitats esportives de lleure. 
- Oferta compartida de les activitats extraescolars dels centres mitjançant el treball 
conjunt de les AMPA. 
- Grup de treball dins del PEC per analitzar per què es fan o no activitats  extraescolars i 
quines són les barreres existents. 
- Jornades lúdico-esportives per a alumnes de 1r de primària (oportunitat per conèixer la 
pràctica de diferents esports de la mà de les entitats esportives de 
Manlleu). 
- Casals lingüístics i d'integració (beques per als casals d'estiu). 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

950  Pressupost  5000 
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

Lloc Centres educatius i equipaments municipals. 
 

Temporització Tot l'any, fora de l'horari escolar. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

% d'alumnat que participa a les activitats extraescolars de les AMPA 
Nombre d'alumnes que fan activitats extraescolars en un centre que no és el seu 
Nombre d'infants i joves becats per a fer activitats extraescolars 
Nombre d'infants i joves becats als casals d'estiu 

 

 

 

Responsable  Núria Font i Puig    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
 

 
  



 

6 

FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 4  Categories  Espais de trobada  Destinataris  Famílies 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 XARXAMPA - coordinació de les AMPA del municipi 

 

Objectius 
dels PEE  

3 Potenciar implicació famílies educació fills 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 Dissenyar i avaluar conjuntament una programació d'activitats de trobada i de formació 
de pares i mares adreçada a totes les famílies de Manlleu. 

 

Descripció  Espai de trobada periòdic entre representants de totes les AMPA de Manlleu per elaborar 
el programa d'activitats i fer-ne el seguiment: 
- Bicicletada familiar 
- 6 xerrades de formació per a pares i mares 
- Mercat d'intercanvi i venda de joguines de 2a mà 
- Marató de TV3 
- Caramelles 
- Caminades familiars 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

600  Pressupost  600 

 

Lloc Museu del Ter (xerrades), L'Ateneu de Manlleu, i altres espais de la població. 
 

Temporització Tot el curs. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de reunions de coordinació 
- Nombre d'AMPA participants 
- Nombre de participants a les activitats 
- Grau de satisfacció dels membres de Xarxampa 
- Grau de satisfacció dels participants a les activitats 

 

 

 

Responsable  Núria Font Puig    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 5  Categories  Expressió artística  Destinataris  Alumnat 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Sant Jordi: concurs de dibuix i sardana a l'escola 

 

Objectius 
dels PEE  

2 Potenciar educació en valors / espais lleure 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Fomentar l'expressió artística de l'alumnat de totes els centres i totes les edats. 
- Afavorir el sentiment de pertinença mitjançant el coneixement vivencial de les 
tradicions catalanes. 

 

Descripció  El dia de Sant Jordi al matí es fa un concurs de dibuix a la plaça Fra Bernadí obert a tot 
l'alumnat de primària i secundària de Manlleu. A la tarda, tots els nens i nenes de 3r i 4t 
de primària de Manlleu, els quals han fet 6 hores 
d'aprenentatge de sardanes a la seva escola, fan una ballada de sardanes a la mateixa 
plaça. Posteriorment es lliuren els premis als guanyadors del concurs de dibuix i 
s'exposen al públic els dibuixos guanyadors. 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

1800  Pressupost  750 

 

Lloc Plaça Fra Bernadí i escoles de primària. 
 

Temporització Dia de Sant Jordi i 6 setmanes prèvies de formació de sardanes a cada escola. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Nombre d'escoles i alumnes participants al concurs de dibuix. 
Nombre de participants a l'activitat Sardana a l'escola. 

 

 

 

Responsable  Núria Font Puig    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions  Sardana a l'escola es fa amb la col·laboració de l'Agrupació Sardanista de Manlleu. 
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 6  Categories  Patis oberts  Destinataris  Famílies 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Patis oberts de l'escola Puig-Agut 

 

Objectius 
dels PEE  

2 Potenciar educació en valors / espais lleure 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 Donar un major ús a les instal·lacions esportives i de lleure de l’escola. 
- Proporcionar un espai de joc ampli als infants i joves del barri de l'Erm. 
- Reduir la pressió a la resta de l’espai públic del barri. 
- Afavorir la convivència entre iguals. 
- Fer un treball socioeducatiu amb els infants i joves que fan ús de l’espai per tal que 
aprenguin a utilitzar la resta d’espais públics amb la mateixa actitud de 
respecte i civisme. 
- Proporcionar un espai de trobada per als adults i les famílies. 
- Potenciar la interacció dels adults amb els infants i joves a través del joc. 

