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PLA EDUCATIU ENTORN (PEE). CIUTAT DE MATARÓ 
 
Per què sorgeixen els Plans educatius entorn? 
 
Els Plans educatius entorn (PEE) neixen com una resposta a les noves necessitats sorgides. 
En els darrers 20 anys s’han produït una sèrie de canvis que han transformat l’estructura de 
la nostra societat, on les paraules canvi i mobilitat han esdevingut quotidianitat en totes les 
dimensions de l’esfera dels individus. Per una banda, en l’àmbit familiar s’han trencat els 
vells models d’articulació i han emergit nous models de família. En l’àmbit productiu, la 
ràpida i profunda transformació tecnològica, així com la globalització i la competència per 
conquerir mercats, han modificat els patrons de producció i d’organització laboral, 
produint-se una progressiva precarització. Així mateix, la incorporació de la dona al mercat 
de treball remunerat ha generat tota una sèrie de conseqüències en la compatibilització 
d’horaris familiars. D’altra banda, la globalització també ha afavorit l’increment de la 
diversitat cultural produint-se un augment d’immigració de persones procedents de països 
empobrits d’altres continents. 
 
Tots aquests fenòmens han tingut unes conseqüències en l’àmbit escolar. La precarització 
del treball i de l’ocupació ha portat a una desvalorització de les acreditacions escolars. El 
creixement de la riquesa i de l’exclusió ha portat a evidenciar la forta relació entre 
l’exclusió social i l’escolar. Així mateix, els centres d’ensenyament ja no són l’únic espai 
del saber, ser professor/a ja no confereix automàticament autoritat. Paral·lelament, l’àmbit 
social pressiona cada vegada més l’àmbit escolar, cada vegada s’exigeix un rol més 
extensiu a l’escola. Aquests canvis obliguen a la institució escolar a incorporar 
modificacions estructurals en el seu funcionament per tal d’aconseguir l’èxit educatiu.  
L’escola no és omnipotent, cal que treballi de forma conjunta i complementària amb les 
famílies i els altres agents i entitats educatives de l’entorn. 
 
Què són els Plans educatius entorn? 
 
Els PEE són un sistema de cooperació entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i la administració local, obert al món associatiu, que vol donar  
suport institucional i aportar els mitjans necessaris a  aquelles experiències encaminades 
a assegura la continuïtat i coherència educativa en els diferents àmbits de la vida de 
l’alumnat, impulsant l’equitat educativa, l’ús de la llengua catalana i l’educació 
intercultural com a elements facilitadors de la cohesió social.  
 
Busca aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat en totes les seves dimensions: 
personal, social, acadèmica i laboral, per tal que tots els nois i les noies desenvolupin 
una identitat personal, rica i equilibrada, adquireixin les competències necessàries 
per respondre de forma satisfactòria als reptes de la vida quotidiana i tinguin les 
habilitats socials i les actituds idònies per conviure en la societat actual. 
 



 

Així, es vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels 
infants i joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa més enllà de l’àmbit escolar 
per tal de potenciar que tots els actors i serveis implicats en l’educació treballin de 
forma coordinada i coherent per tal de donar resposta de forma integrada  a tota una 
pluralitat de situacions. 
 
A qui van  adreçats? 
A tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però en especial als sectors socials més 
fràgils i més vulnerables. 
 
Quin és l’àmbit d’incidència?  
En educació formal i no formal. 
 
Objectius generals? 
 
1) Potenciar l’èxit educatiu de tot l’alumnat en les seves diferents dimensions: 
• l’èxit personal, lligat al desenvolupament d’una identitat personal rica i equilibrada 

•  l’èxit social, lligat al desenvolupament  de les habilitats socials i les actituds idònies 
per conviure en la nostra societat catalana plural 

•  l’èxit acadèmic, lligat al desenvolupament de la capacitat de convertir la 
informació, disponible avui en abundància, en coneixements 

•  l’èxit laboral, lligat al desenvolupament de la capacitat d’aplicar aquests 
coneixements per resoldre de forma satisfactòria els reptes que planteja  el món del 
treball en l’actualitat 

2) Promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural i l’ús de la llengua 
catalana en un marc plurilingüe. 
  

