PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022. LÍNIES D’INTERVENCIÓ / PROJECTES I ACTIVITATS
1. CONTRIBUIR A LA MILLORA DE LES CONDICIONS D’ESCOLARITZACIÓ I A L’ÈXIT ACADÈMIC
1.1.INCENTIVACIÓ I SUPORT: PROMOCIÓ DE L’ÈXIT
Actuacions orientades a proporcionar recursos per a l’acceleració dels aprenentatges i altres accions positives
adreçades a l’alumnat amb risc d’exclusió i a les seves famílies
ESCOLAR DE TOT L’ALUMNAT
Reforç educatiu a primària i secundària
LÈCXIT
Fira Mataró Orienta (abans SIOP)
Projectes Singulars
Dispositiu Local d’Inserció
SOAC (Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari)
1.2.AFAVORIMENT D’ACTUACIONS COMUNITÀRIES
PER PREVENIR L’ABSENTISME
Comissió d’absentisme
1.3. PROJECCIÓ DE LA XARXA EDUCATIVA EN
L’ENTORN SOCIAL
Edició de materials sobre l’oferta educativa de ciutat
Guia d’activitats i serveis per a centres educatius,
docents, AMPA/AFA i famílies
Difusió dels projectes del Pla Educatiu d’Entorn

Reforç a tots els centres educatius públics de la ciutat, fora de l’horari escolar. Es complementa amb xerrades
a les famílies sobre l’acompanyament a les tasques escolars i a l’aprenentatge, amb el MEM, i jornades de
portes obertes al recurs.
Programa d’impuls a la lectura a través de parelles, que es realitza a les biblioteques públiques i a algunes
escolars.
Fira d’informació sobre l’oferta formativa reglada i no reglada de la ciutat per iniciar un itinerari professional
i/o educatiu.
Recurs que combina el treball escolar amb estades a les empreses.
Estructura de treball en xarxa de diversos serveis municipals adreçat a joves entre 16 a 18 anys sense acreditar
l’ESO i que volen definir el seu itinerari formatiu i/o professional.
Servei que treballa per orientar i acompanyar a l'alumnat, especialment aquell més vulnerable i les seves
famílies, en el procés de construcció de trajectòries personals d'èxit educatiu, professional i personal i evitar
l'absentisme i l'abandonament escolar prematur. Actualment es treballa amb joves entre 16 i 20 anys.
Actuacions per contribuir a l’escolarització òptima de tot l’alumnat, per actuar davant l’absentisme escolar i
per coordinar tots els serveis i totes les entitats que hi tinguin responsabilitats.
Comissió formada per representants de diversos serveis municipals i el Departament d’Educació, per fer
seguiment dels casos d’absentisme detectats.
Actuacions que fomentin el coneixement qualitatiu i l’accés a tota l’oferta educativa, que redueixin
desigualtats entre centres educatius i promoguin una visió comunitària.
Des de l’Oficina Municipal d’Escolarització s’edita cada curs diversos materials d’informació sobre l’oferta
educativa de la ciutat: Fulletó del Pas a Pas (instruccions per a la inscripció).
Guia digital que recull més de 200 activitats i serveis oferts des de l’Ajuntament i entitats als centres
educatius, docents, AMPA/AFA i famílies, per organitzar activitats grupals.
https://www.mataro.cat/ca/guia-dactivitats/activitats#b_start=0
La difusió dels projectes del Pla Educatiu d’Entorn a través de Mataró Audiovisual i les XXSS.
Vinculació del BIG BEM (GT de Biblioteques Escolars).

2. POTENCIAR L’EDUCACIÓ EN VALORS, EL COMPROMÍS CÍVIC I LA PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT EN ESPAIS DE LLEURE
Actuacions orientades a implicar l’alumnat en la millora de l’entorn alhora que desenvolupa les habilitats i
2.1. PROMOCIÓ DEL SERVEI COMUNITARI
Servei Comunitari (*)
2.2. INCENTIVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LES
ACTIVITATS ESPORTIVES
Pla Català d’Esport a l’Escola (*)
Esport i Lleure
TOTHOM a l’aigua!
2.3. INCENTIVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN ESPAIS DE
LLEURE
Patis Oberts
2.4. INCENTIVACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME INFANTIL I
JUVENIL
Consell d’Infants
2.5. EDUCACIÓ EN VALORS I COMPROMÍS CÍVIC
Accions de Convivència
Cooperatives escolars