 

Descripció  Obertura dels patis de l'escola Puig-Agut fora de l'horari lectiu com un espai públic més, 
amb la presència de monitors. A petició dels mateixos usuaris, en algunes es realitzen 
activitats organitzades (tornejos esportius, jocs). 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

9500  Pressupost  15000 

 

Lloc Pati de l'escola Puig-Agut 
 

Temporització Tot l'any (excepte els mesos més freds, desembre, gener i febrer). Els dies 
d'obertura varien en funció del mes de l'any (de 2 dies a la setmana els mesos 
més freds fins a 7 dies a la setmana durant les vacances d'estiu). L'horari també 
varia en funció de l'estació de l'any. 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Nombre diari d'infants que utilitzen els patis. 
Nombre de pares i mares acompanyants. 
Nombre d'incidències. 
Nombre de reunions de coordinació amb l'equip de monitors i amb l'escola. 

 

 

 

Responsable  Núria Font Puig    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

Observacions        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 7  Categories  Expressió artística  Destinataris  Alumnat 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Projecte Clavé XXI (Coral Viladomat, Coral ElCarmecanta, Coral de l'Institut del Ter) 

 

Objectius 
dels PEE  

2 Potenciar educació en valors / espais lleure 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Donar l’oportunitat de cantar en una coral popular a tots els nens i nenes de Manlleu. 
- Oferir educació musical i alhora social, tot fent que el cant coral sigui una entrada al 
món de la música i una base per a la participació activa dins la societat. 
- Potenciar la bona convivència i el civisme entre els infants i les seves famílies. 

 

Descripció  La Coral Viladomat (extraescolar de l'escola Puig-Agut oberta a tots els nens i nenes de 
1r i 2n de primària de Manlleu), conjuntament amb la Coral ElCarmecanta (escola 
Vedruna) i la Coral de l'Institut del Ter, participen al projecte Clavé XXI, de la Fundació 
Orfeó Català-Palau de la Música Catalana. Aquest projecte, impulsat per la Fundació 
Orfeó Català – Palau de la 
Música Catalana, vol potenciar la igualtat d'oportunitats per als infants i joves en situació 
de risc d'exclusió social, a partir de la pràctica coral com a eina de 
transformació personal i social. Aquestes corals tenen un calendari d'actuacions al llarg 
del curs i un concert final al Palau de la Música Catalana. 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

140  Pressupost  2000 

 

Lloc Teatre del Puig-Agut, Escola Vedruna, INS del Ter, Palau de la Música Catalana. 
Diferents espais municipals. 

 

Temporització Tot el curs. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre d'infants participants a les corals 
-Nombre d'activitats 
-Nombre de cantades conjuntes realitzades 
-Nombre de participants al concert final al Palau de la Music 

 

 

 

Responsable  Núria Font i Puig    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

Observacions        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 8  Categories  Impuls lectura  Destinataris  Alumnat 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 LECXIT 

 

Objectius 
dels PEE  

1 Millorar condicions escolarització/èxit acadèmic 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Motivar el gust per la lectura dels alumnes participants. 
- Millorar la comprensió lectora tot fent acompanyament a la lectura. 
- Implicar la comunitat en la millora de l'èxit acadèmic dels nens i nenes de Manlleu. 

 

Descripció  Persones voluntàries treballen la lectura de forma lúdica i amena amb els infants de 
forma individual durant una hora a la setmana, en horari extraescolar. 

 

Realització  Voluntariat  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

16  Pressupost  0 

 

Lloc Biblioteca Municipal de Manlleu 
 

Temporització Tot el curs. Cada parella de lectura fa un mínim de 10 sessions d'1h al llarg del 
curs. 

 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre d'infants atesos. 
- Nombre de sessions realitzades per cada parella de lectura. 
- Grau de satisfacció dels alumnes, els voluntaris, les escoles i les famílies. 

 

 

 

Responsable  Núria Silvestre Gusí    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/... www.bibliotecamanlleu.cat    Telèfon de contacte        

 

Observacions  Es compta també amb una persona voluntària que coordina el projecte. Les persones 
voluntàries de lectura formen part del programa d'intercanvi de temps TempsXTemps. 
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 9  Categories  Educació en valors  Destinataris  Alumnat 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Catàleg d'activitats educatives pels centres educatius de Manlleu 

 

Objectius 
dels PEE  

5 Potenciar treball/aprenentatge en xarxa 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Complementar els continguts curriculars amb tallers, xerrades i altres activitats. 
- Coordinar i centralitzar en un sol catàleg i una sola via de sol·licitud tota l'oferta 
d'activitats que ofereix l'ajuntament i altres administracions als centres de Manlleu. 

