Document resum de la trobada per grups de treball del dia 13
d’octubre de 2021:

ENTITATS QUE ES TROBEN A FALTAR
Els escoltes
Grup de Dones
CNL
Comunitats de migrants
Implicar professors d’àrab
La coral jove (Coral Infantil Xaloc)
El folklore
Associació LGTBI
Entitats esportives
Hort de la Sínia
GEPEC
Balls populars
Arts escèniques
Grup de Teatre
Creu Roja
Mossos
Policia Municipal
PIJ
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PROPOSTES DE MILLORA REFERENTS A ACTUACIONS QUE ES DUEN A TERME
Que el concurs de notícies i reportatges no sigui un concurs, que sigui una producció
en xarxa entre l’alumnat dels diferents nivells del poble i es publiqui en algun lloc.
Avançar la reunió inicial si pot ser a principis de setembre
Millorar la coordinació de les diferents regidories
Optimitzar recursos
Trobar espais municipals que poden ser lloc de trobada, diferents opcions per a
reunir-se…
S’ha de convocar més les famílies a les xerrades, mostrar les activitats que fan els
seus fills i filles.
S’han d’organitzar més activitats en que hagin de participar les famílies
Cal promoure i facilitar l’accés a activitats esportives a tothom (subvencionar si és
necessari)
Cal penjar totes les actuacions i el pla vigent de la Generalitat del PEE per tenir
clares totes les actuacions i el seu pressupost
Millorar la difusió dels recursos i activitats de l’ajuntament (els de la biblioteca
serien molt interessants)
No fer competir els dos instituts
Supervisar que els professors i els monitors parlin català
Implicar el voluntariat per la llengua
Jornades esportives: que es facin més dies a l’any i que hi vagin les famílies perquè
vegin com són i, d’aquesta manera, hi apuntin els seus fills i filles.
Becar infants per a pràctiques esportives
Esmorzar saludable:
Que sigui per tots els cursos de secundària i primària
 Dimecres fruites
 Que hi hagi seguiment
 Cal pensar quins paràmetres emprarem per mesurar l’impacte de l’actuació
Elecció de les activitats extraescolars orientada als interessos dels infants
Les AFA s'haurien de posar a treballar en equip per sumar esforços

NOVES ACTUACIONS PROPOSADES
Xerrades amb experts que poden parlar de temes diversos: alcohol, addiccions…
2 Cursos de català
Cicle de cinema infantil en català
3 Concurs civisme: l’esport
Tennis platja 2 instituts + Antoni Roig + Antina
Estudi assistit de l’esport: que els professorat de l’escola i l’institut proposin alguns
alumnes que es quedin al centre a fer hores més enllà de l’horari lectiu, potser
dissabte o diumenge
Rutes per caminar en família amb petits
Family weekend, que es faci per un preu simbòlic dissabte o diumenge
Lectura amb salut: llegim abans d’anar a dormir
Cursos de cuina saludable per crear hàbits en les famílies

