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Nom de l'actuació

MANTENIMENT DE LES LLENGÜES MATERNES:
CLASSES D'ÀRAB

Categoria

Formació

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

1. Contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i
a l'èxit escolar i educatiu.

Línies d’intervenció (I)

2. Prevenció, detecció i intervenció davant l'absentisme i
l'abandonament escolar.

Línies d’intervenció (II)

16. Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i
cultural.

Objectius de l'activitat

Afavorir el manteniment de les llengües maternes,
valoritzant-les; en aquest cas àrab.

Descripció

Programa LACM del Departament d'Educació

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

65

Cost de l'actuació

0

Lloc

Patronat Antoni Roig

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Valoracions

Responsable

Tècnics PEE

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Bona rebuda per part de les famílies

Punts febles

S'haurien de fer en centre

Continuïtat/Propostes de
millora

Continuar-hi treballant

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID
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Nom de l'actuació

Estudi assistit

Categoria

Suport tasca escolar

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

1. Contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i
a l'èxit escolar i educatiu.

Línies d’intervenció (I)

1. Promoció d'una escolarització equilibrada.

Línies d’intervenció (II)

2. Prevenció, detecció i intervenció davant l'absentisme i
l'abandonament escolar.

Objectius de l'activitat

Potenciar la igualtat d'oportunitats, evitar qualsevol tipus de
marginació i exclusió i afavorir l'èxit escolar d'aquest
alumnat. Fer un seguiment del currículum escolar, adquirir
hàbits d'organització i d'estudi, planificar el treball escolar.
Augmentar l'autoestima d'aquest alumnat amb el propòsit
de millorar el seu rendiment acadèmic.

Descripció

Activitat de refoç educatiu per complementar la tasca
escolar principalment de les àrees instrumentals. Se'ls
ofereix estrategies i tècniques d'estudi, seguiment de
l'agenda escolar, treball amb les TIC...

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

37

Cost de l'actuació

4841.13

Lloc

Escola Molí de Vent, Institut Ramon de la Torre i Institut

Torredembarra
Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Nombre de participants
Valoració per part del centre educatiu
Millora en l'aprenentatge de les habilitats lingüístiques dels
alumnes.

Responsable

Tècnics PEE

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

És una bona eina per
ajudar l'alumnat d'ESO que més ho necessita i establir un
vincle entre l'institut i l'alumne fora de l'horari lectiu

Punts febles

Manca de comunicació amb els tutors dels alumnes

Continuïtat/Propostes de
millora

Activitat consolidada

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID
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Nom de l'actuació

Educar en veu alta

Categoria

Convivència

Destinataris

Famílies

Objectius del PEE

2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència.

Línies d’intervenció (I)

11. Implicació de les famílies en l'educació dels fills.

Línies d’intervenció (II)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Objectius de l'activitat

Crear un espai de col·loqui entre famílies. -Donar suport a
les famílies en l'educació dels seus fills.

Descripció

Programa de ràdio adreçat a les famílies amb
fills en edat d'escolarització. L'objectiu dels programes
versarà sobre l'autoconeixement que els pares i mares
tenen sobre ells mateixos per tal de saber actuar, resoldre
conflictes i establir diàlegs amb els seus fills/es en aquesta
etapa de desenvolupament de canvis.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

999

Cost de l'actuació

0

Lloc

Ràdio Ona la Torre

Temporització

Segon trimestre

Indicadors d'avaluació

Nombre consultes al programa i participació activa

Responsable

Tècniques PEE / Psicòloga Municipal/ Ràdio Municipal

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

La valoració dels participants ha estat molt positiva.

Punts febles

Poques consultes

Continuïtat/Propostes de
millora

Activitat consolidada

Observacions
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Nom de l'actuació

CONCURS DEL FOMENT DEL CIVISME

Categoria

Convivència

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència.

