PROJECTE D’ACTUACIONS 2010-2011
PLA EDUCATIU D’ENTORN DE VIC

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

1

PEE

Vic

Nom

Tallers de Suport a la Tasca Escolar

Actuació
Objectiu del Incrementar l'èxit acadèmic
PEE
Objectius de Proporcionar a l’alumnat que viu en un entorn socioeconòmic desafavorit, unes
l’activitat
condicions que l’ajudin al seguiment del currículum escolar, a adquirir hàbits
d’organització i d’estudi, a planificar el treball escolar i a aprofitar totes les oportunitats
que té al seu voltant en el seu procés de desenvolupament personal.
Aconseguir la igualtat d’oportunitats per tot l’alumnat.
Donar un suport als aprenentatges escolars per aquells alumnes que ho necessitin.
Fomentar el treball en valors.
Descripció

Realització de tallers de suport a la tasca escolar, que impliquen activitats diverses:
reforç aprenentatges escolars, ús de les TIC, lectures... El desenvolupament de l’actuació
comporta l’atenció mínima a l’alumnat d’una hora diària, 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...).
Aquest curs 2010-2011 es realitzen 2 modalitats de tallers: 7 centres educatius en
conveni amb la Universitat de Vic, 1 centre que s'auotgestiona el taller i 5 centres que es
gestionen des del Pla d'Educatiu per tal de donar resposta a l'objectiu de recerca de
noves fonts de finançament. S'ha creat un grup de treball, coordinat per l'ALIC.

Destinataris

Alumnes del centres de primària i secundària, prèvia selecció del professorat del centre,
d'acord amb la previsió feta pels tutors i les propostes de les Comissions Socials.

Lloc/Centres

Cada centre educatiu realitza el seus tallers. Enguany s'han ampliat els espais que
s'utilitzaran en cada centre, per tal de donar resposta als projectes 1x1.

Data

D'octubre de 2010 a maig de 2011.

Indicadors
d’avaluació

Nombre de participants / centre.
Edat dels participants.
Repercussió dels tallers en l'assoliment dels continguts.
Grau de satisfacció dels alumnes, del professorat i de les famílies.

Responsable

Dolors Dot
Mercè Farrés

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

2

PEE

Vic

Nom

Tallers de famílies

Actuació
Objectiu dels Potenciar els espais de convivència i el compromís cívic
PEE
Objectius de Facilitar la interrelació entre les famílies d'origen estranger i la resta de famílies del
l’activitat
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

Desenvolupament de propostes que incrementin la participació activa de les famílies al
centre, a través d'activitats que ja estan incloses en la dinàmica del propi centre: festes,
tradicions, visites culturals... o altres demandes que pugui suggerir el centre, sempre en
la línia de la participació i la cohesió social.

Destinataris

Famílies de cadascun dels centres.

Lloc/Centres

Generalment en el propi centre o en algun espai municipal, o a l'entorn.

Data

Al llarg del curs escolar.

Indicadors
d’avaluació

Grau de participació i satisfacció de les famílies.

Responsable

Dolors Dot
Mercè Farrés

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

3

PEE

Vic

Nom

Projecte "Pots fer-ho"

Actuació
Objectiu dels Potenciar l'equitat i la participació en el marc d'una educació inclusiva per reduir
PEE
desigualtats
Objectius de Promoure la participació de l'alumnat de primària amb risc d'exclusió social en diferents
l’activitat
activitats extraescolars que es desenvolupen al municipi.
Potenciar el treball en xarxa amb entitats de la ciutat i altres agents educatius: clubs
esportius, escola de música, acadèmies d'idiomes...

Descripció

El projecte "Pots fer-ho!" és una iniciativa de Càritas de Vic, que és qui coordina els
diferents suports i fa el contacte amb les entitats i/o associacions collaboradores. La
proposta d'alumnes participants sorgeix de la coordinació que s'estableix entre diferents
agents educatius en el si de la comissió social.

Destinataris

Alumnes de pirmària amb risc d'exclusió social.

Lloc/Centres

Diferents recursos de la ciutat, en funció de l'oferta.

Data

Al llarg del curs escolar.

Indicadors
d’avaluació

Grau de participació i satisfacció dels alumnes.
Coordinació entre els diferents agents implicats.
Valoració de les entitats/associacions collaboradores.