 

Descripció  Cada curs s'elabora un catàleg amb l'oferta d'activitats per a l'alumnat en els àmbits 
següents: biblioteca; medi ambient; diversitat i convivència; igualtat de gènere i 
prevenció de violències masclistes; alimentació i nutrició; 
economia social i solidària; afectivitat i sexualitat; consum; drogodependències; 
empresa, emprenedoria; orientació acadèmica i laboral; seguretat i riscos. 
Pel curs 2018-19 s'ofereixen 155 activitats diferents: 11 per a Escoles Bressol, 53 per a 
educació primària i 91 per a secundària (ESO, batxillerat i cicles). 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

3500  Pressupost  2000 

 

Lloc A cada centre educatiu. També visites a l'exterior. 
 

Temporització Tot el curs. El mes de maig es presenta el catàleg pel curs següent. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre d'activitats sol·licitades 
- Nombre d'alumnes participants 
- Grau de satisfacció per part dels centres (professorat i alumnat) 

 

 

 

Responsable  Núria Font Puig    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 10  Categories  
Comissió/Grup de treball

 Destinataris  
Comunitat educativa

 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Xarxa d'Infància i Adolescència de Manlleu - XIAM 

 

Objectius 
dels PEE  

5 Potenciar treball/aprenentatge en xarxa 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Millorar els circuits de treball dels professionals de serveis socials, salut i educació. 
- Homogeneïtzar les comissions socials dels centres educatius. 
- Capacitar i acompanyar les famílies en situació de vulnerabilitat. 

 

Descripció  Xarxa de treball entre professionals de serveis socials, salut i educació, dinamitzada per 
un grup motor i amb diferents comissions de treball. Cada dos anys es realitzen unes 
jornades obertes a tots els professionals que treballen en l'àmbit de la infància i 
l'adolescència. 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

60  Pressupost  0 

 

Lloc Diversos espais municipals / centres educatius. 
 

Temporització Tot el curs. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de reunions del grup motor 
- Nombre de comissions que han treballat durant el curs 
- Nombre d'acords i grau d'execució 

 

 

 

Responsable  Àgata Gelpí Lluch    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 11  Categories  Absentisme  Destinataris  
Comunitat educativa

 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Pla de prevenció i atenció a l'absentisme i l'abandonament escolar de Manlleu 

 

Objectius 
dels PEE  

1 Millorar condicions escolarització/èxit acadèmic 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Reduir l’absentisme escolar durant la segona etapa d’educació infantil, les etapes 
d’educació primària i l’educació secundària obligatòria. 
- Millorar i agilitzar el circuit d’actuació conjunt per a totes les institucions implicades en 
la problemàtica de l’absentisme escolar per tal de proporcionar una resposta eficaç a 
aquest problema. 
- Potenciar el treball en xarxa i la coresponsabilitat en la prevenció i l’atenció de 
l’absentisme i l’abandonament escolar. 
- Conèixer i incidir en les característiques individuals, familiars, escolars i socials que 
dificulten l’assistència regular i la vinculació del menor a l’escola. 
- Visibilitzar, coordinar i enfortir els recursos i programes socioeducatius, 
d’acompanyament a l’escolaritat, que poden contribuir a la prevenció i a la 
intervenció de les situacions d’absentisme i de risc d’abandonament escolar. 
- Recolzar les transicions educatives, fent especial èmfasi en la transició a P3, la transició 
de primària a secundària i en els dos últims cursos de l’ESO. 
- Informar i sensibilitzar a nivell social i institucional sobre la problemàtica de 
l’absentisme i l’abandonament escolar i la necessitat de col·laboració per detectar i 
ajudar a resoldre els casos que es produeixin. 
- Impulsar accions per al tractament de l’abandonament escolar prematur, afavorint el 
seguiment d’estudis postobligatoris, altres accions formatives i/o 
accions d’inserció laboral. 