Línies d’intervenció (I)

5. Coordinació entre centres i projecció comunitària de la
xarxa de centres.

Línies d’intervenció (II)

9. Impuls d'accions orientades a millorar la convivència.

Objectius de l'activitat

Fomentar el civisme, la millora de la convivència ciutadana,
amb els valors de tolerància, responsabilitat i respecte vers
els altres.

Descripció

Concurs obert
als estudiants dels instituts del municipi amb la
finalitat de fomentar el civisme, la millora de la convivència
ciutadana, amb els valors de tolerància, responsabilitat i
respecte vers els altres.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

1057

Cost de l'actuació

0

Lloc

Instituts

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció dels alumnes

Responsable

Regidoria de Participació Ciutadana

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Molt positiu per fomentar el bon civisme entre el jovent

Punts febles

No n'hi ha.

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID
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Nom de l'actuació

Esmorzars saludables

Categoria

Educació en valors

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

5. Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la
pràctica regular de l'activitat físicoesportiva.

Línies d’intervenció (I)

17. Promoció d'estils de vida saludable des d'una
perspectiva comunitària.

Línies d’intervenció (II)

1. Promoció d'una escolarització equilibrada.

Objectius de l'activitat

Mostrar tipus d'esmorzars saludables i atractius

Descripció

Taller de preparació d'un esmorzar saludable amb
sensibilització sobre la dieta.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

No

Nombre de participants

100

Cost de l'actuació

800

Lloc

Escoles

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Satisfacció i participació

Responsable

Tècnics PEE

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Molt ben muntat i estructurat, bona rebuda

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID
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Nom de l'actuació

ATENCIÓ! EL COS EM PARLA

Categoria

Educació en valors

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència.

Línies d’intervenció (I)

1. Promoció d'una escolarització equilibrada.

Línies d’intervenció (II)

9. Impuls d'accions orientades a millorar la convivència.

Objectius de l'activitat

Prevenir trastorns emocionals i de salut

Descripció

xerrades als alumnes de 6è de primària sobre els efectes
d'una mala gestió de la salut, el cos i les emocions.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

169

Cost de l'actuació

0

Lloc

Escoles de primària

Temporització

Segon trimestre

Indicadors d'avaluació

Satisfacció i participació

Responsable

Tècniques PEE i Psicòloga municipal

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Molt positives les xerrades de la psicòloga municipal, és
una gran comunicadora i les seves xerrades són sempre
molt ben valorades pels alumnes i pels mestres.

Punts febles

No n'hi ha.

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat, allargant el temps de les sessions.
Observacions
Email

Observacions
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Nom de l'actuació

Tallers de Rap

Categoria

Convivència

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència.

Línies d’intervenció (I)

14. Promoció de l'educació intercultural.

Línies d’intervenció (II)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Objectius de l'activitat

Tractar els valors a través d'aquest estil musical

Descripció

Tallers de rap a través dels quals es tracta música, mètrica,
rima i temes d'interès cívic

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

No

Nombre de participants

100

Cost de l'actuació

1704

Lloc

Escoles i instituts

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècnics PEE / Associació versembrant

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Molt amè

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID
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Nom de l'actuació

Reus Refugi

Categoria

Acollida

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència.

Línies d’intervenció (I)

7. Incentivació de l'associacionisme infantil i juvenil i altres
formes de participació.

Línies d’intervenció (II)

14. Promoció de l'educació intercultural.

Objectius de l'activitat

Donar a conèixer la crisi de les persones refugiades

Descripció

Xerrades dels voluntaris de l'associació Reus Refugi,
dedicades a l'acollida i integració de persones refugiades

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

No

Nombre de participants

100

Cost de l'actuació

0

Lloc

Instituts

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècniques PEE / Reus Refugi

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Bona rebuda per part de l'alumnat

Punts febles

Manca de temps

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions
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Nom de l'actuació

Tallers de diversitat afectiva

Categoria

Convivència

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència.

