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Estructura de la comissió territorial del PEE
Zona La Florida

Inspector de zona

Responsable municipal

Assessor LIC

-

EBM Casa de les Flors
Escola Joaquim Ruyra
Escola Menéndez Pidal
Escola Pau Casals
Escola Pau Vila
Escola Pere Lliscart
Institut Eduard Fontserè
Institut Pedraforca
Centre educatiu Balaguer
Col.legi San Jaime
Col·legi St. Gervasi
Col·legi La Florida
CFA St. Ramon/La Florida

Coordinadora PEE
-

Servei d’Educació
Servei de Cultura
Regidoria del Districte
Serveis educatius (LIC, EAP i CRP)
Biblioteca La Florida
Centre d’Art Tecla Sala
Servei d’Esports i Joventut
Consell Esportiu
Escola Municipal de Música – C. Arts
Àrea Bàsica de Serveis Socials
Servei de Mediació Comunitària
Servei d’Acollida i Integració
Centre de Recursos per a l’Ocupació (CRO)
Oficina Jove d’Emancipació
Torre Barrina C.M de Creació Multimèdia
Teatre Joventut
Centre de Normalització Lingüística (CNL)
Guàrdia Urbana
C.M. Ana Díaz Rico
Oficina Pla Integral
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Club d’Esplai La Florida
Cooperativa AEMA
INCOOP.sccl
AMPA Pau Casals
AFA Pere Lliscart
Fundació El Llindar
Fundació Pere Closa
Associació Joves per a la
Igualtat i Solidaritat (JIS)
Associació JAPI
Associació Cultura 13
Avesedari
Marinva SL.
Club Escacs L’H
Museu Marítim de Barcelona
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Eixos d’actuació del PEE
El PEE articula les seves actuacions en quatre eixos:

Prevenció i atenció
a l’absentisme
escolar

Processos de
transició i
itineraris
educatius
acompanyats

La convivència

Famílies

ENTORN
Santa Eulàlia / Bellvitge-Gornal / Pubilla Cases-Can Serra / Collblanc-La Torrassa / La Florida
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Objectius dels Plans Educatius d’Entorn
El conveni signat entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament, amb vigència des del curs 2015-2016 fins el 2018-2019, explicita
que:
1. Els Plans Educatius d’Entorn són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de la
nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa dels diferents àmbits de la vida dels infants i dels joves.
2. Els Plans Educatius d’Entorn han estat i són, una bona proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Educació i
l’Ajuntament, amb el suport i la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguir
l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la
convivència i l’ús de la llengua catalana. Amb la participació de les entitats educatives del territori, es basa en un model
d’intervenció global que es posa a l’abast de l’alumnat de la zona escolar o del municipi.

Objectius PEE de L’Hospitalet del Llobregat
1. Potenciar les estratègies d’acompanyament a l’escolaritat i de millora de l’èxit educatiu, en el marc dels programes
d’educació i entorn.
2. Enfortir els vincles entre l’escola, la família i l’entorn, com a xarxa educativa de territori.
3. Millorar la convivència als centres educatius i als barris.
4. Fer créixer la xarxa educativa de territori, vinculant accions, projectes, agents socioeducatius i institucions.
5. Enfortir l’ús de la llengua catalana com a instrument de cohesió social en el marc plurilingüe de la ciutat.
6. Vincular els recursos que oferim al territori amb els que ja existeixen a la xarxa.
7. Estendre la metodologia de treball en xarxa i els recursos del Pla Educatiu d’Entorn, desenvolupant progressivament alguns
programes a la resta de ciutat (prevenció i atenció a l’absentisme escolar, taller estudi assistit i programa d’orientació i
acompanyament).
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PREVENCIÓ I ATENCIÓ A L’ABSENTISME
ESCOLAR

PREVENCIÓ I ATENCIÓ DE L’ABSENTISME
Pla d’actuació PEE La Florida. Curs 2018-2019
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Objectius generals de l’eix:
1. Potenciar les estratègies d’acompanyament a l’escolaritat i de millora de l’èxit educatiu,
especialment per a l’alumnat en risc d’absentisme i d’abandonament escolar.
2. Potenciar el treball en xarxa i la coresponsabilitat en la prevenció i atenció de l’absentisme
escolar.
3. Establir eines, protocols i criteris homogenis a tots els centres per a la detecció i la
intervenció en l’absentisme escolar.
4. Consolidar la qualitat metodològica del treball de prevenció de l’absentisme i en contra de la
desafecció escolar.
5. Reduir la taxa d’abandonament escolar prematur al final de l’educació secundària obligatòria
i la desescolarització, especialment en el pas de primària a secundària.
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Àrea/entitat/institució:

Servei d’Educació

Projecte

Prevenció i atenció a l’absentisme escolar

Objectius específics
1. Apropar la metodologia de treball proposada en el pla de “Millora de l’escolaritat: prevenció i atenció a l’absentisme
escolar” 2014 (en endavant PME), a la dinàmica de funcionament dels centres, mitjançant la Comissió socioeducativa
(CSE).
2. Donar a conèixer els circuits d’intervenció i les eines metodològiques de la CSE als centres educatius.
3. Mantenir el treball compartit i en xarxa dels diferents professionals incorporant altres agents, recursos, serveis del
territori de La Florida.
4. Valorar i dissenyar conjuntament amb el centre educatiu el pla d’actuació personalitzat adreçat a alumnat i famílies.
5. Potenciar les responsabilitats de les famílies envers l’obligatorietat del compliment de l’escolarització dels seus fills i
filles.
6. Potenciar l’acompanyament de l’alumnat i famílies en els processos de transició.
Actuacions
1. En marc de les CSE donar suport metodològic i assessorament a tots els agents de les CSE.
a. Escoles: Joaquim Ruyra, Menéndez Pidal, Pau Casals, Pau Vila i Pere Lliscart.
b. Instituts: Eduard Fontserè i Pedraforca.
2. Espais de coordinació amb intervenció a demanda, escoles: Balaguer, La Florida, San Jaime i Sant Gervasi.
3. Presentació dels circuits de derivació i eines metodològiques per tal de sistematitzar la intervenció als centres
educatius.
4. Coordinacions periòdiques amb l’àrea bàsica de serveis socials (ABSS), i altres serveis o recursos municipals en
aquells casos on es requereix una actuació conjunta.
a. Reunions trimestrals amb l’equip d’educadors/es de l’ABSS.
Pla d’actuació PEE La Florida. Curs 2018-2019
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b. Coordinació amb els educadors/es socials referents dels centres educatius en l’abordatge de casos d’absentisme.
c. Coordinacions puntuals: EAP, EAIA, entitats de lleure socioeducatiu, Guàrdia Urbana i altres.
5. Dissenyar i fer el seguiment dels plans d’actuació personalitzats a partir del treball de la CSE.
6. Entrevistes amb les famílies i l’alumnat.
7. Acompanyament en els processos de transició entre etapes educatives.
a. Seguiment de casos de primària a secundària mitjançat la Comissió de transició.
b. En col·laboració amb POA, orientació a recursos de segona oportunitat.
c. Orientació a recursos de segones oportunitats per a l’alumnat amb dificultats d’assistència i risc d’abandonament a
demanda dels centres concertats.
8. Intervencions de la Promotora escolar del poble gitano.
9. Actuacions de la Guàrdia Urbana (equip proximitat i guàrdies tutors), a través de les citacions a les famílies per
l’abordatge de l’absentisme.
10. Acompanyar als centres en els procés de derivació a la Comissió de Zona.
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Indicadors d’avaluació
1. Nombre de centres amb CSE en els que participa la TSEA
2. Nombre de CSE en les que s’ha participat
3. Nombre de centres on es realitzen espais de coordinació
4. Nombre de casos derivats al programa (derivacions noves i casos en seguiment)
5. Nombre i percentatge de casos segons tipologia d’absentisme
6. Nombre de casos derivats al programa segons etapa educativa
7. Nombre d’infants o joves entrevistats
8. Nombre de famílies entrevistades
9. Nombre de citacions (ordinària i Guàrdia Urbana)
10. Nombre de compareixences
11. Nombre d’alumnat amb reincorporació al centre i tipologia
12. Nombre de plans de reincorporació i acollida
13. Nombre de casos derivats a Comissió de Zona (CZ)
14. Nombre de seguiments en els processos de transició
15. Centres que han incorporat les eines del PME
16. Centres en els que s’ha fet presentació en el claustre
17. Coordinacions amb equip tècnic de la Regidoria d’Educació
18. Coordinació amb ABSS
19. Coordinacions amb altres agents de la xarxa
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Àrea/entitat/institució