 

Descripció  Pla d'actuació consensuat entre tots els agents implicats, aprovat l'octubre del 2017, 
que s'ha posat en marxa durant el curs 17-18. El pla fa molt èmfasi en la dimensió 
preventiva i en l'actuació coordinada entre tots els agents mitjançant un pla individual 
per a cada cas. 
També inclou la creació d'un aplicatiu informàtic, anomenat AGIRE, per registrar els 
casos, els acords i les actuacions realitzades per part dels diferents professionals 
implicats. 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

25  Pressupost  0 

 

Lloc Ajuntament i centres educatius 
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

Temporització Tot el curs 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Nombre de casos atesos segons tipologia d'absentisme. 
Nombre de casos resolts. 
Nombre de comissions realitzades (mínim 1 ordinària/any). 
Valoració del funcionament dels circuits d'actuació establerts. 
Valoració de les activitats de prevenció de l'AEP. 

 

 

 

Responsable  Núria Font i Puig    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 12  Categories  Inclusió  Destinataris  Alumnat 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Orientació acadèmico-laboral 

 

Objectius 
dels PEE  

1 Millorar condicions escolarització/èxit acadèmic 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Garantir la igualtat d'oportunitats i evitar l'exclusió. 
- Facilitar la continuïtat educativa. 
- Facilitar l'orientació professional. 
- Treballar en xarxa per a la col·laboració i l'intercanvi. 

 

Descripció  - Pràctiques a empreses en virtut del conveni acadèmic-laboral per a alumnes de 3r i 4t 
d'ESO dels 4 centres de secundària del municipi. 
- "La Descoberta": activitat grupal d'estada de 4 dies en una empresa social del sector 
agroalimentari per conèixer de forma teòrica i pràctica el sector, el procés 
productiu i organització d'una empresa social, per a alumnes de 3r-4t d'ESO. Hi 
participen 2 alumnes de cada centre, en dues tongades diferents. En total 16 
alumnes. 
- "Càpsula": jornades d'orientació per a alumnes de 4t d'ESO al Consell Comarcal; espai 
de trobada entre professionals i joves. Cada centre és responsable d'inscriure els 
alumnes qui hi participaran. 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

180  Pressupost  0 

 

Lloc Diferents espais municipals, empreses de Manlleu i rodalies, empreses socials del 
sector agroalimentari d'altres comarques de Catalunya, Consell Comarcal. 

 

Temporització Al llarg del curs escolar. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de joves acollits al conveni acadèmic-laboral. 
- Nombre de joves acollits al conveni acadèmic-laboral que continuen fent 
estudis post-obligatoris. 
- Nombre de centres i joves participants a "La Descoberta" 
- Nombre de centres i alumnes participants a Càpsula. 
- Grau de satisfacció d'alumnes, centres i entitats/empreses participants a les 
diferents activitats. 

 

 

 

Responsable  Núria Brachs Fornells    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 13  Categories  
Orientació estudis postobligatoris

 Destinataris  Alumnat 

 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Acompanyament a l'escolarització postobligatòria 

 

Objectius 
dels PEE  

1 Millorar condicions escolarització/èxit acadèmic 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Garantir l’èxit escolar dels alumnes d’estudis postobligatoris en situació de 
vulnerabilitat social. 
- Promoure la solidaritat, l’intercanvi de coneixements i l’aprenentatge cooperatiu. 
- Facilitar l'accés a les beques que convoca el ministeri per a estudis postobligatoris. 

 

Descripció  Suport als estudiants per a emplenar el formulari de sol·licitud de beca per a estudis 
postobligatoris: sessió informativa grupal i atenció individual per a tramitar la sol·licitud 
(a càrrec de personal de l'Ajuntament). 
Grup de reforç escolar per a estudiants de cicles formatius i batxillerat derivats de 
serveis socials, a càrrec de 2 professors jubilats voluntaris (lletres i 
humanitats i ciències). 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

80  Pressupost  0 

 

Lloc Biblioteca Municipal de Manlleu 
 

Temporització Suport beques: juliol-setembre 2018 
Reforç escolar: novembre 2018 - juny 2019 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Nombre de beques tramitades amb suport. 
Nombre d'alumnes atesos als grups de reforç escolar. 
% d'alumnes que continuen amb els estudis. 

 

 

 

Responsable           Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 14  Categories  Acollida  Destinataris  Famílies 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Pla d'acollida de l'Oficina Municipal d'Escolarització 

 

Objectius 
dels PEE  

1 Millorar condicions escolarització/èxit acadèmic 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 Afavorir les condicions de la incorporació al sistema educatiu de les famílies 
nouvingudes a la ciutat, les que comencen a P3 i la transició de 6è a 1r d'ESO. 
Garantir un repartiment equilibrat als diferents centres de Manlleu de l'alumnat amb 
NEE. 