Línies d’intervenció (I)

14. Promoció de l'educació intercultural.

Línies d’intervenció (II)

9. Impuls d'accions orientades a millorar la convivència.

Objectius de l'activitat

Sensibilitzar sobre la diversitat afectiva

Descripció

Tallers destinats a conèixer les diverses sexualitats i
fomentar el respecte vers aquestes

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

No

Nombre de participants

60

Cost de l'actuació

280

Lloc

Instituts

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècnics PEE / H2O

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Molt bona rebuda

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID
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Nom de l'actuació

Xerrada Associació Àrab d'Estudiants

Categoria

Orientació estudis postobligatoris

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

1. Contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i
a l'èxit escolar i educatiu.

Línies d’intervenció (I)

9. Impuls d'accions orientades a millorar la convivència.

Línies d’intervenció (II)

1. Promoció d'una escolarització equilibrada.

Objectius de l'activitat

Donar a conèixer el col·lectiu d'estudiants àrabs i ajudar a
l'orientació laboral

Descripció

Xerrada de l'entitat orientada a mostrar les dificultat
afegides del col·lectiu a l'hora de cursar estudis
postobligatoris

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

100

Cost de l'actuació

0

Lloc

Instituts

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècnics PEE / Associació Àrab d'Estudiants

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Genuïnitat del a xerrada

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID
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Nom de l'actuació

Xerrada Associació Àrab d'Estudiants

Categoria

Orientació estudis postobligatoris

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

1. Contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i
a l'èxit escolar i educatiu.

Línies d’intervenció (I)

9. Impuls d'accions orientades a millorar la convivència.

Línies d’intervenció (II)

1. Promoció d'una escolarització equilibrada.

Objectius de l'activitat

Donar a conèixer el col·lectiu d'estudiants àrabs i ajudar a
l'orientació laboral

Descripció

Xerrada de l'entitat orientada a mostrar les dificultat
afegides del col·lectiu a l'hora de cursar estudis
postobligatoris

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

100

Cost de l'actuació

0

Lloc

Instituts

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècnics PEE / Associació Àrab d'Estudiants

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Genuïnitat del a xerrada

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID
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Nom de l'actuació

Teatre de maleta

Categoria

Convivència

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència.

Línies d’intervenció (I)

9. Impuls d'accions orientades a millorar la convivència.

Línies d’intervenció (II)

14. Promoció de l'educació intercultural.

Objectius de l'activitat

Tractar temes de necessitat a través de sessions de teatre

Descripció

Sessions curtes de dinamització d'un grup classe per tracta
temes d'interès segons la tutoria

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

No

Nombre de participants

100

Cost de l'actuació

1950

Lloc

Instituts

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècnics PEE / AS. Teatre de maleta

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Molt bona rebuda

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID
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Nom de l'actuació

L'Aula d'acollida visita la biblioteca

Categoria

Acollida

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

1. Contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i
a l'èxit escolar i educatiu.

Línies d’intervenció (I)

1. Promoció d'una escolarització equilibrada.

Línies d’intervenció (II)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Objectius de l'activitat

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

Descripció

Visites guiades amb dinàmica de grups per l'alumnat d'AA
per la biblioteca Mestra Maria Antònia

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

75

Cost de l'actuació

0

Lloc

Biblioteca Municipal

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècniques PEE / Anna Merino

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Bona dinamització de la Biblioteca

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions
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Nom de l'actuació

Quin pes pesat duc al meu cap?

Categoria

Convivència

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència.