Guàrdia Urbana

Projecte

Agents tutors

Objectius específics
1. Oferir un enllaç àgil i directe entre Guàrdia Urbana (en endavant G.U) i els centres educatius.
2. Vigilar l’entorn escolar per tal de detectar incidències en els centres i els seus voltants.
3. Ajudar a detectar problemàtiques de l’alumnat, entre elles, l’absentisme escolar.
Actuacions
1. Entrevistes periòdiques amb l’equip docent.
2. Gestió d’incidències o demandes plantejades pels centres.
3. Classes d’educació vial.
4. Fitxer actualitzat de cada centre, amb les dades dels responsables, dades d’accés i altres.
5. Col·laboració en les citacions a famílies dins del protocol del pla de “Millora de l’escolaritat: prevenció i atenció de
l’absentisme escolar” (PME).
6. Detecció d’infants i/o joves fora dels centres escolars en horari lectiu.
Indicadors d’avaluació
1. Nombre d’entrevistes amb l’equip directiu/equip docent
2. Nombre d’incidències /demandes dels centres
3. Nombre de classes d’educació vial
4. Nombre de col·laboracions en les citacions a famílies
5. Nombre de deteccions d’infants i/o joves
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PROCESSOS DE TRANSICIÓ
I ITINERARIS EDUCATIUS ACOMPANYATS

Pla d’actuació PEE La Florida. Curs 2018-2019

16

PLA EDUCATIU D’ENTORN
ELS PROCESSOS DE TRANSICIÓ I ITINERARIS EDUCATIUS ACOMPANYATS
Objectius generals de l’eix:
1. Orientar i acompanyar els infants, els joves i les seves famílies en els diversos itineraris
educatius, afavorint la igualtat d’oportunitats d’accés als recursos, donant valor a totes les
opcions formatives i respectant la diversitat en tots els seus aspectes.
2. Afavorir la transició a recursos de segones oportunitats dels joves sense graduat en educació
secundària.
3. Recolzar l’acció tutorial oferint suport als professionals dels centres educatius.
4. Potenciar el treball en xarxa i la coresponsabilitat en l’orientació educativa.
5. Acompanyar els processos de transició i els itineraris, des de l’entorn, en col·laboració amb
les entitats i institucions educatives corresponsables de l’educació a la ciutat.
6. Afavorir la coordinació entre les diferents etapes educatives de l’escolarització.
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Àrea/entitat/institució:

Servei d’Educació

Projecte

Programa d’orientació i acompanyament (POA)

Objectius específics
A nivell d’instituts:
1. Orientar els joves de sortida de l’ESO en l’elecció del seu itinerari formatiu, específicament aquells en risc de no
obtenir el Graduat en Educació Secundària (GES).
2. Acompanyar l’alumnat que no gradua en els processos de transició als itineraris formatius de segona oportunitat.
3. Oferir informació i donar suport a les famílies per tal que puguin acompanyar els seus fills i filles en el procés
d’orientació i transició.
4. Recolzar l’acció d’orientació educativa que realitzen els centres educatius i els seus professionals.
A nivell de territori:
5. Col·laborar i participar de la xarxa de recursos per a joves i, en especial, de les de segona oportunitat.
6. Promoure el treball coordinat amb les diferents àrees municipals implicades en les actuacions d’atenció i orientació a
joves als instituts.
Actuacions
A l’Institut Fontserè:
1. Orientació individual de l’alumnat en risc de no obtenir el GES.
2. Acompanyament de l’alumnat que no gradua en la transició als itineraris formatius de segona oportunitat.
3. Sessions grupals d’orientació acadèmica adreçades a l’alumnat de 4t de l’ESO.
4. Sessió grupal d’orientació amb famílies.
5. Orientació i acompanyament individual de famílies.
6. Reunions amb tutories i professionals del centre educatiu per informar de recursos i compartir possibles itineraris
formatius per a cada cas.
7. En el marc de la CSE, participació de l’anàlisi i la presa de decisions referent a la intervenció socioeducativa amb
Pla d’actuació PEE La Florida. Curs 2018-2019
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l’alumnat i famílies.
A l’Institut Pedraforca:
1. Orientació individual de l’alumnat en risc de no obtenir el GES.
2. Acompanyament de l’alumnat que no gradua en la transició als itineraris formatius de segona oportunitat.
3. Sessions grupals d’orientació acadèmica adreçades a l’alumnat de 4t de l’ESO.
4. Orientació i acompanyament individual de famílies.
5. Reunions amb tutories i professionals del centre educatiu per informar de recursos i compartir possibles itineraris
formatius per a cada cas.
6. En el marc de la CSE, participació de l’anàlisi i la presa de decisions referents a la intervenció socioeducativa amb
l’alumnat i famílies.
A nivell de territori de La Florida:
1. Coordinació amb els recursos de segona oportunitat per establir els canals de informació, derivació i seguiment de
l’alumnat:
a. Pla de transició al treball (PTT) i centres de formació de Programes de formació i inserció (PFI) i Formació
professional bàsica (FPB) de l’Hospitalet
b. Fundació El Llindar
c. Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament econòmic i Ocupació de l’Ajuntament i Centre de
Recursos per l’Ocupació de la Zona Nord (CRO)
d. Entitat JAPI, Club d’Esplai La Florida
e. Centres de formació d’adults de l’Hospitalet
f. Recursos forans al municipi
2. Coordinació amb els i les tècniques municipals de diferents serveis i regidories:
a. Equip del Programa d’Acció Comunitària del Servei d’Esports i Joventut
b. Equip d’educadors/es de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.
Pla d’actuació PEE La Florida. Curs 2018-2019
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3. Participació a la xarxa de territori enfocada al treball amb joves:
a. Eix 1+3, segones oportunitats (lideratge CRO)
Indicadors d’avaluació
1. Nombre de joves acompanyats (sortida curs 17-18)
2. Nombre de joves derivats per l’institut
3. Nombre de joves entrevistats individualment
4. Nombre de sessions grupals d’orientació acadèmica a l’alumnat
5. Nombre d’alumnat participant en les sessions grupals d’orientació
6. Nombre de sessions grupals d’orientació amb famílies
7. Nombre de famílies que han assistit a les sessions grupals d’orientació
8. Nombre de famílies entrevistades individualment
9. Nombre de centres on es realitzen reunions amb tutories de 3r i/o 4t
10. Nombre de centres en els que es participa a la CSE
11. Recursos de segona oportunitat amb els que s’articula coordinació
12. Regidories i serveis municipals amb que s’estableix coordinació
13. Xarxes de treball amb joves en les que es participa
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Àrea/entitat/institució: Servei Educació/Fd. El Llindar Projecte

Programes d’Adaptació Curricular (PAC)

Objectius específics
1. Donar suport educatiu i personal a aquells adolescents que tenen dificultats per adaptar-se al ritme de l’institut i per
a construir un projecte educatiu i personal de futur.
2. Evitar l’abandonament escolar, mitjançant un acompanyament personalitzador, generant expectatives formatives i
personals.
3. Reforçar en l’alumnat aspectes com la motivació vers els estudis, l’autonomia, l’autoconeixement i les habilitats
socials treballant en clau d’esforç i de procés.
4. Donar a conèixer diferents possibilitats formatives i laborals.
5. Començar a treballar la construcció d’un itinerari educatiu a mida.
Actuacions
1. Escolarització compartida amb un institut de la zona:
a. Institut Eduard Fontserè (10 alumnes de 3r i 4t).
2. Tallers professionalitzadors: d’art, tèxtil, cuina, fusteria, mecànica, noves tecnologies, fotografia, electricitat,
serralleria, formació i orientació laboral.
3. Acompanyament per part d’una tutoria de referència i seguiment individualitzat de l’alumnat.
4. Orientació de l’alumnat i derivació a recursos/itineraris formatius (propis i externs).
5. Seguiment amb l’institut de referència.
6. Coordinació amb altres agents socials i educatius del territori.
7. Treball amb famílies per tal de reforçar la seva implicació en el procés.