 

Descripció  Quan una família s'empadrona a Manlleu i té fills en edat escolar, des del Servei de 
Primera Acollida se l'orienta cap a l'OME. A l'Oficina Municipal d'Escolarització se'ls 
informa sobre el sistema escolar de Catalunya i sobre les escoles de Manlleu. Si els fills 
tenen més de 16 anys, se'ls orienta de cara als estudis postobligatoris, la formació 
d'adults, els cursos de català, la formació ocupacional i l'homologació d'estudis fets al 
país d'origen, si cal. També es fan 
entrevistes de valoració a les famílies d'origen estranger que escolaritzen un fill a P3 per 
primera vegada i es fa seguiment de tot el procés de preinscripció a P3 i a 1r d'ESO. 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

250  Pressupost  0 

 

Lloc Ajuntament de Manlleu (OME) 
 

Temporització Tot l'any. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Nombre d'entrevistes realitzades a famílies d'alumnes de P3 (famílies amb 
cognom estranger que escolaritzen un fill per primera vegada). 
Nombre d'alumnes atesos per incorporació tardana. 
Nombre de joves orientats. 

 

 

 

Responsable  Núria Font i Puig    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 15  Categories  
Comissió/Grup de treball

 Destinataris  
Comunitat educativa

 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Espai de debat educatiu 

 

Objectius 
dels PEE  

5 Potenciar treball/aprenentatge en xarxa 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Reforçar la xarxa entre centres, AMPA i ciutadania. 
- Construir un discurs compartit entre la comunitat educativa de Manlleu. 
- Reflexionar sobre com millorar la relació entre les famílies i l'escola a Manlleu. 
- A partir de la reflexió conjunta, desenvolupar accions de canvi als centres en relació a 
l'acollida i la participació de les famílies.  

 

Descripció  Espai de trobada periòdic entre docents, famílies i ciutadania per reflexionar, debatre i 
treballar diferents temes educatius que siguin transversals i rellevants per a tota la 
comunitat educativa. Es convoquen docents i representants de les AMPA de tots els 
centres i ciutadania voluntària del Grup Impulsor del PEC. Durant el curs 2018-19 es 
faran 5 sessions de debat sobre el tema de la relació entre les famílies i l'escola. 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

40  Pressupost  500 

 

Lloc Auditori del Museu del Ter 
 

Temporització 5 sessions durant el curs, en horari de migdia, els dimarts de les 13:15 a les 
14:45 h 

 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de participants a les trobades 
- Grau de satisfacció dels participants 
- Resultat dels debats (documents, projectes, activitats...) 

 

 

 

Responsable  Núria Font i Puig    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions  Aquesta activitat s'emmarca en el Projecte Educatiu de Ciutat i està dinamitzada per un 
grup de treball del Grup Impulsor del PEC. 
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 16  Categories  Difusió  Destinataris  
Comunitat educativa

 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Programa de ràdio "Manlleu educa" 

 

Objectius 
dels PEE  

5 Potenciar treball/aprenentatge en xarxa 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Donar a conèixer a la població l'oferta i l'activitat educativa de les diferents escoles i 
entitats de Manlleu. 
- Proporcionar als centres educatius i entitats la ràdio local com a recurs educatiu i com a 
mitjà de difusió de la seva activitat. 

 

Descripció  Programa de ràdio setmanal de mitja hora de durada durant tot el curs a l'emissora 
municipal Ràdio Manlleu. Cada setmana un centre educatiu, entitat o grup es 
responsabilitza de preparar i realitzar el programa. Hi participen tots els centres 
educatius de Manlleu (escoles bressol, escoles de primària i centres de secundària), 
l'Escola de Música, el PFI-PTT, el CFA, Xarxampa, el Grup Impulsor del PEC, el Centre 
Obert, la Biblioteca. 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

130  Pressupost  0 

 

Lloc Emissora municipal Ràdio Manlleu 
 

Temporització Cada dimecres, de 2/4 de 8 a 8 del vespre, del 10 d'octubre de 2018 al 19 de 
juny de 2019 (33 programes) 

 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de programes realitzats. 
- Grau de satisfacció dels participants. 