Línies d’intervenció (I)

9. Impuls d'accions orientades a millorar la convivència.

Línies d’intervenció (II)

14. Promoció de l'educació intercultural.

Objectius de l'activitat

Tractar els rols de gènere a la llar

Descripció

Taller per a nens de sensibilització vers els tasques de la
llar i els rols de la família

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

No

Nombre de participants

60

Cost de l'actuació

82.30

Lloc

Escola Molí de Vent

Temporització

Octubre

Indicadors d'avaluació

Satisfacció i participació

Responsable

Tècnics PEE / Cristina Miró de la Torre

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Molt ben preparada

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions
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Nom de l'actuació

IV Concurs de notícies i reportatges

Categoria

Convivència

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

9. Impuls d'accions orientades a millorar la convivència.

Objectius de l'activitat

Treballar les categories textuals periodístiques i fomentar el
civisme

Descripció

Concurs de notícies i reportatges amb alumnes de totes les
edats del municipi

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

1500

Cost de l'actuació

0

Lloc

Tots els centres del municipi

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació en el concurs

Responsable

Tècnics PEE / Direccions centres

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Gran participació

Punts febles

S'ha de coordinar amb el curs escolar

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

15

Nom de l'actuació

Obsequis concurs de Notícies i reportatges

Categoria

Convivència

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

16. Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i
cultural.

Objectius de l'activitat

Reconèixer la feina feta

Descripció

Diplomes del concurs

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

300

Cost de l'actuació

145.20

Lloc

Patronat Antoni Roig

Temporització

Dia del concurs

Indicadors d'avaluació

Satisfacció

Responsable

Tècncis PEE

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Agraïment

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

es proposa continuïtat

Observacions

Activitat no realitzada per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

16

Nom de l'actuació

Escola l'Antina i la Fundació Onada

Categoria

Inclusió

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència.

Línies d’intervenció (I)

7. Incentivació de l'associacionisme infantil i juvenil i altres
formes de participació.

Línies d’intervenció (II)

1. Promoció d'una escolarització equilibrada.

Objectius de l'activitat

Fomentar la inclusió dels usuaris de l'Onada

Descripció

Una usuària de la Onada fa voluntariat a l'escola l'antina

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

No

Nombre de participants

30

Cost de l'actuació

0

Lloc

Escola l'Antina

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Satisfacció

Responsable

Direccions Onada i l'Antina

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Molt bona rebuda i satisfacció

Punts febles

Cao

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

17

Nom de l'actuació

La Sabonada

Categoria

Inclusió

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

1. Contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i
a l'èxit escolar i educatiu.

Línies d’intervenció (I)

9. Impuls d'accions orientades a millorar la convivència.

Línies d’intervenció (II)

17. Promoció d'estils de vida saludable des d'una
perspectiva comunitària.

Objectius de l'activitat

Donar visibilitat a la Fundació Onada

Descripció

Tallers inclusius d'elaboració de sabó artesanal

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

250

Cost de l'actuació

0

Lloc

Fundació Onada

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Satisfacció i participació

Responsable

Tècncis PEE

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Bona rebuda per part de l'alumnat i la Fundació

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

18

Nom de l'actuació

L'Hora del conte

Categoria

Inclusió

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

2. Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels
alumnes en un marc de convivència.

Línies d’intervenció (I)

17. Promoció d'estils de vida saludable des d'una
perspectiva comunitària.

Línies d’intervenció (II)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Objectius de l'activitat

Inclusió dels usuaris de l'Onada

Descripció

Els usuaris de l'Onada van a la Llar d'infants a explicar
cotes

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

50

Cost de l'actuació

0

Lloc

Llar d'infants municipal

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Satisfacció i participació

Responsable

Tècnics PEE

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

satisfacció dels usuaris de l'Onada

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Taller de mones

Categoria

Cultura popular catalana

Destinataris

Famílies

Objectius del PEE

3. Potenciar la implicació de les famílies en l'educació dels
fills i la participació en la vida escolar.

Línies d’intervenció (I)

13. Promoció de la formació de les famílies.

Línies d’intervenció (II)

14. Promoció de l'educació intercultural.

Objectius de l'activitat

Ensenyar aquesta tradició a les famílies nouvingudes

Descripció

Taller de mones a càrrec d'un pastisser del poble per
ensenyar aquest plat a les famílies nouvingudes