Indicadors d’avaluació
Pla d’actuació PEE La Florida. Curs 2018-2019
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre d’alumnat que ha participat
Avaluacions trimestrals compartides amb l’institut que permeten la revisió i adequació del Pla formatiu
Assistència continuada i puntualitat
Grau d’aprofitament de la formació
Continuïtat formativa
Tallers realitzats (amb les possibilitats que generen a l’hora de construir l’itinerari)
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Àrea/entitat:

Servei d’Educació / Esplai La Florida i AEMA

Projecte

Taller d’estudi assistit (TEA)

Objectius específics
1. Augmentar les expectatives de l’alumnat vers els estudis.
2. Ajudar l’alumnat a resoldre els possibles dubtes en l’execució de les tasques escolars.
3. Promoure l’ús de tècniques d’estudi.
4. Estimular al màxim l’àmbit de l’expressió i de la comprensió oral i escrita.
5. Adquirir i consolidar els hàbits i la cultura de l’estudi.
6. Garantir que els alumnes tinguin actualitzades les tasques de l’aula ordinària.
7. Incidir en les matèries de major dificultat, anticipant o repassant els continguts treballats a classe, posant especial èmfasi en
llengües i matemàtiques.
8. Realitzar els tallers a través de convenis amb entitats de lleure del territori per enfortir la xarxa i l’eficàcia dels recursos.
Actuacions
1. Espais diaris d’estudi integrats en els centres educatius:
a. Escoles: Joaquim Ruyra, Menéndez Pidal, Pau Casals, Pau Vila i Pere Lliscart.
b. Instituts: Eduard Fontserè i Pedraforca.
 Coordinació amb equip directiu per tal de posar en marxa, compartir la prioritat de les actuacions i l’enfoc en
la intervenció, la logística de l’actuació i l’avaluació.
 Espais de reunió amb les famílies (sempre que es pot) per tal de presentar i promoure la participació en
l’educació dels infants.
 Coordinacions amb tutors per fer seguiment dels alumnes.
 Elaboració informes trimestrals per incorporar-los a les avaluacions.
2. Coordinació amb la entitat que porten a terme el reforç:
Pla d’actuació PEE La Florida. Curs 2018-2019
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a. Club d’Esplai La Florida i AEMA
Indicadors d’avaluació
1. Nombre de centres
2. Nombre d’alumnat que participa
3. Percentatge d’alumnat que millora les seves competències bàsiques
4. Nombre de coordinacions entre referent de centre i educador/a
5. Centres que incorporen els informes a les avaluacions
6. Centres que fan reunions explicatives a les famílies
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Àrea/entitat/institució Servei d’Educació / Fd. Privada Pere Closa

Projecte

Siklavipen Savorença
(Educació amb Tothom)

Objectius específics
1. Impulsar la consecució de l’èxit escolar de l’alumnat gitano.
2. Potenciar la normalització educativa de l’alumnat gitano.
3. Promoure la interculturalitat i la igualtat d’oportunitats.
Actuacions
1. Actuacions específiques amb l’alumnat (Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Secundària
Post obligatòria i estudis superiors)
a. Tutories individualitzades
b. Classes de reforç educatiu
c. Sortides lúdic-educatives
d. Dinàmiques de grup
e. Tramitació i gestió de beques i ajuts
f. Acompanyament i assessorament
g. Reunió per consensuar i signar el contracte pedagògic
2. Actuacions específiques amb famílies:
a. Reunió explicativa sobre el projecte
b. Reunió per consensuar i signar el contracte pedagògic
c. Reunions de seguiment educatiu
d. Acompanyament i assessorament
e. Sortides lúdic-educatives
f. Tramitació i gestió de beques i ajuts
Pla d’actuació PEE La Florida. Curs 2018-2019

26

PLA EDUCATIU D’ENTORN
g. Activitats comunitàries
3. Actuacions específiques amb els centres educatius:
a. Reunió amb l’equip directiu per donar a conèixer la Fundació i el projecte
b. Tutories trimestrals amb els tutors-classe de l’alumnat
c. Contactes regulars amb els professionals dels centres educatius
d. Xerrades i dinàmiques de sensibilització
4. Actuacions específiques amb serveis i entitats:
a. Reunions de seguiment
b. Reunions de treball comunitari
Indicadors d’avaluació
1. Nombre de beneficiaris (nens/es i joves)
2. Nombre d’alumnat per centre educatiu
3. Nombre d’alumnat per etapa educativa i cicle educatiu
4. Nombre d’alumnat que promociona
5. Nombre de tutories individualitzades amb famílies i alumnat
6. Nombre de tutories trimestrals amb els tutors de classe
7. Nombre de contactes regulars amb professionals dels centres educatiu
* Valoració trimestral del PEI (Pla Educatiu Individualitzat), així com el PT (Pla de Treball) de cadascun dels alumnes i de les
seves famílies
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Àrea/entitat/institució:

Servei d’Educació/Associació Cultura 13

Projecte

Aula d’acollida d’estiu

Objectius específics
1. Promoure l'èxit educatiu i la igualtat d'oportunitats en infants i joves d'origen immigrant, a través d'un suport
socioeducatiu adaptat a les necessitats individuals.
2. Enfortir l'autoconcepte, l'autoestima i el sentiment de pertinença dels infants i joves.
3. Fomentar l'ús de la llengua catalana en els infants i joves nouvinguts, a través d'activitats lúdiques, culturals i de
lleure, facilitant que arribin a sentir el català com a llengua pròpia.
4. Donar a conèixer la societat d'acollida als infants i joves nouvinguts, en un entorn proper i amb referents positius,
oferint recursos tant humans com logístics.
5. Promoure la inclusió i la participació dels infants i joves a la vida del barri i de la ciutat.
6. Fomentar en els infants i joves competències i valors que facilitin la convivència, l'equitat, el respecte a la diversitat i
l'autonomia personal.
Actuacions
1. Activitats més formals, emmarcades en una aula, on es treballarà la part teòrica de l’aprenentatge de la llengua
catalana a partir de fitxes, jocs, dinàmiques i material escolar adaptat per aquest objectiu.
2. Activitats més lúdiques, que serviran per posar en pràctica i interioritzar els coneixements adquirits a l’aula i que
incorporen sortides a recursos de la ciutat i de Barcelona.
- Tallers de: Bastoners, Sardanes, Castellers.
- Taller “Fem un Capgròs”.
- Xerrada sobre les Xarxes Socials.
- Taller de Ball Urbà.
- Taller “Educació per la igualtat de gènere i la prevenció d’agressions sexuals”.
- Sortida Caixa Fòrum: “That’s a musical”.
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- Sortida a la platja.
- Sortides per conèixer la part més històrica de L’Hospitalet de Llobregat i els seus barris.
3. Tallers per als hàbits saludables; fem un seguiment diari de l’esmorzar i pràctica regular d’activitats físiques (es
treballa amb sortides a la piscina, excursions, participacions en Jornades esportives de la ciutat).
4. Participació i coordinació amb equipaments i recursos municipals amb oferta d’oci i activitats esportives per a infants
i joves (per fer la corresponent derivació en acabar l’Aula d’Estiu).
Indicadors d’avaluació
1. Nombre de participants efectius (30% o més d'assistència), per gènere, edat i país d'origen
2. Nombre de participants que superen el 70% d'assistència
3. Nombre de participants que portaven menys d'1 any a Catalunya
4. Percentatge de participants derivats a d'altres accions de l'entitat
5. Percentatge de participants derivats a accions o recursos externs
6. Nombre de sortides i activitats en col·laboració amb persones o entitats externes
7. Valoració de les activitats realitzades, lloc, temàtica, participació i altres
8. Valoració de l'activitat per part dels participants
9. Valoració i reflexions de l’equip educatiu respecte a l'aprenentatge del català per part dels i les participants, valors i
emocions treballades, relacions i cohesió del grup, coneixement de l'entorn i valoracions individuals a destacar
10. Seguiment de cadascun dels i les participants un cop acabada l'activitat (a l'octubre-novembre)
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Àrea/entitat/institució: Biblioteques L’H-Servei de Cultura /Servei Educació Projecte La Lliga dels llibres
Objectius específics
1. Fomentar el plaer de la lectura entre l’alumnat participant.
2. Reforçar l’hàbit, el domini i la comprensió lectora.
3. Mostrar a l’alumnat diferents estils narratius.
4. Apropar i donar a conèixer les biblioteques de la ciutat.
5. Implicar els pares i mares en la lectura del seus fills.
6. Fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa.
Actuacions
1. Activitat de foment de la lectura adreçada a alumnat de 5è. de primària, consistent en la lectura de fins a 15 llibres
de temàtica i estils variats tant en català com en castellà. Després del procés de lectura individual, els grups classe
preparen les preguntes sobre els llibres que dirigiran a la resta de grups. Les partides eliminatòries es realitzen a les
diferents biblioteques de la ciutat durant el més de maig i, després de la final, es fa una festa de cloenda com a
premi col·lectiu a tots els participants als Jardins de la Biblioteca Can Sumarro.
a. Escoles: Pau Casals, Pere Lliscart i Sant Gervasi.
Indicadors d’avaluació
1. Nombre d’alumnat inscrit
2. Nombre d’escoles inscrites

Pla d’actuació PEE La Florida. Curs 2018-2019

30

PLA EDUCATIU D’ENTORN
Àrea/entitat/institució:

Servei d’Educació/Avesedari

Projecte

Millora de la lectura / Glifing

Objectius específics
1. Prevenció de les dificultats d’aprenentatge mitjançant el reforç de la lectura.
2. Actuació primerenca davant les possibles dificultats de lectura.
3. Entrenament de les habilitats lectores dels alumnes que tinguin més dificultat.
4. Treball de la comprensió lectora.

Actuacions
1. Realització del projecte a l’Institut Pedraforca. Procés d’implementació del projecte:
a. Setembre:
 Avaluació inicial de la lectura de tots els nens i nenes de 1er d’ESO.
b. Octubre-abril:
 Formació a l’equip de monitors/es de l’escola per a que puguin ser els “entrenadors/es”.
 Coordinació amb l’escola en el disseny de l’entrenament i dels formats d’aplicació.
 Reunió informativa a tot l’equip docent de secundària sobre el projecte Glifing.
 Reunió de coordinació amb l’equip d’aula d’acollida.
 Reunió de coordinació amb l’equip del SIEI.
 Inici de l’entrenament Glifing.
 Seguiment dels entrenats.
c. Maig-juny:
 Avaluació final.
 Informe de devolució i resultats finals.
1. Realització del projecte a l’Escola Pere Lliscart. Procés d’implementació del projecte:
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a. Setembre:
 Formació al professorat de l’escola.
b. Octubre-desembre:
 Disseny de l’entrenament i dels formats d’aplicació.
 Inici de l’entrenament Glifing.
 Seguiment dels entrenats.
c. Gener-febrer:
 Avaluació intermèdia de la lectura als nens i nenes, amb 1r, 2n i 3r de primària.
d. Maig-juny:
 Avaluació final.
 Informe de devolució i resultats finals.
Indicadors d’avaluació
1. Nombre de cursos participants
2. Nombre d’alumnat participant
3. Nombre de sessions amb el professorat
4. Temporalitat de les sessions d’entrenament amb l’alumnat
5. Valoració qualitativa de la millora: a final de curs es podrà observar amb l’informe final fruit de la comparació del
progrés entre l’avaluació inicial i l’avaluació final
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Àrea/entitat/institució:

Unitat de Joventut

Projecte

Programa dinamització territorial (PDT)

Objectius específics
1. Oferir i descentralitzar recursos per l’emancipació que potenciïn l’autonomia dels joves a través de serveis
d’orientació i assessorament especialitzats en els àmbits de formació, ocupació, mobilitat internacional, voluntariat
europeu i creixement personal.
2. Treballar de forma col·laborativa i en xarxa amb l’equip pedagògic del centre per tal d’oferir actuacions i serveis
especialitzats en aquelles necessitats específiques de la població jove.
3. Complementar i donar suport als centres educatius de secundària en la tasca d’orientació a l’alumnat que es troba en
un procés de transició formativa a partir de diferents recursos pedagògics.
4. Promoure l’apropament dels i les joves a l’Oficina per treballar necessitats a nivell grupal i individual en temes
acadèmics, laborals i de creixement personal.
5. Promoure la coordinació amb professionals d’altres àrees de l’Ajuntament, administracions o entitats que configuren
la xarxa d’agents socioeducatius que intervenen amb joves.
6. Participar en diverses xarxes i comissions territorials que es desenvolupen per tal de tenir contacte i comunicació
fluïda amb el col·lectiu professional.
Actuacions
Institut Eduard Fontserè:
1. Tallers en els àmbits de formació, ocupació, mobilitat internacional i creixement personal (Guia de suport pedagògic)
adreçats a ESO i Batxillerat.
2. Sessions de formació adaptades.
3. Projectes d’orientació per a l’alumnat de l’ESO i Batxillerat (en 4t d’ESO Mostra d’Estudis i Professions).
4. Sessions pràctiques d’orientació acadèmica.
5. Sessions individuals i grupals realitzades amb els i les joves a l’Oficina Jove per treballar necessitats d’orientació
acadèmica, laboral i/o de creixement personal.
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6. Espai de suport a les preinscripcions (dins l’institut i a l’Oficina jove) .
7. Coordinacions per tal d’oferir recursos que potenciïn la autonomia dels i les joves en els àmbits de formació,
ocupació, mobilitat internacional i creixement personal.
8. Dinamitzacions: Mostra d’estudis i professions, Jornada de Poesia Juvenil, Art en femení, Jornada de Consellers i
delegats escolars.
9. Coordinació amb recursos de la ciutat per tal de descentralitzar la informació i els recursos adreçats als joves.
Institut Pedraforca:
1. Tallers en els àmbits de formació, ocupació, mobilitat internacional i creixement personal (Guia de suport pedagògic)
adreçats a ESO i Batxillerat.
2. Sessions de formació adaptades.
3. Projectes d’orientació per a l’alumnat de l’ESO i Batxillerat (en 4t d’ESO Mostra d’Estudis i Professions).
4. Coordinacions per tal d’ oferir recursos que potenciïn la autonomia dels i les joves en els àmbits de formació,
ocupació, mobilitat internacional i creixement personal.
5. Sessions individuals i grupals realitzades amb els i les joves a l’Oficina Jove per treballar necessitats d’orientació
acadèmica, laboral i/o de creixement personal.
6. Dinamitzacions: Mostra d’Estudis i Professions, Jornada de Poesia Juvenil, Art en femení, Jornada de Consellers i
delegats escolars.
7. Coordinació amb recursos de la ciutat per tal de descentralitzar la informació i els recursos adreçats als joves.
Territori Florida:
1. Coordinació amb entitats, serveis o altres àrees municipals.
2. Participació a les xarxes de territori relacionades amb joves.
3. Sessions de formació adaptades a entitats.
Indicadors d’avaluació
1. Nombre de tallers de la guia suport realitzats, desglossats per àmbits
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2. Nombre d’alumnat participant en els tallers de la guia de suport, desglossats per àmbits
3. Nombre de sessions de formació adaptades
4. Nombre de participants sessions de formació adaptades
5. Nombre de centres amb Projecte d’orientació
6. Nombre d’alumnat participant del Projecte d’orientació
7. Nombre de xerrades amb famílies
8. Nombre de famílies que han participat a les xerrades d’orientació
9. Nombre de sessions pràctiques d’orientació
10. Nombre d’alumnat participant a les sessions pràctiques d’orientació
11. Nombre d’alumnat participant a l’espai de suport a les preinscripcions
12. Nombre d’orientacions individuals per treballar temes: orientació laboral, acadèmica i/o creixement personal
13. Nombre d’actuacions grupals per treballar temes: orientació laboral, acadèmica i/o creixement personal
14. Nombre de coordinacions amb els centres educatius
15. Total instituts participants Mostra d’Estudis i Professions
16. Nombre d’alumnat participant Mostra d’Estudis i Professions
17. Nombre d’assistents Jornada de Consellers
18. Nombre d’instituts participants Jornada Poesia
19. Nombre de participants Jornada Poesia
20. Nombre de poemes presentats
21. Nombre d’instituts participants Art en Femení
22. Nombre d’obres presentades
23. Nombre de coordinacions amb altres recursos
24. Nombre de Xarxes en les que es participa
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Àrea/entitat/
institució:

Escola Municipal de Música – Centre de les Arts /
Projecte
Servei de Llengua i Cohesió Social (LIC)

IV Mostra de Teatre de
L’Hospitalet

Objectius específics
1. Reforçar els aspectes que tenen a veure amb la concentració, la pertinença a un col·lectiu, la creativitat i la presa de
decisions.
2. Fer descobrir als alumnes nous llenguatges artístics que els puguin ajudar a construir la seva identitat i la seva
interpretació del món.
3. Incentivar l’orientació a l’assoliment de reptes que incrementin la seva autoestima per mitjà del projecte i la seva
presentació de l’obra final.
4. Desenvolupar una mirada creativa i divergent entre els estudiants i estimular el professorat a reflexionar sobre la
seva pràctica docent i els seus propis alumnes.
5. Reforçar el català com a llengua vehicular i el seu ús normalitzat en col·lectius que no el tenen com a llengua
materna.
6. Desenvolupar la funció educativa de la cultura enfortint els vincles i la col·laboració dels equipaments culturals amb
les escoles públiques de L’Hospitalet.
Actuacions
1. IV Mostra de Teatre de L’Hospitalet. Suport a la iniciativa del professorat de 6 centres de L’Hospitalet de preparar i
presentar una Mostra de teatre. Centre participant: Institut Eduard Fontserè.
2. Mostra de Teatre de centres veterans: Institut Pedraforca.
Indicadors d’avaluació
1. Qualitatius en relació als canvis de rols en el grup
2. Qualitatius en relació a l’ús d’estratègies docents vinculades als nous llenguatges implementats
3. Quantitatius i qualitatius en relació a la participació dels agents implicats
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Àrea/entitat/institució:

Torre Barrina / Servei de Llengua i
Projecte
Cohesió social (LIC)

Fem Ràdio als centres educatius

Objectius específics
1. Impulsar l’ús social de la llengua catalana a partir d’experiències radiofòniques.
2. Potenciar i desenvolupar les habilitats de llengua oral a partir textos, guions o improvisacions.
3. Incentivar el treball que realitzen els centres docents de la ciutat a l’àmbit de la ràdio.
4. Impulsar projectes de treball en xarxa entre Torre Barrina de l’Ajuntament de l’Hospitalet, el Servei Educatiu i els
centres docents.
5. Un dels eixos temàtics serà: “Les identitats i les llengües múltiples a L’H* del XXI”.
Actuacions
1. Formació específica pel professorat, dins el Pla de Formació de Zona, impartida per professionals de Torre Barrina.
2. Acompanyament i assessorament als docents per part dels formadors de Torre Barrina i, si s’escau, de l’equip LIC.
3. Mostra dels programes, postcast i enregistraments en una plataforma web comuna.
4. Crear xarxa entre totes les escoles, instituts i CC que en formin part.
5. Possibilitat de recuperar hores d’emissió de la Ràdio de L’H.
Centres participants: Escola Joaquim Ruyra i Institut Eduard Fontserè
Indicadors d’avaluació
1. Identificar i seleccionar, de fonts fiables, els coneixements necessari (quantitatiu, nombre de temes tractats)
2. Escriure textos en relació a l’àmbit d’ús del context escollit pel centre (qualitatiu, nombre de textos adequats al nivell
produïts)
3. Aprendre a parlar en públic, en situació formal, en grup, amb planificació, textualització i avaluació de l’ús oral de la
llengua, en el discurs escollit pel centre (quantitatiu, nombre de produccions radiofòniques produïdes)
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LA CONVIVÈNCIA
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LA CONVIVÈNCIA
Objectius generals de l’eix:
1. Millorar la convivència a l’aula, al centre i al barri a través de les diverses actuacions que es
realitzen.
2. Afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos educatius que s’ofereixen als
centres.
3. Promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana al conjunt de la comunitat educativa.
4. Enfortir la xarxa educativa i adaptar-la a la singularitat de cada zona a traves dels projectes,
accions i programes de convivència.
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Àrea/entitat/institució:

Servei d’Educació

Projecte

Aprenentatge i Servei

Objectius específics
1. Continuar potenciant projectes d’Aprenentatge Servei (ApS) a la ciutat.
2. Donar suport als centres educatius per a la posada en marxa i/o consolidació de projectes ApS.
3. Potenciar el treball en xarxa amb les entitats per al seu desenvolupament.
4. Potenciar el treball en xarxa amb els equipaments culturals i serveis municipals.
Actuacions
A nivell de territori:
1. Acompanyament a projectes nous i seguiment dels projectes consolidats.
a. El criquet uneix – Institut Eduard Fontserè
b. Cicerone - Institut Eduard Fontserè i Institut Pedraforca
A nivell de ciutat:
1. Col·laboració amb el Departament d’Educació en la implementació del Servei Comunitari a la ciutat.
2. Detecció d’experiències d’ApS. Inventari de projectes.
3. Lideratge del Grup Permanent ApS de la ciutat.
4. Lideratge del Grup territorial ApS de la ciutat.
5. Celebració de la festa de reconeixement als joves, centres i les entitats que participen en projectes d’ApS.
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Indicadors d’avaluació
1. Nombre de projectes d’ApS consolidats
2. Nombre de projectes d’ApS nous
3. Nombre d’alumnat participant en projectes ApS
4. Nombre de centres educatius participants
5. Nombre d’entitats participants
6. Nombre d’equipaments culturals i serveis municipals que participen
7. Nombre de sessions del grup permanent
8. Nombre de sessions del grup territorial
9. Nombre de joves i instituts participants en la festa de reconeixement
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Àrea/entitat/institució: Servei d’Educació/Servei de Cultura/Torre Barrina