A Mataró? 

Mataró ha estat una ciutat pionera, una de les primeres en endegar un pla educatiu entorn. 
S’inicia durant el curs 2005-2006 als centres educatius de la zona nord-est. Després de 
valorar de forma molt positiva  l’impacte i el treball desenvolupat, i atenent a la diversitat 
de la composició de pràcticament tots els centres educatius de la ciutat, per  iniciativa de l’ 
Institut Municipal d’Educació, durant el curs 2008-2009 s’estén fins arribar a tots el 
centres públics de la ciutat. (s’entén que són a tots els centres, no?? O vaig equivocada) 
 
Objectius Específics: 

1) Incrementar l’èxit escolar, reduint desigualtats entre col·lectius  

Línia d’intervenció:  
1.1) Incentivació i suport: promoció de l'èxit escolar de tot l’alumnat 
 
Actuacions:  



 

– Reforç escolar a primària i secundària 
– Biblioteques obertes 

 
1.2) Orientació i seguiment acadèmico-professional 
 

– SIOP 
– Projectes singulars 
– DLI (Dispositiu Local Inserció) 

2) Contribuir a millorar les condicions d’escolarització 
 

Línia d’intervenció:  
2.1) Prevenció de l’absentisme 
           

Actuacions:  
– Comissió absentisme 

 
3) Potenciar l’equitat i la participació en el marc d’una educació inclusiva per reduir 
desigualtats 

 
Línies d’intervenció:  

 3.1) Acollida de l’alumnat i de les famílies que s’incorporen a la zona 
 
Actuacions:  

– Acompanyament en el procés de matriculació 
– Auxiliar intercultural a l’alumnat de P3 a dos centres de la ciutat. Reforç 

durant període d’adaptació. 
– Curs acollida 16-18 (Centre de Formació d’Adult de Can Noé) 
 

3.2) Afavoriment de la participació de tot l’alumnat a les diferents activitats 
aula/centre/entorn 
 

Actuacions:  
– La ràdio a l’escola.  
– Teatre dins l’horari lectiu a primària i secundària 
– Dansa dins l’horari lectiu 
– 4 cordes 
– Pla Català de l’Esport 
 

 4) Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i de 
cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat  lingüística 
 
Línies d’intervenció:  
 4.1) Sensibilització específica respecte l’adopció de la llengua catalana com a 
llengua comuna i respecte la diversitat lingüística. 
 
Actuacions:  

– Curs intensiu de llengua catalana 
– Casal lingüístic d’integració 



 

– Grup Llengua i Entorn 
– Curs de Català per pares i mares 

 
4.2) Promoció de l’accés a les llengües d’origen 

Actuacions:  
– Classes Llengua Àrab 
– Classes de Llengua Amaziga 

 
5) Potenciar els espais de convivència i el compromís cívic 
 
Línies d’intervenció:  
 5.1) Promoció de línies d’actuació per a l’educació en valors per i en la ciutadania a 
l’aula/centre/entorn 
 
Actuacions:  

– Projectes d’Aprenentatge Servei http://apsmataro.blogspot.com/ 
– Benvinguts al Bougoun Thio de la Ramou  
– Mataró al compàs de la rumba 
– Tallers de Sensibilització Intercultural  

 
  5.2) Promoció de l’educació més enllà de l’escola 

Actuacions:  
– Esport i Lleure al teu abast 
– Patis oberts 

 
5.3) Creació d’espais de trobada i de convivència 

Actuacions:  
– Acollida de les famílies: Famílies Guia  i Espais de Trobada 
– Taller de cuina 
– Taller de música amb família 
– Patis oberts Infància i Famílies 0-6 
– Espai de Criança. Petita Infància i Famílies 0-3 

 
6) Enfortir els vincles entre famílies i el centre educatiu   
 
Línies d’intervenció:  
 6.1) Actuacions de promoció de la participació i vinculació activa de totes les 
famílies 
 
Actuacions:  

– Suport a la funció educativa de les famílies: 
• Conferències i xerrades per a mares i pares 
• Tallers per a mares i pares 
• Etc. 