 

 

 

Responsable  Núria Font / Raimon Roma    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 17  Categories  Suport econòmic  Destinataris  Alumnat 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Premis i beques a l'excel·lència 

 

Objectius 
dels PEE  

1 Millorar condicions escolarització/èxit acadèmic 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 - Reconèixer i recompensar econòmicament els 3 millors treballs de recerca de 
batxillerat i les 4 millors qualificacions dels alumnes de 2n de batxillerat de 
Manlleu. 
- Promoure la realització de treballs de recerca de batxillerat sobre Manlleu. 

 

Descripció  Un jurat valora els millors treballs de recerca presentats pels 2 centres de batxillerat de 
Manlleu o d'alumnes de Manlleu que estudien en altres centres 
de la comarca. Es lliuren 3 premis de 300€, i 75€ pels tutors (es premia un treball de 
ciències i tecnologia, un de lletres i humanitats i un sobre Manlleu). 
Es premien amb 1000€ els 2 millors currículums de cada un dels 2 centres de batxillerat, 
amb el finançament de les empreses Bon Preu i Novatilu. 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

20  Pressupost  1125 

 

Lloc Biblioteca Municipal de Manlleu / sala de plens de l'ajuntament 
 

Temporització Juny - juliol 2019 
 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de treballs presentats 
- Nombre de treballs presentats sobre Manlleu 

 

 

 

Responsable  Núria Font i Puig    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
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FITXA DEL PLA ANUAL D’ACTUACIONS    CURS 2018-2019 

 

 

N. fitxa 18  Categories  Educació en valors  Destinataris  
Comunitat educativa

 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Projectes d'aprenentatge-servei i servei comunitari 

 

Objectius 
dels PEE  

2 Potenciar educació en valors / espais lleure 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 Associar l'aprenentatge a l'activitat pràctica i els coneixements als valors. 
Treballar competències bàsiques i habilitats com la creativitat, la iniciativa i el treball 
cooperatiu. 
Aprendre a ser un ciutadà/ana actiu/va. 

 

Descripció  1. El servei de Medi Ambient de l'ajuntament amb l'INS del Ter per tenir cura dels 
planters d'arbres de l'Arborètum. 
2. El col·legi La Salle té el projecte FAIG, amb el qual els alumnes d'ESO fan per petits 
grups projectes d'ApS, a diferents entitats i serveis públics de Manlleu. 
3. A diferents escoles es fa apadrinament per la lectura dels alumnes grans amb els 
petits (Casals-Gràcia, Puig-Agut, Pompeu Fabra). 
4. Alumnes de TIS de l'INS Antoni Pous fan de projecte de fi de curs dinàmiques lúdiques 
i d'integració amb alumnes de 1r d'ESO de Casals-Gràcia, "Trencant barreres". 
5. Tots els centres de secundària es van incorporant al servei comunitari, tal com 
estableix el departament d'ensenyament. Alumnat de l'INS Antoni Pous ha participat al 
projecte Lecxit des del servei comunitari. 

 

Realització  
Servei comunitari

 És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

600  Pressupost  0 

 

Lloc Als diferents centres i a les entitats que reben alguns dels serveis. 
 

Temporització Tot el curs escolar 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Nombre de projectes realitzats pel col·legi La Salle. 
Nombre de grups i alumnes de l'INS del Ter que han realitzat activitats de cura 
de l'Arborètum. 
Nombre d'hores realitzades a 1r d'ESO del projecte "Trencant barreres". 
Nombre de projectes de servei comunitari. 
Nombre de centres i alumnes implicats en activitats d'apadrinament de la 
lectura. 
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Responsable  Direccions dels centres.    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions  Aquest curs el programa Lexcit es realitzarà amb voluntariat adult, del programa 
TempsXTemps. 
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N. fitxa 19  Categories  Espais de trobada  Destinataris  Alumnat 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Trobada de delegats i delegades de 1r a 4t d'ESO de Manlleu 

 

Objectius 
dels PEE  

2 Potenciar educació en valors / espais lleure 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 Objectius Generals: 
- Afavorir processos de reflexió sobre la participació al centre educatiu en general i la 
figura del delgat/da en concret 
- Treballar la comunicació com a eina fonamental dels delegats/des 
Objectius Específics: 
- Donar eines i recursos per realitzar les funcions pròpies dels delegats/des. 
- Aprofundir en el coneixement dels drets i els deures de la figura dels delegats/des. 
- Potenciar la relació i l’intercanvi d’experiències entre els delegats/des dels diferents 
centres. 