Projecte

Fem Tàndem L’H

Objectius específics
1. Fomentar i millorar l’èxit escolar de l’alumnat, plantejant activitats i canvis metodològics tenint com a marc de
referència la innovació educativa, de manera que promoguin la singularització dels centres aprofitant l’experiència i
l’expertesa de l’especialització, amb la implicació de la comunitat educativa de cada centre.
2. Millorar el prestigi dels centres educatius respecte el seu entorn més immediat, preferentment el seu barri, enfortint
l’autoestima de la comunitat educativa i introduint metodologies innovadores de treball, més transversals, més
arrelades i compromeses amb el territori.
3. Singularitzar els centres educatius a través de centres d’interès vinculats, entre d’altres a les noves tecnologies, als
mitjans de comunicació, la història, la ciència, la música, el teatre, la dansa, altres disciplines artístiques, la lectura,
les matemàtiques, els museus, la gametització.
4. Establir aliances amb equipaments municipals culturals o tecnològics, entitats properes o ens especialitzats per tal
d’establir sinergies de prestigi i col·laboració dins i fora dels centres educatius.
Actuacions
1. TÀNDEMS DE L’ESCOLA DE MÚSICA I CENTRE DE LES ARTS (MÚSICA, TEATRE I DANSA):
a. Escola Pau Vila.
2. TÀNDEMS DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ, REGIDORIA DE CULTURA:
a. Tàndem amb l’eix d’interès l’ART: Escola Pau Casals i Centre d’Art Tecla Sala.
b. Tàndem amb eix d’interès GAMMIFICACIÓ: Escola Joaquim Ruyra i Marinva.
c. Tàndem amb eix d’interès els ESCACS: Escola Menéndez Pidal- Clubs Escacs L’Hospitalet.
d. Tàndem amb eix d’interès: ACTIVITATS MARÍTIMES: Institut Eduard Fontserè-Museu Marítim.
3. TÀNDEMS DE TORRE BARRINA C.M. DE CREACIÓ MULTIMÈDIA :
a. Escola Pere Lliscart.
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Indicadors d’avaluació
1. Nombre de centres participants
2. Nombre d’alumnat participant
3. Nombre de professorat implicat
4. Nombre de centres que disposen d’acord Consell Escolar de Centre
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Àrea/entitat/institució:

Servei de Mediació Comunitària Projecte

Suport als centres educatius

Objectius específics
1. Gestionar els conflictes de joves de forma àgil i prioritària.
2. Impulsar i contribuir a l’enfortiment dels sistemes de mediació escolar, implicant-los en la millora de la convivència
de l’entorn comunitari.
3. Acompanyar les famílies dels joves que tenen conflictes i aquelles que desitgin formar-se i treballar les seves
habilitats.
4. Aportar la mirada mediadora i coneixements sobre la gestió de conflictes a projectes de l’àmbit educatiu compartits
amb altres serveis o entitats.
5. Gestionar situacions d’assetjament escolar, en el marc del Protocol del Departament d’Educació i en coordinació amb
l’Àrea d’Educació i la comunitat educativa.
6. Acompanyar els equips docents en el coneixement de noves metodologies vinculades a la convivència i gestió de
conflictes.

Actuacions
1. Mediacions en els conflictes de joves.
2. Participació en la preparació i en la celebració de la Jornada de Mediadors Escolars.
3. Participar i enfortir el projecte CICERONE en la formació i les accions comunitàries als Instituts Eduard Fontserè i
Pedraforca.
4. Impuls i participació en el projecte “El Criquet Uneix” com a APS- Servei Comunitari, en col·laboració amb el Centre
de Normalització Lingüística, el JIS i l’Àrea d’Esports. A l’Institut Eduard Fontserè.
5. Conducció dels tallers (nivell 1 i 2) de “pràctiques restauratives” (CRP).
6. Oferir formació a mares i pares en el marc del Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies a l’Escola Pau Vila
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amb la col·laboració del Pla de Regeneració Urbana Integral Les Planes – Blocs Florida.
7. Oferir formació a mares i pares a través d’espais de diàleg amb les AMPA, en el marc del Programa
d’Acompanyament Educatiu a les famílies a l’Institut Pedraforca.
Indicadors d’avaluació
1. Nombre de conflictes tractats
2. Nombre d’alumnes participants en processos de mediació
3. Nombre de famílies assessorades en processos de mediació
4. Nombre de Centres participants en la Jornada de Mediadors Escolars
5. Nombre de centres participants en el projecte Cicerone
6. Nombre d’alumnes participants en el projecte Cicerone
7. Nombre de centres participants en el projecte El Criquet Uneix
8. Nombre d’alumnes participants en el projecte El Criquet Uneix
9. Nombre de participants en el seminari de “pràctiques restauratives” Nivell 1
10. Nombre de participants en el seminari de “pràctiques restauratives” Nivell 2
11. Nombre de participants en els espais de diàleg amb famílies
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Àrea/entitat/institució:

Servei d’Esports

Projecte

Iniciació Esportiva

Objectius específics
1. Fomentar la participació en diferents esports per aconseguir una base motora àmplia abans de començar una
especialització.
2. Destacar el valor de la diversió davant la pressió al rendiment.
3. Permetre que tothom practiqui l’esport en funció de les seves possibilitats i del seu nivell.
4. Assegurar experiències inicials positives.
Actuacions
1. Activitats esportives d’iniciació, de gener a maig per a nens de 6 i 7 anys, ampliable els mesos d’octubre a desembre
a càrrec del centre educatiu i/o AMPA.
2. Centres participants d’octubre a maig : Escola Joaquim Ruyra, Escola Pau Vila i Escola Pau Casals.
3. Centres participants de gener a maig : Escola Menéndez Pidal i Escola Pere Lliscart.
Indicadors d’avaluació
1. Assistència dels esportistes per grup
2. Nombre d’escoles
3. Nombre de grups
4. Nombre total d’alumnes
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Àrea/entitat/institució:

Servei d’Esports

Projecte

Patis Oberts

Objectius específics
1. Dinamitzar activitats esportives als patis escolars.
2. Fer dels patis oberts espais per al joc i la convivència als centres educatius.
Actuacions
1. Organització i dinamització d’activitats esportives de diferents disciplines per a joves de 12 a 17 anys principalment,
durant la temporada escolar (setembre a juny).
2. Centres i horaris:
a. Escola Pere Lliscart: de dilluns a divendres de 18:00h a 20:30h.
b. Institut Eduard Fontserè: dilluns 18:30h a 19:30h; dimarts 17:30h a 19:30h; dimecres, dijous i divendres de
17:00 a 19:30h.
Indicadors d’avaluació
1. Nombre d’usos per mesos
2. Percentatge de nois i noies
3. Hores ofertades de patis oberts dinamitzats
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Àrea/entitat/institució:

Servei d’Educació

Projecte

Patis Oberts

Objectius específics
1. Continuar potenciant el projecte escola oberta al barri: patis oberts en la modalitat de caps de setmana i festius.
2. Optimitzar l’ús dels centres educatius més enllà de l’horari escolar.
3. Potenciar l’ús d’un mateix espai entre persones de diferents col·lectius.
Actuacions
1. Escola Pau Vila.
2. Escola Pere Lliscart.
Indicadors d’avaluació
1. Nombre d’usuaris
2. Nombre de centres educatius participants
3. Tipologia d’usuaris
4. Franja horària amb més participació
5. Grau de satisfacció dels usuaris
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Àrea/entitat/institució: Centre de Normalització Lingüística (CNL) Projecte Coneixement i ús del català
Objectius específics
1. Fomentar 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.
2. Promoure el coneixement de la llengua catalana per afavorir la igualtat d’oportunitats.
Actuacions
1. Sensibilització lingüística a monitors de joves (Pla Integral Blocs Florida): 2 (grup joves CADR, Esplai Florida).
2. Tastets de llengua catalana (Pla Integral Blocs Florida): 2 (Esplai la Florida i La Llumeneta).
3. Projectes ApS: 2 Cicerone (Institut Pedraforca, Institut Eduard Fontserè) i 1 ApS “El criquet uneix” Eduard Fontserè.
4. Fem Tàndem EMMCA-CNL (coral i teatre): 1 Tàndem alumnes CNL.
5. Acompanyament lingüístic: 3 (CADR, Associació de Veïns la Florida, La Fundició).
6. Formació a tècnics esportius: 1 a monitors Consell Esportiu.
7. DVD Fòrum: 3 sessions Cinema al barri.
8. Voluntariat per la llengua amb joves d’instituts: 2 (Institut Pedraforca, Institut Eduard Fontserè).
9. Tallers de criquet: 3 (Escola Pau Vila, Escola Pere Lliscart, Escola Joaquim Ruyra).
10. Lliçó inaugural de curs CNL de l’Hospitalet: 1 sessió (àmbit de ciutat).
11. Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC): 16 sessions àmbit de ciutat.
12. Campanya jocs: Difusió cartes als Reis a escoles (àmbit de ciutat).
13. Préstec de jocs de taula i DVD.
14. Cistella de jocs.

Indicadors d’avaluació
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1. Nombre de participants
2. Nombre d’actuacions
3. Nombre d’entitats i centres educatius col·laboradors
4. Valoració qualitativa
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Àrea/entitat/institució:

Unitat de Joventut

Projecte

Programa municipal de Participació Jove

Objectius específics
1. Promoure la participació activa dels joves per afavorir la vinculació a la ciutat i potenciar la corresponsabilitat en els
processos de transformació social.
2. Consolidar el projecte de participació juvenil “EntreJovesLH”, en què els alumnes dels instituts de L’Hospitalet,
dinamitzen i impulsen projectes que treballen els valors de la participació i el compromís.
3. Crear espais de trobada on els joves es puguin relacionar, iniciar projectes comunitaris, associar-se o, a través
d’iniciatives autogestionades, implicar-se en el camp de l’activisme social, cultural, de la creació i de l’oci en general.
4. Fomentar l’associacionisme i el voluntariat jove per promoure la implicació social i el compromís amb la ciutat.

Actuacions
Institut Eduard Fontserè i Institut Pedraforca:
1. Desenvolupament del projecte de participació juvenil EntreJovesLH.
2. Desenvolupament del Projecte de Participació EntreJovesLH a partir dels centres d’interès de la població diana:
Música, Filmmakers, Gènere i Esports.
3. Desenvolupament i suport a programes i activitats juvenils i comunitàries (Pla Integral Les Planes- Blocs Florida).
4. Suport tècnic a projectes, entitats i equipaments en activitats de participació juvenil (Projecte APS Cicerone).
5. Tallers als instituts sobre foment de la participació.
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Indicadors d’avaluació
Projecte EntreJovesLH:
1. Total d’ EntreJovesLH participants per institut
2. Nombre de joves participants del Projecte EntreJovesLH per grup d’interès i per institut
3. Nombre de joves participants a trobades i activitats conjuntes de ciutat que es facin durant el curs
4. Nombre d’actuacions que realitzin els EntreJovesLH dins de l’institut
5. Nombre d’actuacions comunitàries que es realitzin dins del Projecte EntreJovesLH
6. Nombre de reunions i/o coordinacions amb entitats, serveis públics i agents educatius
7. Grau de satisfacció dels EntreJovesLH
8. Grau de satisfacció dels Instituts
Projecte Cicerone
9. Nombre d’actuacions dins del projecte Cicerone
10. Nombre d’alumnes participants per institut al projecte Cicerone
11. Nombre de tallers als instituts de foment de la participació
12. Nombre d’alumnes assistents als tallers de foment de la participació
Pla Integral
13. Nombre de reunions
14. Nombre de coordinacions amb altres agents del territori
15. Nombre d’accions comunitàries en les que participa la Unitat de Joventut
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Àrea/entitat/institució:

Servei d’Educació / Servei de Cultura / Xarxa de
Projecte
Biblioteques

Cinema i educació

Objectius específics
1. Aprofitar una eina educativa com és el cinema en català per potenciar una educació ciutadana que es fonamenti en
els valors de la solidaritat, la convivència i la igualtat entre dones i homes.
2. Promoure la cohesió de la població escolar del barri, la reflexió conjunta del professorat i l’alumnat dels centres
educatius i l ’intercanvi de punts de vista i d’experiències al voltant de les pel·lícules projectades.
3. Fer ús dels equipaments del barri: Biblioteca La Florida, l’equipament municipal Ana Díaz Rico i l’entitat El Casalet,
reforçant així el sentiment d’identificació amb el barri, el coneixement i gaudir dels equipament municipals.
Actuacions
4. Cicle de cinema en català organitzat pel Servei d’Educació, el Servei de Cultura i la Xarxa de Biblioteques Municipals,
amb la col·laboració de l’equipament municipal Ana Díaz Rico i El Casalet, que elabora el dossier didàctic.
Programació:
Laban, el petit fantasma
Història d’una gavina (I del gat que li va
ensenyar a volar)
Azur I Asmar
La Guerra dels botons

P-5
1r i 2n de primària
3r i 4t de primària
5è i 6è de primària

El fill de l’altre
La por

1r i 2n ESO
3r i 4t ESO

China Blue

Batxillerat / cicles formatius / CF adults
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Indicadors d’avaluació
1. Nombre de projeccions efectuades
2. Nombre d’alumnat participant
3. Nombre d’escoles participants
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Àrea/entitat/institució:

Servei d’Educació

Projecte

Coordinació PEE - Xarxa Territori

Objectius específics
1. Establir vincles entre diferents projectes i serveis del barri per tal d’enfortir la xarxa educativa.
2. Participar en els espais de treball per tal de coordinar totes les accions educatives i de convivència que es realitzen al
barri.
3. Donar suport a les xarxes existents en el territori de La Florida.
Actuacions
1. Secretaria tècnica de les Comissions Territorials del Pla Educatiu d’Entorn de La Florida.
2. Suport metodològic i assessorament a les Comissions Socioeducatives dels centres en aliança amb els equips de
serveis socials i en coordinació amb la resta d’agents que hi participen.
a. Reunions amb equips directius
b. Treball metodològic dins de les CSE
c. Presentacions als claustres
3. Dinamització de la xarxa del Projecte Cicerone a través del grup motor: Implicació del grup motor en la formació:
CNL, Oficina de Joventut, Servei de Mediació, Programa d’acompanyament a joves reagrupats, Joves per la Igualtat i
la Solidaritat (JIS) i referents pedagògics dels instituts Eduard Fontserè i Pedraforca.
4. Participació en el Pla de regeneració urbana integral Les Planes-Blocs Florida.
a. Taula d’Educació
b. Grup de treball - Participació Jove
5. Participació en l’Eix 1+3, Segones Oportunitats, impulsat per Promoció econòmica.
6. Suport a les actuacions de les xarxes existents al territori.
Indicadors d’avaluació
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1. Xarxes existents al territori
2. Tipus de participació i suport des de la coordinació territorial
3. Projectes o actuacions engegades
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FAMÍLIES
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FAMÍLIES

Objectius generals de l’eix:
1. Ajudar a millorar la gestió de les AMPA i potenciar la seva relació amb les famílies i l’àmbit
educatiu.
2. Promoure i organitzar activitats educatives destinades a les famílies dels centres empoderant
el seu paper educatiu.
3. Potenciar la participació de les AMPA en les activitats educatives de la xarxa, el PEE de
l’Hospitalet i l’Ajuntament.
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Àrea/entitat/institució: Centre de Normalització Lingüística (CNL)