Responsable

Dolors Dot
Mercè Farrés

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

4

PEE

Vic

Nom

Projecte "Famílies Guia"

Actuació
Objectiu dels Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents que operen en el territori
PEE
Objectius de Acollir les famílies dels alumnes nouvinguts als diferents centres educatius de la ciutat.
l’activitat
Acompanyar aquestes famílies en la seva inclusió en la xarxa del propi centre.
Explicar la dinàmica pròpia de cada centre, així com les activitats pròpies i les
“peculiaritats” del calendari lectiu.
Acompanyar en el procés d’adaptació les noves famílies, informant puntualment de les
diverses actuacions que es promouen des del centre durant el curs escolar.
Fomentar la cohesió, la convivència i la participació entre totes les famílies del centre.

Descripció

El projecte promou el contacte entre famílies nouvingudes als centres i altres famílies ja
integrades en la dinàmica del centre. Es parteix d'un acord entre aquestes famílies, l'EBE
i les AMPA. El seguiment del projecte es fa des de l'EBE.

Destinataris

Famílies nouvingudes a la ciutat i famílies dels centres educatius de la ciutat.

Lloc/Centres

Diferents centres educatiud de la ciutat

Data

Al llarg del curs escolar

Indicadors
d’avaluació

Nombre de famílies participants del projecte.

Responsable

Dolors Dot
Mercè Farrés

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Grau d'implicació de les famílies.
Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

5

PEE

Vic

Nom

Projecte "Mentor"

Actuació
Objectiu dels Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents que operen en el territori
PEE
Objectius de El projecte té una doble finalitat: D’una banda proporcionar un aprenentatge experiencial
l’activitat
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.

Descripció

Es tracta d’un conveni de col•laboració de dos centres d’Educació Secundària Obligatòria
i la Universitat de Vic, en concret la Facultat d’Educació: Grau d’Educació Social. És un
projecte pilot que comença aquest curs 2010-2011 vinculat a una de les assignatures de
1r curs d’Educació Social: Fonaments de l’educació de durada semestral.
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.

Destinataris

Dirigit a alumnes amb alt risc d’exclusió social per circumstàncies diverses.

Lloc/Centres

Els propis centres educatius.

Data

Durant el 1r trimestre escolar.

Indicadors
d’avaluació

http://www.vic.cat/educacio

Responsable

UVic i PEEV

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

6

PEE

Vic

Nom

Projecte "Un cop de mà"

Actuació
Objectius
dels PEE

Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents que operen en el territori

Objectius de Implicar altres institucions de la ciutat per dur a terme noves propostes d'Aprenentatge
l’activitat
Servei.
Donar suport al desenvolupament dels aprenentatges curriculars i en l'adquisicó d'hàbits
dels alumnes d'educació infantil, dins l'aula ordinària.
Descripció

Al llarg del 1r trimestre alumnes de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic
realtzen una tasca de suport a l'etapa d'educació infantil. Les principals tasques
s'orienten a facilitar la integració dels alumnes al centre i collaborar en els diferents
processos d'aprenentatge dels alumnes, a partir de les orientacions dels tutors.

Destinataris

Alumnes d'educació infantil de diferents centres de la ciutat. Al llarg del curs 2010-2011
participen en el projecte el Collegi Escorial, l'Escola Centre i el Collegi Sta. Caterina.

Lloc/Centres

Els propis centres eduactius.

Data

Al llarg del 1r trimestre.

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’alumnes de la Universitat que participen /centre/aula.

Responsable

UVic i PEEV

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Millora dels resultats d'aprenentatge.
Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

7

PEE

Vic

Nom

Pack cultural escoles

Actuació
Objectiu dels Potenciar l'equitat i la participació en el marc d'una educació inclusiva per reduir
PEE
desigualtats.
Objectius de Donar a conèixer als nens de 8 i 9 anys algunes de les mostres més pròpies de la cultura
l’activitat
catalana.
Apropar les entitats de Vic als alumnes i les famílies dels centres educatius de Vic.
Practicar en grups manifestacions culturals pròpies catalanes.
Descripció

Realització de tallers de sardanes, gegantons i castellers en els diferents centres
educatius
de
la
ciutat,
amb
els
alumnes
de
cicle
mitjà.
Combinació de 12 sessions, d'1 hora setmanal, dins l'horari lectiu on es combinarà
l'ensenyament-aprenentatge, en un nivell inicial, d'aquestes diferents manifestacions
pròpies de la cultura catalana. Les sessions es duen a terme per professionals de
diferents entitats de la ciutat i s'emmarquen dins l'hora d'educació física i/o de música
del currículum.
El projecte es realitza conjuntament amb el Pla de Barris.