capacitats pròpies de la competència social i ciutadana
Projectes d’APS per a alumnat de 3r o 4t d’ESO. Formació i implementació liderada pel Centre de Recursos
Pedagògics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Desenvolupament del Pla Català d’Esport a l’Escola per promoure l’activitat física i esportiva com un element
integrador que potencia els valors i la convivència.
Pla que promou l’esport a 14 centres de la ciutat (Primària i Secundària). Es coordina al territori a partir del
Grup de Treball, juntament amb el Consell Esportiu del Maresme.
Activitat d’esport i lleure per a infants de 8 a 12 anys.
Suport a l’alumnat que realitza, dins l’horari lectiu, activitats de natació i requereix d’un recolzament per
problemes motrius.
Actuacions orientades a donar a conèixer els espais de lleure del territori i fomentar la participació dels nois i
noies en activitats de lleure educatiu i en entitats d’educació en el lleure
Projecte d’obrir patis de les escoles fora l’horari escolar per a què els infants i joves, de 8 a 18 anys, hi puguin
jugar amb monitors/es i educadors/es socials que els proposen, si cal, activitats lúdiques. D’octubre a agost.
Actuacions que afavoreixin la participació dels infants i joves en associacions culturals, cíviques, esportives i
escolars
Òrgan participatiu que representa els infants de les escoles de Mataró, format per alumnat de 5è i 6è de
primària.
Actuacions que potenciïn els valors i el compromís cívic dels infants i joves de la ciutat
Accions que promouen la convivència entre la ciutadania, intervenint amb propostes de mediació escolar, de
no discriminació per raons de sexe, origen, edat..., de cooperació.
Projecte de promoció del cooperativisme, el treball en equip i transversal dins les aules, a partir d’aquesta
proposta de la Diputació de Barcelona. Hi ha una formació pel professorat, una trobada entre cooperatives,
un mercat i una cloenda i donació dels beneficis a entitats socials.

3. POTENCIAR LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES EN L’EDUCACIÓ DELS FILLS I FILLES I EN LA PARTICIPACIÓ DE LA VIDA ESCOLARS
3.1. PROMOCIÓ DE L’ACOLLIDA A LES FAMÍLIES
Acompanyament i matriculació a les famílies
Auxiliars interculturals
3.3. PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
Xarxa d’AMPA/AFA de ciutat
3.4. PROMOCIÓ DE FORMACIÓ DE LES FAMÍLIES
Oferta formació famílies
3.5. PROMOCIÓ DELS ESPAIS DE TROBADA
Fem un cafè
Espais infants i famílies

Actuacions per proporcionar la informació, orientació i suport necessari a les famílies amb dificultats
específiques.
Des de l’Oficina Municipal d’Escolarització, s’ofereix durant el període de matriculació informació, orientació i
acompanyament a les famílies que ho necessiten.
Dues tècniques d’educació infantil de Mataró que coneixen el català, el castellà, l’àrab i l’amazic fan
acompanyament a l’alumnat, mestres i famílies durant el primer mes de P·3.
Actuacions orientades a fomentar la participació de les famílies a la vida escolar.
Plataforma d’AMPA/AFA de ciutat que les promou com a espai de participació i formació de famílies als
centres educatius. Formada per les AMPA/AFA de les Escoles Bressol, centres educatius de Primària i
Secundària. Coordinació amb el MEM i l’Agència de Suport a l’Associacionisme.
Actuacions orientades a donar resposta a les necessitats formatives de les famílies.
Oferta de formació a famílies amb activitats formatives i activitats familiars de ciutat.
Actuacions que promoguin la participació i interrelació entre infants, joves, adults i gent gran de diversa
procedència.
Espais de trobada a les escoles, dins l’horari escolar, per promoure la convivència i la cohesió entre les
famílies.
Espais educatius per a famílies amb fills i filles menors de 3 anys, dinamitzats per una educadora, a les Escoles
Bressol.