Projecte Coneixement i ús del català

Objectius específics
1. Fomentar l’ús social de la llengua i la qualitat lingüística en les activitats de les famílies.
2. Promoure l’ autonomia lingüística de les famílies.
Actuacions
1. Acompanyament lingüístic.
2. Tallers de llengua i socialització de famílies en l’entorn educatiu.
3. Tastets de llengua catalana i cursos de nivell bàsic a les escoles (Pla Integral Blocs Florida):
a. 2 tastets (Institut Eduard Fontserè i Escola Menéndez Pidal)
b. 6 cursos de nivell bàsic a l’Escola Joaquim Ruyra
2. Grups de conversa.
3. Presentació del Voluntariat per la llengua.
Indicadors d’avaluació
1. Nombre de participants
2. Nombre d’actuacions
3. Nombre d’AMPA col·laboradores
4. Valoració qualitativa

Pla d’actuació PEE La Florida. Curs 2018-2019

64

PLA EDUCATIU D’ENTORN

Pla d’actuació PEE La Florida. Curs 2018-2019

65

PLA EDUCATIU D’ENTORN
Àrea/entitat/institució: Servei d’Educació

Projecte

Programa Acompanyament Educatiu a les
Famílies (PAEF)

Objectius específics
1. Oferir formació i assessorament a les juntes d’AMPA-AFA.
2. Donar suport a la dinamització de les AMPA-AFA.
3. Fomentar la vinculació de les accions dirigides a les famílies en els àmbits següents:
a. La programació regular d’Espais Socials de Debat Educatiu.
b. Les Trobades d’AMPA-AFA segons territori.
4. Fomentar la participació de les AMPA-AFA en les Xarxes de Criança i Educació ( XCiE 0-6 o 0-12).
Actuacions
1. Elaboració de plans de treball específics en AMPA-AFA de nova creació, més febles o en relleu:
a. Escoles Menéndez Pidal i Balaguer.
b. Institut Eduard Fontserè.
2. Organització de 3 Trobades d’AMPA-AFA Bressol i Primària.
3. Organització de 3 Trobades d’AMPA de Secundària de la ciutat.
4. Suport en l’organització d’activitats de les AMPA-AFA.
5. Programació regular d’Espais Socials de Debat Educatiu (ESDE) alguns d’ells en col·laboració amb el Negociat de Salut
Comunitària, el Servei de Mediació, Guàrdia Urbana, la Xarxa de CiE i FAPAC:
a. Col·laboració de l’AMPA en l’organització del projecte adreçat a les famílies i els/les alumnes dins l’horari lectiu
sobre “Comunicació i resolució de conflictes” organitzat pel Servei de Mediació Comunitària durant el 3er
trimestre a l’Escola Pau Vila.
b. Suport a la creació de sessions formatives adreçades a AMPA-AFA i/o famílies sobre Eines Digitals en
col·laboració amb Torre Barrina.
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c. Realització del Taller “Educació Positiva i Hàbits saludables de 6-12 anys” (6 sessions) durant el 2on trimestre
amb el Pla Integral les Planes-Blocs Florida.
d. Suport i seguiment al Grup Impulsor de mares 2-6 anys sorgit del Taller “Criança Positiva i Hàbits Saludables de 06 anys” realitzat el curs passat.
e. Suport a la participació activa de les AMPA-AFA en la posada en marxa de la Xarxa de Criança i Educació 0-12.
f. Sessions trimestrals a l’Escola Bressol La Casa de Les Flors.
g. Altres sessions a programar previ consens amb la Xarxa CiE 0-12 anys
6. Organització de sessions d’ Orientació a les Transicions a 4t de l’ESO planificades i coordinades amb el POA.
7. Difusió i suport a activitats organitzades des de l’Ajuntament, del PEE, de la FAPAC i d’altres serveis o entitats:
a. Sessions de treball: Consells Escolars el 30 d‘octubre i Menjadors el 4 de desembre, organitzats per la FAPAC.
b. Sessió de formació estatuts (a concretar data gener 2019, organitzat per la FAPAC).
8. Participació a la Comissió Tècnica del Pla de Regeneració Urbana Integral Les Planes-Blocs Florida.
9. Coordinació amb la Xarxa Intersectorial de Criança i Educació del Districte 4.
a. Reunions intersectorials on són convidades les AMPA-AFA.
b. Coordinació PAEF.
c. Elaboració d’actes, recollida i anàlisi del procés de diagnòstic.
d. Establir eines per facilitar la comunicació entre AMPA-AFA i Direccions dels centres educatius.
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Indicadors d’avaluació
1. Membres d’AMPA-AFA participants a accions formatives i assessorament
2. Espais Socials de Debat Educatiu amb famílies
3. Famílies participants als ESDE
4. Projectes realitzats entre direccions, centres educatius i AMPA-AFA
5. Serveis municipals, equipaments, entitats de ciutat i entitats de fora implicades
6. Tipologia de les reunions:
a. Reunions amb l’equip intern PAEF
b. Reunions amb les Xarxes de CiE 0-6 i 0-12
c. Reunions de coordinació
d. Reunions individuals amb les AMPA
e. Reunions de coordinació amb les AMPA i altres agents
f. Reunions amb equip directiu
g. Reunions amb entitats
h. Reunions amb famílies
7. Famílies amb continuïtat als grups autogestionats
8. AMPA-AFA participants a les Trobades trimestrals i a les Xarxes CiE
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Àrea/entitat/institució:

Servei d’Educació

Projecte

Xarxa de Criança i Educació 0-12anys

Objectius específics
1. Elaborar una planificació entre tots els equipaments i entitats de la xarxa, seguint les línies estratègiques
consensuades: coordinació intersectorial, elaboració de llenguatge comú i organització del treball amb les famílies.
2. Establir un espai de coordinació, intercanvi i de formació per tal de desenvolupar accions intersectorials.
3. Promoure el bon tracte i prevenir el mal tracte infantil.
4. Avançar en la coordinació dels cicles educació infantil i primària: treballar la transició de bressol a infantil, d’infantil a
primària i de primària a secundària.
5. Fomentar la participació activa de les AMPA-AFA com a referents de les famílies.
6. Acompanyar a les famílies en la seva tasca de Criança i Educació Positiva i Hàbits Saludables.
Actuacions
1. Suport a les temàtiques sorgides al Grup Impulsor de famílies de Criança Positiva de 0-6. Qui pot fer què des de la
XCiE?
2. Donar suport al disseny i a la difusió de la Guia d’Acollida per a famílies que ha estat actualitzada amb les AMPA-AFA.
3. Fer recompte de les fitxes dels serveis que ens falten pel Catàleg. Reprendre l’elaboració del Catàleg amb les fitxes de
cada servei/entitat.
4. Consensuar, amb el Grup Motor del Pla Integral Les Planes-Blocs Florida, quines accions portar a terme de manera
conjunta.
5. Organització i la difusió de la sessió monogràfica Afers Religiosos per a finals de gener: “Diversitat religiosa a l’escola
per a la convivència a la ciutat”.
6. Seguir organitzant sessions de criança positiva a les llars d’infants per a les famílies en format similar de Taller 0-6.
7. Compartir la informació i el funcionament dels Espais familiars que hi ha al territori.
8. Dissenyar el taller de prevenció de la Salut. Establir criteris per a la seva organització i metodologia d’implementació.
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Indicadors d’avaluació
1. Quantificació de les activitats realitzades i de les persones que assisteixen i la seva procedència
2. Anàlisi de la puntualitat, dinàmica, participació activa i de l’impacte de cada activitat realitzada
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