Destinataris

Alumnes de cicle mitjà de les escoles de primària del sector sud de la ciutat. Alumnes de
cicle mitjà de les escoles de primària del sector centre de Vic.

Lloc/Centres

Escola La Sínia, Escola Dr Salarich, Collegi Sagrat Cor, Collegi Santa Caterina

Data

Al llarg d'un trimestre del curs escolar.

Indicadors
d’avaluació

Nombre de participants.
Grau de satisfacció dels participants.
Grau de satisfacció de les entitats.
Impacte/resposta de les famílies.

Responsable

Dolors Dot
Mercè Farrés

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

8

PEE

Vic

Nom

Pla Català d'Esport a l'Escola

Actuació
Objectiu dels Potenciar l'equitat i la participació en el marc d'una educació inclusiva per reduir
PEE
desigualtats
Objectius de Ofertar activitats extraescolars als diferents centres educatius de la ciutat per poder
l’activitat
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

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

Destinataris

Els alumnes dels diferents centres educatius de Vic, potenciant la participació de l’alumnat
que per motius socioculturals no acostuma a participar en activitats extraescolars, i dels
nens i nenes que viuen en entorns econòmics desfavorables.

Lloc/Centres

Els diferents centres educatius de la ciutat.

Data

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.
Diversitat d'ofertes.

Responsable

Dolors Dot
Mercè Farrés

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

9

PEE

Vic

Nom

Servei d'Intermediació i Acompanyament Sociocultural

Actuació
Objectiu dels Potenciar l'equitat i la participació en el marc d'una educació inclusiva per reduir
PEE
desigualtats
Objectius de Coordinar l'acollida de l'alumnat nouvingut per millorar la seva inclusió als centres
l’activitat
educatius i a la xarxa social comunitària.
Collaborar dins la XAM en l'acollida de les famílies i l'alumnat nouvingut.
Participar amb l'EBE en les actuacions derivades de l'acollida de l'alumnat nouvingut.
Treballar per la inclusió social de les famílies i els alumnes nouvinguts a la ciutat.
Descripció

El Servei d'Intermediació cultural està format per dues mediadores que treballaran amb
les famílies, i les escoles i instituts, dels alumnes que estan en situació de risc d'exclusió
que hi ha a la ciutat.
Les mediadores es coordinen amb els diferents agents educatius que intervenen en tot el
Sistema Educatiu.
Les actuacions que es duran a terme, d’acord amb els objectius acordats prèviament,
estaran relacionades amb la participació de les famílies nouvingudes, i de mediació entre
escola i família en relació a temes estrictament escolars.
A més més, el Servei de Mediació farà de nexe entre les famílies i les diferents entitats
culturals, socials, esportives de la ciutat.

Destinataris

La comunitat educativa i les famílies nouvingudes a la ciutat.

Lloc/Centres

Tots els centres educatius de la ciutat.

Data

Al llarg del curs escolar.

Indicadors
d’avaluació

Nombre d'intervencions realitzades.
Grau de satisfació dels diferents usuaris.
Grau d'assoliment dels plans d'actuació en els diferents centres.

Responsable

Dolors Dot

Correu electrònic

Mercè Farrés
Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
/
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

10

PEE

Vic

Nom

Programa de mediació social

Actuació
Objectiu dels Contribuir a millorar les condicions d'escolarització
PEE
Objectius de Contribuir a la xarxa establerta entre els diferents agents per tal de reduir i prevenir
l’activitat
l'absentisme escolar.
Orientar les famílies i alumnes per garantir l'escolarització de tot l'alumnat.
Descripció

El Servei d'Intermediació cultural està format per dues mediadores que treballaran amb
les famílies, i les escoles i instituts, dels alumnes que estan en situació de risc d'exclusió
que hi ha a la ciutat.
Les mediadores es coordinen amb els diferents agents educatius que intervenen en tot el
Sistema Educatiu.
Les actuacions que es duran a terme, d’acord amb els objectius acordats prèviament,
estaran relacionades amb la participació de les famílies nouvingudes, i de mediació entre
escola i família en relació a temes estrictament escolars.
A més més, el Servei de Mediació farà de nexe entre les famílies i les diferents entitats
culturals, socials, esportives de la ciutat.