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

15

Cost de l'actuació

200

Lloc

Centre obert Cap i Cua

Temporització

Pasqua

Indicadors d'avaluació

Participació de les famílies

Responsable

Tècnics PEE

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Bona participació

Punts febles

No en té

Continuïtat/Propostes de
millora

Continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

20

Nom de l'actuació

L'hora del cafè

Categoria

Espais de trobada

Destinataris

Famílies

Objectius del PEE

3. Potenciar la implicació de les famílies en l'educació dels
fills i la participació en la vida escolar.

Línies d’intervenció (I)

9. Impuls d'accions orientades a millorar la convivència.

Línies d’intervenció (II)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Objectius de l'activitat

Tractar temes d'interès per les famílies

Descripció

Quedades amb famílies en risc d'exclusió al centre obert

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

15

Cost de l'actuació

0

Lloc

Centre obert Capicua

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació

Responsable

Tècnics PEE

Email del responsable
Web/Blog

Telèfon de contacte
Punts forts

Participació de les famílies

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

21

Nom de l'actuació

Dinàmiques de relació i comunicació

Categoria

Educació en valors

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

1. Contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i
a l'èxit escolar i educatiu.

Línies d’intervenció (I)

2. Prevenció, detecció i intervenció davant l'absentisme i
l'abandonament escolar.

Línies d’intervenció (II)

6. Promoció de la participació de l'alumnat en espais de
lleure i en el lleure educatiu.

Objectius de l'activitat

Donar a conèixer als alumnes activitats que es realitzen al
CAPICUA, treballar la comunicació oral per desenvolupar i
fomentar el treball en equip

Descripció

Grups a determinar amb les escoles del municipi que
estiguin interessades en realitzar aquesta activitat.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

20

Cost de l'actuació

0

Lloc

Centre CAPICUA

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Satisfacció

Responsable

Tècnics PEE

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Molts

Punts febles

Pocs

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

22

Nom de l'actuació

Maletes viatgeres

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

Objectiu metodològic: Potenciar el treball i l'aprenentatge
en xarxa.

Línies d’intervenció (I)

1. Promoció d'una escolarització equilibrada.

Línies d’intervenció (II)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Objectius de l'activitat

Fomentar la lectura

Descripció

Activitat de foment de la lectura en família, de la Biblioteca
a casa i de casa a l’escola. Adaptat a les necessitats de
cada centre.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

999

Cost de l'actuació

0

Lloc

Biblioteca municipal

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació

Responsable

Anna Merino

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

bona rebuda

Punts febles

Manca de personal

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la covid

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Orientacions per explicar contes

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

4. Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la
llengua com a element de cohesió social.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

16. Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i
cultural.

Objectius de l'activitat

Millorar l'expressió oral

Descripció

Tallers destinats a aprendre a explicar contes als alumnes
de primària que després aniran a explicar-los a la llar
d'infants

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

60

Cost de l'actuació

1513.37

Lloc

Escoles i llars

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècnics PEE / ´Rosalia Ciuró

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Molt bona professional

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

24

Nom de l'actuació

Roda de contes

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

Objectiu metodològic: Potenciar el treball i l'aprenentatge
en xarxa.

Línies d’intervenció (I)

1. Promoció d'una escolarització equilibrada.

Línies d’intervenció (II)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Objectius de l'activitat

Potenciar i millorar l'expressió oral en llengua catalana de
l'alumnat.
Ser conscients de la importància del llenguatge verbal i no
verbal en situacions comunicatives.
Aprendre a explicar contes i a usar les estratègies
necessàries per a una bona comprensió.
Conèixer altres escoles i altra alumnat

Descripció

Els alumnes del cicle superior explicaran un conte a
l'alumnat més petit d'un altre centre de primària. Cada grup
sortirà del seu centre cap a un altre centre de primària per
explicar un conte a l'alumnat d'educació infantil i cicle inicial
. Serà una manera prou motivadora i significativa
d'aprenentatge i una oportunitat de conèixer altres centres
educatius.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

60

Cost de l'actuació

0

Lloc

Llars i esolces

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

PArticipació i satisfacció

Responsable

Tècniques PEE

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Aquesta actuació és de continuïtat de cursos anteriors. Molt
positiva per l'alumnat tant el de primària com el de
secundària.

