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 Iniciativa de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament 

i l’Ajuntament que vol donar resposta integrada i comunitària a les 

necessitats educatives d’un territori pel que fa a: l’èxit educatiu de tot 

l’alumnat i la cohesió social. 

 

 Finalitat del PEE: cercar la coherència i la continuïtat dels diferents 

espais i temps educatius (formal, no formal i informal) tenint en compte 

una triple perspectiva: 

 L’equitat (en tots els espais i temps educatius) 

 L’educació intercultural 

 Ús de la llengua catalana 

QUÈ ÉS UN PLA EDUCATIU D’ENTORN 
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OBJECTIUS DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN 

1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit 

acadèmic 

2. Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la participació 

dels alumnes en espais de lleure. 

3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la 

participació en la vida escolar.  

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. 

5. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents 

educatiu que operen en el territori. 
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 Definim la xarxa educativa com el conjunt d'agents educatius d’un territori, 

que interactuen per l’assoliment d’un objectiu comú –l’èxit educatiu- i per  

aconseguir una major eficiència i eficàcia  de la pròpia competència.  

 

 El centre educatiu com a node d’una xarxa educativa 

En una xarxa educativa qualsevol organització o agent passa a ser un node 

de la xarxa i es fa corresponsable de l’acció educativa comunitària.  

Centrar l’acció educativa en la xarxa obliga els  centres a incloure la xarxa en 

la seva cultura, en la seva identitat, en les seves línies organitzatives  i en 

cada una de les seves actuacions i activitats.   

 

 Els centres educatius són els màxims responsables de l’educació formal. Per 

això, de la seva participació i implicació, en depèn bona part de l’èxit de la 

xarxa educativa. 

 

 

 

QUÈ ÉS UNA XARXA EDUCATIVA 
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Marc legal 

En el context actual l’acció educativa ja no depèn només dels projectes 

interns sinó també dels projectes comuns fonamentats en el compromís i 

la interacció comunitària. 

 La LEC – en l’article 40 – insta les diferents administracions 

educatives a potenciar conjuntament accions educatives en 

l’entorn. 

 Decret d’Autonomia dels centres educatius explicita que els 

projectes educatius dels centres han de considerar mecanismes de 

col·laboració amb  plans socioeducatius de caràcter territorial i amb 

els plans educatiu d’entorn, si n’hi ha. 

 En els Documents per a l’organització i la gestió dels centres 

(Participació a la comunitat educativa) trobem propostes i 

orientacions per als centres que pertanyen a un pla educatiu 

d’entorn. 

 

PROJECTES SOCIOEDUCATIUS: EL PEE 



DECÀLEG PER A UN NODE DE LA XARXA EDUCATIVA 
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1. Participar en la concreció d’objectius i 

el desenvolupament d’actuacions 

2. Sensibilitzar la comunitat escolar 

3. Alinear el PEC amb el PEE 

4. Incloure actuacions del PEE en la 

PGAC 

5. Crear espais d’interacció 

6. Facilitar la participació de la comunitat 

escolar 

7. Incorporar a la formació les 

necessitats de la xarxa 

8. Alinear el pla de projecció del centre 

amb el de la xarxa 

9. Obrir el centre a l’entorn 

10.Connectar temps i espais educatius 



EL ROL DEL CENTRE EDUCATIU EN EL MARC DEL 

PEE  
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El nostre centre.... 

 

 De quina manera des del centre es dona resposta a aquestes funcions?  

 Les actuacions que es realitzen en el marc del PEE queden recollides  

en la PGAC?  

 Qui s’encarrega de dinamitzar la vinculació del centre amb l’entorn (un 

referent de centre, l’equip directiu, es distribueixen les diferents 

tasques...)?  

 Es planifica una dedicació horària per al desenvolupament d’aquestes 

funcions?  

 Es preveuen espais de coordinació per participar en la dinamització 

del PEE? 

  ....................... 

  

 

 



EL ROL DELS CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC 

DEL PEE 

8 

PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT 
 

 OBJECTIU: oferir un recull sistematitzat d’accions i recursos 

per a desenvolupar les diferents línies d’intervenció de 

cadascun dels objectius del pla educatiu d’entorn.  

 

 DESTINATARIS: docents responsables de la coordinació de 

llengua, interculturalitat i cohesió social en el centre. 

 

 ESTRUCTURA dels continguts objectius, línies, accions, 

funcions i recursos. 
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Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització 
i a l’èxit acadèmic 
 

 
 Tallers d’estudi assistit 

 
 Servei comunitari 

 
Mentoria educativa 

 
 Absentisme 

 
 Coordinació de l’oferta educativa de l’entorn 

 

PLA EDUCATIU D’ENTORN: OBJECTIU 1 
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Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la 
participació dels alumnes en espais de lleure 
 

 
 GT de Servei comunitari 

 
 Activitats esportives 

 
 Lleure educatiu 

 
 Associacionisme 

 
 Participació de l’alumnat 

PLA EDUCATIU D’ENTORN: OBJECTIU 2 
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Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels 
fills i la participació en la vida escolar 
 