Destinataris

La comunitat educativa en general, amb especial atenció a les famílies amb risc
d'exclusió social.

Lloc/Centres

Tots els centres educatius de la ciutat.

Data

Al llarg del curs escolar.

Indicadors
d’avaluació

Nombre d'intervencions realitzades.
Grau de satisfació dels diferents usuaris.
Grau d'assoliment dels plans d'actuació en els diferents centres.

Responsable

Dolors Dot
Mercè Farrés

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

11

PEE

Vic

Nom

Casals Lingüístics

Actuació
Objectiu dels Potenciar els espais de convivència i el compromís cívic
PEE
Objectius de Incloure l’alumnat de 6 a 12 anys que arriba a Catalunya al llarg del curs escolar, en les
l’activitat
activitats organitzades a l’estiu.
Apropar l’alumnat a la llengua d’ensenyament i d’ús dels centres educatius, i afavorir el
coneixement del nostre país i la creació de llaços afectius amb els seus nois i noies.
Participar en el finançament dels casals d’estiu.
Descripció

Participació en els Casals d’estiu de l’ajuntament amb un monitoratge especialitzat que
garanteixi la integració d’aquests alumnes en el grup, la participació en les activitats, el
seguiment i la utilització de la llengua catalana.
Des del Servei d'Intermediació i Acompanyament es farà un seguiment d’aquests
alumnes per tal de fer-ne la valoració.

Destinataris

Alumnat d’educació primària que s’hagi incorporat a l’escola durant aquest curs.

Lloc/Centres

Incorporació en els Casals d'Estiu organitzats des de la Regidoria d'Educació de
l'Ajuntament de Vic.

Data

Mesos de juliol i agost del 2011.

Indicadors
d’avaluació

Nombre de participants en els casals.

Responsable

Dolors Dot
Mercè Farrés

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Grau d'integració en el desenvolupament de les diferents activitats pròpies del casal.
Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

12

PEE

Vic

Nom

Taller Lingüístic

Actuació
Objectiu dels Potenciar els espais de convivència i el compromís cívic
PEE
Objectius de Incloure l’alumnat de 12 a 16 anys que arriba a Catalunya al llarg del curs escolar, en les
l’activitat
activitats organitzades a l’estiu.
Apropar l’alumnat a la llengua d’ensenyament i d’ús dels centres educatius, i afavorir el
coneixement del nostre país i la creació de llaços afectius amb els seus nois i noies.
Participar en el finançament dels casals per als joves.

Descripció

A partir de les dades facilitades pels centres, i les extretes de les dades de les darreres
comissions d’escolarització del curs escolar, es formarà un grup d’alumnes que rebran
una formació en llengua catalana, basada en la comunicació oral.
Des del Servei d'Intermediació i d’acompanyament es farà un seguiment d’aquests
alumnes per tal de fer-ne la valoració.

Destinataris

Alumnat d’educació secundària que s’hagi incorporat a l’escola durant aquest curs i que
necessiti practicar i reforçar els continguts de llengua catalana.

Lloc/Centres

Diferents espais de la ciutat

Data

Juliol/Agost 2011.

Indicadors
d’avaluació

Nombre de participants en els casals.
Grau d'integració en les diferents activitats que s'ofereixen a la ciutat durant l'estiu.
Grau de reforç en llengua catalana.

Responsable

Dolors Dot
Mercè Farrés

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

13

PEE

Vic

Nom

Matinal"I després què, cap on vaig?"

Actuació
Objectiu dels Incrementar l'èxit acadèmic
PEE
Objectius de Promoure la continuïtat dels estudis.
l’activitat
Millorar la inserció laboral dels alumnes sense graduat en ESO.
Optimitzar l'ús educatiu dels espais municipals.
Descripció

Taula rodona a partir de l’experiència de diferents joves que han tingut diferents
trajectòries acadèmiques i/o professionals, un cop fets els 16 anys.
A partir de la taula rodona, els estudiants de 3r. d’ESO s’agruparan per reflexionar sobre
les experiències viscudes pels contertulians.
L’activitat serà conduïda pels professionals del Servei de Suport i Orientació del VicJove i
del Servei d'Intermediació del PEEV, juntament amb la col•laboració dels tutors dels
centres i dels propis estudiants de la facultat d’educació de la Universitat de Vic.
Es podrà fer un seguiment de l’activitat a partir d’activitats de seguiment que es
proporcionaran el dia de l’actuació.
L’activitat es realitza des del VicJove i el Servei d'Intermediació i Acompanyament del
PEEV, ambdós recursos personals de l’Ajuntament de Vic (regidoria d'Afers Socials, i
regidoria d’Educació, respectivament).