 

Descripció  Jornada de treball dels delegats i delegades de 1r a 4t d'ESO dels centres de secundària 
de Manlleu, per fer conjuntament un treball pràctic de la tasca i 
responsabilitats que hauran d'assumir durant el curs. 
Els continguts teòrics que es treballaran a través d’una metodologia pràctica i vivencials 
als tallers son: 
1. Ser i Fer de Delegat/da 
- Què és un delegat/da? 
- Drets i deures 
- Funcions i tasques 
- Dificultats principals i possibles solucions 
- El lideratge 
- Els àmbits de participació als centres educatius 
- La Comunicació : Eines pràctiques per a la millora de les 
habilitats comunicatives 
2. Eines per a la resolució de conflictes: 
- Anàlisi i intervenció 
- Eines per fomentar el respecte (alumnes, professorat, 
entorn...) 
L’assetjament escolar: 
- Com el podem detectar? 
- Què hi podem fer com a delegats? 
- Intercanvi d’experiències 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 
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N. participants 
previst  

60  Pressupost  364 

 

Lloc Casal Cívic Frederica Montseny 
 

Temporització 23 de novembre de 2018 
 

Indicadors 
d’avaluació 

- Grau de satisfacció dels participants a la trobada 
- Nombre de centres participants 

 

 

 

Responsable  Mercè Sayol Carol    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
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N. fitxa 20  Categories  Educació en valors  Destinataris  Alumnat 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Consell Municipal de la Infància de Manlleu 

 

Objectius 
dels PEE  

2 Potenciar educació en valors / espais lleure 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 a) Incorporar el punt de vista de la infància en els assumptes d’interès general de ciutat 
implicant-la en el debat sobre la vida a la ciutat. Projectar i proposar 
solucions a temàtiques concretes tot promovent una ciutat en la que la infància hi tingui 
cabuda com a ciutadania de ple dret. 
b) Fomentar la dimensió pedagògica de la participació i desenvolupar diferents 
competències en els nens i nenes com aprendre a dialogar, escoltar,  col·laborar... 
c) Donar a conèixer a la ciutadania adulta el punt de vista dels infants com a persones 
que utilitzen i viuen la ciutat, desenvolupant així una major sensibilitat cap a la relació 
entre ciutat i infància. 
d) Establir canals de comunicació entre l'ajuntament i els infants. 
e) Propiciar que la infància pugui conèixer millor el funcionament de l’Ajuntament, de la 
ciutat i de quines eines i recursos tenen per poder-s’hi relacionar a través d’un escenari 
que esdevingui un espai d’intercanvi i 
aprenentatge per a tots els agents implicats. 

 

Descripció  El Consell de la Infància de Manlleu (CMIM) és un òrgan de participació de caràcter 
consultiu que té com a finalitat promoure la participació infantil a la ciutat. Es reuneix 
cada dos mesos en horari escolar i està format per un/a 
representant de cada línia de sisè curs de totes les escoles de primària de la ciutat i per 
l’Ajuntament. Les seves principals funcions són: treballar en projectes conjunts per 
millorar la ciutat, reflexionar col·lectivament i debatre sobre aquests projectes, emetre 
un posicionament al respecte i informar al Consistori sobre aquest posicionament i 
dialogar-hi. 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

220  Pressupost  5000 

 

Lloc Ajuntament de Manlleu i escoles de primària de Manlleu 
 

Temporització Curs escolar 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Valoració qualitativa a través d'una reunió amb el professorat, direccions i 
representants de l'Ajuntament. 
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Responsable  Laia Vilademunt    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
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N. fitxa 21  Categories  Interculturalitat  Destinataris  Alumnat 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Contes a la vora de totes les llengües que parlem 

 

Objectius 
dels PEE  

4 Millorar presència/'ús social de la llengua cat 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 Promocionar les llengües d'origen als centres. Sensibilitzar els professionals dels centres 
educatius del valor de les llengües d'origen per activar l'autoestima dels alumnes. Fer 
conscient l'alumnat de totes les llengües que es parlen a la classe i de la dificultat per 
aprendre-les. Valorar el pòsit cultural de cadascun dels alumnes de l'aula. Reflexionar 
sobre quina és la nostra mirada cap a les llengües d'origen i prendre consciència de la 
dificultat que poden tenir els alumnes a l'hora d'aprendre la nostra. 