4. MILLORAR LA PRESÈNCIA I L’ÚS SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA COM A LLENGUA COMPARTIDA I DE COHESIÓ, EN UN MARC DE RESPECTE I
VALORACIÓ DE LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA
4.1. PROMOCIÓ DE L’ÚS SOCIAL DE LA LLENGUA
CATALANA COM A LLENGUA COMPARTIDA I DE COHESIÓ

Taller de català per a alumnat nouvingut
Casal d’estiu de català
Cursos de català per a famílies / MEM, CNL i
Òmnium
Cinema en català
4.2. PROMOCIÓ DE L’ACCÉS A LES LLENGÜES
D’ORIGEN
Taller d’àrab (Programa LACM)
Dia internacional de les llengües maternes
(21 de febrer)

Accions formatives, de difusió i que possibilitin contextos d’ús significatiu de la llengua catalana
Taller de català i coneixement de l’entorn, dos dies la setmana, d’octubre a maig. Per a alumnat nouvingut de
Secundària que la llengua materna és NO romànica.
Casal lingüístic i coneixement de l’entorn per a alumnat nouvingut de secundària que tenen com a llengua
d’origen una llengua no romànica.
Cursos inicials de català per a famílies nouvingudes a algunes escoles que tenen espais de trobada.
Oferta de cinema en català per a escoles, instituts i escoles d’adults.
Accions complementàries per a l’aprenentatge de les llengües d’origen.
Taller que s’oferta als centres educatius per a tot l’alumnat.
Programa d’activitats, organitzades al febrer, per visibilitzar la diversitat i importància de les llengües maternes
a la nostra ciutat.

5. POTENCIAR EL TREBALL I L’APRENENTATGE EN XARXA DE TOTS ELS AGENTS EDUCATIUS QUE OPEREN EN UN TERRITORI
Actuacions per potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa entre tots els agents educatius i entitats educatives
5.1. PROMOCIÓ DE LA XARXA ENTRE ELS CENTRES
que formen part del Pla Educatiu d’Entorn.
EDUCATIUS
Grup Fem un cafè de ciutat
Grup del Pla Català de l’Esport (*)
Grup Biblioteques Escolars (*)
Grup de Reforç Educatiu
Grup SOAC
5.2. PROMOCIÓ DELS VINCLES ENTRE ELS CENTRES
EDUCATIUS, LES FAMÍLIES I L’ENTORN
Mostres de teatre a escoles i instituts (*)
Dansa a primària (*) / FEM DANSA!
Escoles Orquestrals
Tallers trimestrals de música
Flabiol a l’escola (*)
Camins escolars

Grup de treball dels centres educatius que promouen espais de trobada familiars, espais d’intercanvi
d’experiències i formació, conjuntament amb el MEM.
Grup de treball dels centres educatius que formen part del PCEE i centres que promouen activitats esportives.
Grup de treball dels centres educatius que potencien la biblioteca escolar, en el que comparteixen projectes,
informacions, recursos, documents, experiències i bones pràctiques.
Grup de treball entre serveis i entitats que ofereixen a la ciutat reforç escolar, bàsicament, a Infantil, Primària i
Secundària i a les famílies, per compartir i optimitzar recursos, metodologies, materials, etc.
Grup de treball que fa el seguiment del SOAC, on intervenen els agents educatius implicats: inspecció, LIC,
tècnics municipals,...
Actuacions participatives que facilitin la vinculació de tots els nodes de la xarxa educativa.
Treball amb les arts escèniques com a eina pedagògica i de transformació social. Organitzat per la Direcció de
Cultura i Direcció d’Educació de l’Ajuntament de Mataró.
Projecte de foment de la dansa i el moviment del cos entre l’alumnat de Primària. Amb el suport de la Direcció
de Cultura.
Projecte de promoció de la música com a eina pedagògica. Amb l’Escola de Música Municipal.
Tallers trimestrals de gòspel i ukelele (Primària) i percussió corporal i creativitat (Secundària), amb l’EMMM.
Suport en l’acte final, a les escoles que introdueixen el flabiol i el tamborí.
Impuls del projecte de camins escolars liderat a Mobilitat, iniciats al GEM i Escola Pia a Mataró, amb la
Diputació de Barcelona.

5.3. PROMOCIÓ DE PROJECTES D’ÀMBIT
COMUNITARI

Actuacions per promoure una resposta educativa compartida a les necessitats concretes de l’entorn

Pla d’impuls a la lectura

Organització d’activitats per promoure el gust per la lectura. Les activitats s’emmarquen dins la programació de
Sant Jordi.

(*) Projectes dins el Pla de Formació de Zona del Centre de Recursos Pedagògics de Mataró (CRP).