Destinataris

Els alumnes de 3r d’ESO de tots els centres de secundària de Vic, ja que a tercer encara
es pot fer una feina de prevenció i, per altra banda, a 4t ja es treballa àmpliament
l’orientació des de cada centre educatiu.

Lloc/Centres

Unversitat de Vic.

Data

Al llarg del 2n/3r trimestre del curs escolar.

Indicadors
d’avaluació

Nombre d'escoles participants.
Grau d'assoliment dels objectius plantejats.
Grau d'impacte en els destinataris.

Responsable

Dolors Dot
Mercè Farrés

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
/
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

14

PEE

Vic

Nom

Tallers d'atenció a la diversitat

Actuació
Objectiu dels Incrementar l'èxit acadèmic
PEE
Objectius de Promoure la continuïtat dels estudis.
l’activitat
Millorar la inserció laboral dels alumnes sense graduat en ESO.
Optimitzar l'ús educatiu dels espais municipals.
Descripció

Realització de crèdits pràctics per alumnes de tercer d’ESO. Aquests crèdits seran
trimestrals.
D'octubre a gener es realitzaran els "tastets d'oficis" amb l'objectiu de presentar als
alumnes un ventall amb diferents entorn laborals, de diferents sectors, així com el treball
conceptual del vocabulari pròpi del món laboral. Aquestes classes es realitzaran els
dimarts a la tarda, de les 15'00 h a les 17'00h.
De febrer a juny les classes es realitzaran els dilluns i dimarts, de les 15'00 h a les
17'00h.
Els alumnes assistiran als tallers acompanyats del tutor de l’escola i es farà els
seguiment corresponent, per tal de poder acreditar els coneixements assolits com a
crèdits variables.
Aquests tallers s'emmarquen en els projectes singulars d'atenció a la diversitat dels
diferents centres educatius.

Destinataris

Alumnes que estiguin cursant tercer curs d’ESO amb risc d’exclusió social i/o dificultats per
seguir les classes ordinàries.

Lloc/Centres

Els tallers es realitzen en diferents entorns laborals.

Data

Al llarg del curs escolar.

Indicadors
d’avaluació

Grau d'assoliment dels objectius acordats.

Responsable

Dolors Dot
Mercè Farrés

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Grau de millora de la participació de l'alumne/a en la resta de classes lectives.
Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

15

PEE

Vic

Nom

Punt de Partida

Actuació
Objectiu dels Incrementar l'èxit acadèmic
PEE
Objectius de Promoure la continuïtat dels estudis.
l’activitat
Millorar la inserció laboral dels alumnes sense graduat en ESO.
Optimitzar l'ús educatiu dels espais municipals.
Contribuir a l’assoliment d’objectius general d’etapa per part dels alumnes participants,
per tal de capacitar-los a:
- 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 l’opció, a alumnes de 4t d’ESO, 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 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 punt de partida complementa la tasca iniciada amb els alumnes de 3r
d’ESO amb els tallers d’atenció diversitat.

Destinataris

Alumnes de 4t d'ESO, o alumnes repetidors amb edat de 4t d'ESO

Lloc/Centres

Diferents empreses de Vic

Data

Al llarg del curs escolar

Indicadors
d’avaluació

Grau d'implicació dels alumnes durant les pràctiques.