 

Descripció  Voluntàries i voluntaris explicaran contes tradicionals  en les llengües  dels països 
d'origen dels alumnes. Un cop explicat el conte en la llengüa original s'explicarà en 
llengua catalana. Hi haurà previament l'asssessorament de l'ALIC. 
Comptem amb la col·laboració de les famílies i de joves estudiants per portar a terme 
aquesta activitat. L'activitat es farà a EI 

 

Realització  Voluntariat  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

200  Pressupost  0 

 

Lloc Centres de primària públics i concertats de Manlleu 
 

Temporització A partir del 2n trimestre 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Implicació de les famílies, persones voluntàries, implicació dels centres, nombre 
d'alumnes, acceptació per part dels alumnes. 

 

 

 

Responsable  Carme Brugarola, Núria Font    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions  Aquest projecte s'emmarca en el projecte Vincles per la Diversitat del PEC. 
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N. fitxa 22  Categories  Acollida  Destinataris  Alumnat 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Manlleu t' acull 

 

Objectius 
dels PEE  

2 Potenciar educació en valors / espais lleure 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 Aconseguir que el jovent nouvingut de Manlleu pugui accedir a una xarxa de relacions. 
Aconseguir que a partir d'aquestes relacions pugui superar més fàcilment el seu dol 
migratori. Ajudar a treballar la inclusió al municpi 

 

Descripció  A partir de la tria de jovent amb necessitats de relació gràcies a la informació que ens 
puguin donar des de l'Escola d'Adults, els centres de secundària, Serveis Socials etc, uns 
professionals els facilitaran el coneixement de l'entorn i vetllaran per algunes de les 
seves necessitats: com moure's per trobar feina, conèixer el nostre entorn més proper 
fent caminades, canvi d'impressions pel que fa el seu país d'origen, sortides 
professionals a partir del seu nivell d'estudis etc. 

 

Realització  Altres  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

25  Pressupost  2500 

 

Lloc Casal Cívic 
 

Temporització A partir del 2n trimestre 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Nombre de participants, actuacions fetes. 

 

 

 

Responsable  Àgata Gelpí     Correu electrònic  fontpn@manlleu.caat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
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N. fitxa 23  Categories  Convivència  Destinataris  Alumnat 
 

PEE Manlleu 
 

Nom 
Actuació 

 Company Tutor /Companyes tutores 

 

Objectius 
dels PEE  

1 Millorar condicions escolarització/èxit acadèmic 

Línies d’intervenció 

 1 Èxit escolar  7 Associacionisme  13 Ús llengua catalana 

 2 Prevenció absentisme  8 Acollida a les famílies  14 Accés llengües d’origen 

 3 Promoció xarxa educativa  9 Corresponsabilitat escola-família  15 Xarxa centres educatius 

 4 Promoció SC  10 Participació famílies  16 Vincles centres-famílies-entorn 

 5 Activitats esportives  11 Formació famílies  17 Promoció PdAC  

 6 Espais de lleure  12 Espais de trobada  Altres línies  
 

Objectius de 
l'activitat  

 Afavorir l'acollida dels alumnes nouvinguts al centre. Afavorir la inclusió dels alumnes 
nouvinguts al centre. Sensibilitzar els alumnes sobre el procés migratori. Donar valor a la 
feina de company tutor dins d'un volutariat. Crear vincles entre els alumnes de diferents 
cultures. Fer créixer la curiositat dels alumnes per les diferents cultures. Aconseguir que 
a l'hora del pati els alumnes de l'AA no estiguin sols. Intentar fer lligams amb tots els 
alumnes del centre. Ajudar els alumnes a l'AA a conèixer els espais del centre. Ajudar els 
AA a entendre les tasques que han de fer. 

 

Descripció  Des de la tutoria es busquen aquells alumnes que voluntàriament tinguin ganes de fer 
de Company Tutor. Es parlarà amb ells sobre les tasques que han de fer. S'elaborarà un 
document de compromis entre els company tutor i els alumnes tutoritzats. Finalment es 
farà una valoració de la tasca i es lliurarà un document al company tutor valorant la 
tasca que ha fet, si aquesta ha estat reixida. Es valorarà també l'esforç que ha fet els 
alumnes tutoritzades. 

 

Realització  Voluntariat  És una actuació de 
xarxa comunitària 

  Sí 
 No 

 

N. participants 
previst  

10  Pressupost  0 

 

Lloc Centres Educatius 
 

Temporització Tot el curs escolar 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Alumnes tutoritzats, enquestes de satisfacció, millor ambient a l'aula, millor 
ambient als patis. 

 

 

 

Responsable  Carme Brugarola, Núria Font    Correu electrònic  fontpn@manlleu.cat 
 

Web/blog/...          Telèfon de contacte        

 

Observacions        
 

 
  