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

25

Nom de l'actuació

Conte de Nadal

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

4. Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la
llengua com a element de cohesió social.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

16. Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i
cultural.

Objectius de l'activitat

Impulsar la lectura

Descripció

Contacontes de Nadal a la Biblioteca

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

60

Cost de l'actuació

0

Lloc

Biblioteca

Temporització

Nadal

Indicadors d'avaluació

Particiació

Responsable

Tècnics PEE / Rosalia Ciuró

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Participació

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Tot el cost econòmic de la Rosalia Ciuró s'ha especificat a
la fitxa 22

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

26

Nom de l'actuació

Explica'm un conte

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

4. Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la
llengua com a element de cohesió social.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

16. Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i
cultural.

Objectius de l'activitat

Impulsar la lectura

Descripció

Conta contes a les llars d'infants

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

No

Nombre de participants

100

Cost de l'actuació

0

Lloc

llar d'infants

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècnics PEE / Rosalia Ciuró

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Molt bona professional

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Tots els costos econòmics de la Rosalia Ciuró es detallen a
la fitxa 22

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

27

Nom de l'actuació

Conta contes a la Biblioteca

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

4. Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la
llengua com a element de cohesió social.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

16. Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i
cultural.

Objectius de l'activitat

Foment de la lectura i la llengua catalana

Descripció

Els alumnes de la roda de contes fan una contada final a la
Biblioteca

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

20

Cost de l'actuació

0

Lloc

Biblioteca municipal

Temporització

Segon trimestre

Indicadors d'avaluació

Participació

Responsable

Tècnics PEE / Biblioteca municipal

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Participació

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

LABORATORIS DE LLETRES I IMATGES

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

4. Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la
llengua com a element de cohesió social.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

16. Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i
cultural.

Objectius de l'activitat

Promoure el coneixement i l'intercanvi dels petits a l'entorn
de la lectura.

Descripció

Sesions de contacontes basades en Contes per amor a
l'art, Laboratori de lletres i imatges Arròs de cementiri
sobre àlbums de la por i el Fantasma de Canterville.
Laboratori el Zoo de la Biblio.

Realització

Voluntariat

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

155

Cost de l'actuació

0

Lloc

Centres educatius

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècniques PEE

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Participació activa dels alumnes en la sessió.
Treball posterior a les aules( dossiers, dibuixos, act.
Llengua oral..)

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

29

Nom de l'actuació

Revetlla de Sant Jordi

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Comunitat educativa

Objectius del PEE

4. Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la
llengua com a element de cohesió social.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

16. Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i
cultural.

Objectius de l'activitat

Foment de la lectura

Descripció

Convidem els alumnes guanyadors del concurs literari dels
centres a recitar-los a la Biblioteca en el marc de l’acte “La
biblioteca dels meus somnis”

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

60

Cost de l'actuació

0

Lloc

Biblioteca Municipal

Temporització

Sant Jordi

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècniques PEE

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Bona participació

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat no realitzada per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Sant Jordi

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Comunitat educativa

Objectius del PEE

4. Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la
llengua com a element de cohesió social.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

16. Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i
cultural.

Objectius de l'activitat

Fomentar la diada

Descripció

Diada de lectura de textos a la Bibliteca

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

50

Cost de l'actuació

0

Lloc

Biblioteca municipal

Temporització

Sant Jordi

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècniques PEE / Anna Merino

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Bona participació

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat no realitzada per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

31Bibliopati itinerant

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

4. Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la
llengua com a element de cohesió social.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

16. Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i
cultural.