Responsable

Dolors Dot
Mercè Farrés

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Nombre d'alumnes que obtenen el graduat escolar.
Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

16

PEE

Vic

Nom

Setmana de la ciutadania

Actuació
Objectiu dels Potenciar els espais de convivència i el compromís cívic
PEE
Objectius de Incrementar i millorar les actuacions per desenvolupar en família, i entre famílies i
l’activitat
alumnes de diferents centres educatius.
Promoure la participació de tot l'alumnat i de les seves famílies en les actuacions
dirigides a tota la ciutadania.
Descripció

Realització de diferents activitats en parallel amb la particpació de les escoles de Vic,
les diferents entitas culturals, socials, esportives, grups de lleure... i els diferents
departament de l'Ajuntament.
Aquest és un projecte pensat per a la participació de la ciutadania a títol individual o bé
representada a partir de les entitats i associacions de la nostra ciutat, o dels agents
socials, educatius i econòmics implicats.
A banda de la principal protagonista d’aquesta setmana, la ciutadania, caldrà comptar
amb la col•laboració i implicació de les següents àrees, serveis i unitat de l’Ajuntament:
Unitat de Ciutadania, Gent Gran, Civisme i Convivència, Participació Ciutadana,
Cooperació al desenvolupament, Mediació, Cultura, Educació (PEC), Esports, Joventut,
Pla de Barris, Punt Dona, Centres Cívics, Pla de l’Entorn…

Destinataris

Els ciutadans i les ciutadanes de Vic

Lloc/Centres

Diferents espais de la ciutat.

Data

3r trimestre del curs escolar.

Indicadors
d’avaluació

Grau d'implicació en el desenvolupament de les tasques acordades.
Nombre de participants en les diferents activitats.
Grau d'assoliment dels objectius acordats.

Responsable

Unitat de Ciutadania
Ajuntament de Vic

–

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
/
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

17

PEE

Vic

Nom

Collaboració amb entitats - Escola de la Pau

Actuació
Objectiu dels Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents que operen en el territori
PEE
Objectius de Els objectius generals de l'Escola de la Pau (Casal Claret) responen a la voluntat inicial
l’activitat
del projecte. Són complementaris, i es treballen segons les necessitats individuals de
cada una de les persones que formen part de l’Escola de la Pau.
- Facilitar als nens / es i als / les adolescents eines per a treballar les seves habilitats
psicosocials, especialment pel que fa a la resolució de conflictes, la relació intercultural i
la possibilitat d'obrir-se a noves perspectives respecte de les pròpies capacitats.
- Continuar fent acollida dels infants i adolescents nouvinguts derivats de les diferents
institucions, enfortint el projecte com a nucli de trobada i difusió de valors de
convivència.
- Desenvolupar la convivència en la diversitat des del coneixement, el reconeixement i la
valoració positiva de la diversitat en les relacions.
- Permetre als nens / es i als / les adolescents el coneixement de l'entorn, de les entitats
que hi ha i les tasques que desenvolupen per tal que, si els interessa, n'acabin formant
part.
Descripció

L’Escola de la Pau vol ser un recurs educatiu, un espai de trobada que tingui en compte
les necessitats reals (d’horari, d’organització familiar, de component cultural i/o
tradicional ...) d’aquest col lectiu amb un risc social més gran.

Destinataris

Nens i nenes i adolescents de la ciutat de Vic, amb una especial atenció als grups amb
risc d'exclusió social.

Lloc/Centres

Casal Claret

Data

Al llarg del curs escolar

Indicadors
d’avaluació

Nombre d'alumnes participants / centre.

Responsable

Casal Claret

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Grau de satisfacció del treball en xarxa.
Correu electrònic

Telèfon de contacte

mdot3@xtec.cat
/
farresmm@vic.cat

93-702.72.53

FITXA DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
CURS 2010-2011

N. fitxa

18

PEE

Vic

Nom

Escola de Pares

Actuació
Objectiu dels Potenciar els espais de convivència i el compromís cívic
PEE
Objectius de Crear xarxa entre les diferents AMPA de tots els centres educatius.
l’activitat
Optimitzar els recursos de la ciutat.
Potenciar l'acompanyament de les famílies en tot el procés educatiu.
Descripció

L’Escola de pares i mares de Vic 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 paraigüa 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.

Destinataris

Totes les famílies de la ciutat, els alumnes i els diferents agents educatius. Les propostes
programades són obertes a la ciutadania en general.

Lloc/Centres

Diferents espais de la ciutat.

Data

Falta concretar dates, la previsió és febrer-maig.

Indicadors
d’avaluació

Nombre de participants.

Responsable

Núria Homs Molist

Espai virtual

http://www.vic.cat/educacio

Grau de satisfacció dels participants.
Correu electrònic
Telèfon de contacte

homsmn@vic.cat

93-702.72.53