– Suport a les actuacions de formació de famílies 
• Cursos d’informàtica per a mares i pares  
• Cursos de català per a mares i pares 



 

• Altres 
•  

7) Promoure la sostenibilitat de les accions 
  
Línies d’intervenció:  

7.1) Optimització de recursos:  

Actuacions: 

– Protocol per l’establiment de classes de llengües 
– Protocol espais de trobada 
– Canvi de format de diverses activitats 

 

 
Recursos Humans?    

 Departament Ajuntament 
Representació institucional  
promoció dels Plans 

Inspecció Regidor 

Dinamització de les 
actuacions 

Agent de Llengua Interculturalitat i  
 
Cohesió Social 
 
Serveis Educatius 

Tècnics/tècniques de 
l’Institut Municipal  
d’Educació 
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Assessorament i/o 
col·laboració 

Centre de Recursos Pedagògics 
 
Equip d’Assessorament Psicopedagògic 
 
Serveis Educatius. 

Tècnics/tècniques 
d’altres serveis de 
l’Ajuntament de 
Mataró 
 

 

Metodologia? Basada en el treball en xarxa  escolar de centre, entre centres i en l’àmbit 
local. Hi ha constituïdes diferents comissions: 

Comissió Representativa-Institucional:  

-  Té la funció de fixar les orientacions generals del Pla educatiu entorn. Fer el 
seguiment, aprovar el pla d’actuacions i la memòria de cada curs.  

- Està composada per: 
.1. Una part institucional: l’alcalde de Mataró o persona en qui delegui, el Director 

dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o persona en qui 
delegui, la Direcció de l’IME o persona en qui delegui, l’Inspector coordinador 
de la Zona de Mataró, dos/dues, tècnics/tècniques de l’IME que desenvolupen la 
gestió i el seguiment de les actuacions del Pla educatiu entorn, un/a o dos/dues 
tècnics/tècniques dels Serveis Educatius,  

.2. Una part representativa: dos/dues, representants de les direccions dels centres 
públics de  primària, una pertanyent a la zona est i l’altra a  la zona oest de la 
ciutat, dos/dues, representants de les direccions dels centres públics de 
secundària, una pertanyent  a la zona est i l’altra a la zona oest de la ciutat, un/a 
o dos/dues, representant de les direccions de les escoles concertades, un/a, 



 

representant dels mestres d’educació física que participen en el Pla Català de 
l’Esport Escolar dins la zona reconeguda com a Pla educatiu entorn pel 
departament d’Ensenyament, tècnics/tècniques dels serveis que treballen en 
xarxa i desenvolupen accions emmarcades dins del pla d’actuacions. 

.3. A les sessions de la comissió representativa-institucional també podran ser 
invitades persones d’entitats, associacions o altres serveis quan el tractament 
d’un tema ho faci aconsellable. 

 
Comissió permanent: 

- Té la funció de: col·laborar en la planificació i organització de les actuacions del 
curs escolar, coordinar les actuacions de les comissions, elaborar la proposta 
d’actuacions seguint les orientacions i els acords presos en la comissió 
representativa-institucional, elaborar la memòria del pla d’actuacions, fer el 
seguiment de les actuacions, dinamitzar actuacions de treball en xarxa: ApS, 
grups de treball, reunions d’un sector determinat, reunions interdiciplinars per 
abordar una temàtica concreta, etc.  

- Està composada: per dos/dues, tècnics/tècniques de l’IME, un/a o dos/dues 
tècnics/tècniques dels Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

 