 
 Acollida de famílies 

 
 Corresponsabilitat família-escola 

 
 Participació de les famílies 

 
 Formació de famílies 

 
 Relacions entre famílies 

PLA EDUCATIU D’ENTORN: OBJECTIU 3 
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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 
 
 
 Sensibilització ús social de la llengua catalana 

 
 Promoció activitats AMPA 

 
 Coordinació amb entitats de l’entorn 

 
 Llengües d’origen 

 

PLA EDUCATIU D’ENTORN: OBJECTIU 4 
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Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els 
agents educatius que operen en el territori 
 

 
 Coordinació entre centres educatius de la zona 

 
 Enfortiment vincles centre, família i entorn 

 
 Projectes d’àmbit comunitari 

PLA EDUCATIU D’ENTORN: OBJECTIU 5 



LÍNIES D’INTERVENCIÓ I ACCIONS 
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Anàlisi de cas (1) 

Un centre educatiu, en el marc del PEE,  fa anys que organitza  tallers de suport a 

la tasca escolar. Enguany volen revisar l’actuació per tal d’optimitzar-ne els 

resultats.   

De quina manera el document El rol dels centres del centres educatius en el marc 

del PEE pot facilitar aquesta reflexió al centre? 

 Objectiu 1: Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a 

l’èxit educatiu 

 Línia d’intervenció 1 – Incentivació i suport: promoció de l'èxit escolar de 

tot l'alumnat 

 Accions A – Coordinació d’estratègies i mesures organitzatives i de contingut 

dels tallers d’estudi assistit. 

 



ACCIONS I FUNCIONS 

15 

A – Accions. Coordinació d’estratègies i mesures organitzatives i de contingut 

dels tallers d’estudi assistit. 

Responsable del funcionament dels tallers 

Les funcions del referent del centre (CLIC o persona en qui delegui l’equip 

directiu) són: 

• Responsabilitzar-se directament del funcionament dels tallers de suport 

a la tasca escolar sense perjudici de la responsabilitat principal de 

l’equip directiu.  

• Marcar les pautes i assegurar la coherència en el treball dels monitors. 

• Actuar d’enllaç entre els tutors del grup classe ordinari i els monitors 

dels tallers de suport a la tasca escolar. 

• Assegurar la integració de l’actuació en el funcionament ordinari del 

centre. 

  

 



RECURSOS 

16 

A – Accions. Coordinació d’estratègies i mesures organitzatives i de 

contingut dels tallers d’estudi assistit. 

 

Recursos: 

 

 Orientacions suport a la tasca escolar 

 Projecte d’àmbit comunitari: suport tasca escolar 

 Promoció de l’èxit escolar: bones pràctiques 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_recursos/entorn_pee_recursos_orientacions/entorn_pee_recursos_orientacions_suporttasca/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/projectes-ambit-comunitari/pdac-ste/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/projectes-ambit-comunitari/pdac-ste/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/


LÍNIES D’INTERVENCIÓ I ACCIONS 
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Anàlisi de cas (2) 

Un centre educatiu, adherit al PEE, manifesta preocupació pel poc arrelament al 

centre i a l’entorn que detecten en un grup significatiu d’alumnes.  

 

De quina manera el document El rol dels centres del centres educatius en el marc 

del PEE pot aportar elements de reflexió i recursos al centre per abordar aquest 

repte? 

 Objectiu 2: Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la 

participació dels alumnes en espais de lleure 

 Línia d’intervenció 6 – Incentivació de la participació en espais de lleure 

 Accions I – Incentivació de la participació en activitats de lleure 

educatiu. 

 



ACCIONS I FUNCIONS 
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I Accions – Incentivació de la participació en activitats de lleure educatiu. 

Les funcions del referent del centre (CLIC) o persona en qui delegui l’equip 

directiu) són: 

 

• Difusió del mapa de recursos i activitats de lleure presents al territori a la 

comunitat escolar. 

o Difondre entre els tutors el mapa del teixit social del municipi en l’àmbit del lleure educatiu 

o Difondre a les famílies el mapa del teixit social del municipi en l’àmbit del lleure educatiu 

 

• Impuls de la participació dels alumnes en activitats de lleure educatiu 

o Sensibilitzar el professorat de la necessitat de promoure des de l’acció tutorial la participació 

de l’alumnat en activitats de lleure educatiu organitzades pel propi centre o per entitats de 

l’entorn 

o Col·laborar en la sensibilització de les famílies del potencial educatiu de la participació de 

l’alumnat     en activitats de lleure educatiu 

 



RECURSOS 
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I – Accions. Incentivació de la participació en activitats de lleure educatiu  

  

Recursos: 

 Guia d’entitats d’educació en el lleure 

  Vídeos d’educació en el lleure 

  Jove.cat 

  

http://dps.gencat.cat/jov_notis_web/AppJava/entitatsLLeure.do?reqCode=search
http://dps.gencat.cat/jov_notis_web/AppJava/entitatsLLeure.do?reqCode=search
http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/videos_edulleure_catala_VOSC
http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/videos_edulleure_catala_VOSC
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/reculls_d_entitats/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/reculls_d_entitats/