Objectius de l'activitat

Fomentar la lectura

Descripció

La biblioteca prepararà lots de llibres que portaran als
centres educatius a l’hora del pati.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

999

Cost de l'actuació

0

Lloc

Patis de les escoles i instituts

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Ús del servei

Responsable

Tècniques PEE / Anna Merino

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Bona rebuda

Punts febles

Manca de recursos humans

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Biblioveïns

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Famílies

Objectius del PEE

4. Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la
llengua com a element de cohesió social.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

16. Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i
cultural.

Objectius de l'activitat

Fomentar la lecutra

Descripció

La biblioteca prepararà lots de llibres que portaran a les
associacions de veïns: bookcrossing i en préstec.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

999

Cost de l'actuació

0

Lloc

Associacions de Veïns

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Ús del servei

Responsable

Tècniques PEE / Anna Merino

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Bona rebuda

Punts febles

Manca de recursos humans

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Bibliorestaurants

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Famílies

Objectius del PEE

4. Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la
llengua com a element de cohesió social.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

16. Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i
cultural.

Objectius de l'activitat

Fomentar la lectura

Descripció

La biblioteca prepararà lots de llibres que portaran a les
associacions de veïns: bookcrossing i en préstec

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

999

Cost de l'actuació

0

Lloc

Restaurants del municipi

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Ús del servei

Responsable

Tècnics PEE / Anna Merino

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Bona rebuda

Punts febles

Manca de recursos humans

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

34

Nom de l'actuació

Bugabíblio

Categoria

Impuls lectura

Destinataris

Famílies

Objectius del PEE

4. Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la
llengua com a element de cohesió social.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

16. Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i
cultural.

Objectius de l'activitat

Fomentar la lectura

Descripció

La biblioteca prepararà lots de llibres que portaran a les
associacions de veïns: bookcrossing i en préstec.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

999

Cost de l'actuació

0

Lloc

Bugaderies del poble

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Ús del servei

Responsable

Tècniques PEE / Anna Merino

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Bona rebuda

Punts febles

Manca de recursos humans

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Visito el Far

Categoria

Coneixement entorn

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

5. Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la
pràctica regular de l'activitat físicoesportiva.

Línies d’intervenció (I)

18. Promoció de la pràctica regular de l'activitat
físicoesportiva des d'una perspectiva comunitària.

Línies d’intervenció (II)

17. Promoció d'estils de vida saludable des d'una
perspectiva comunitària.

Objectius de l'activitat

Conèixer aquest indret tot i fent una excursió

Descripció

Visites guiades al Far de Torredembarra

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

No

Nombre de participants

999

Cost de l'actuació

0

Lloc

Far

Temporització

Durant el curs

Indicadors d'avaluació

Participació

Responsable

Regidoria de Turisme

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Bona rebuda

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat interrompuda per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa
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Nom de l'actuació

Tallers de castells per a adolescents

Categoria

Cultura popular catalana

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

4. Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la
llengua com a element de cohesió social.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

14. Promoció de l'educació intercultural.

Objectius de l'activitat

Donar a conèixer aquesta tradició popular i treballar els
emocions que s'hi troben

Descripció

Taller pràctic per treballar els valors d’un castell a través de
la música i les figures.

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

60

Cost de l'actuació

0

Lloc

Instituts

Temporització

3r trimestre

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècniques PEE / Xiquets de Torredembarra

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Bona rebuda

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat no realitzada per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

37

Nom de l'actuació

Vogadors de Torredembarra

Categoria

Esportives

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

5. Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la
pràctica regular de l'activitat físicoesportiva.

Línies d’intervenció (I)

17. Promoció d'estils de vida saludable des d'una
perspectiva comunitària.

Línies d’intervenció (II)

18. Promoció de la pràctica regular de l'activitat
físicoesportiva des d'una perspectiva comunitària.

Objectius de l'activitat

conèixer l’associació de Vogadors del municipi. Doble
activitat de rem i voleibol

Descripció

Jornada a la platja per conèixer l’associació de Vogadors
del municipi. Doble activitat de rem i voleibol

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

60

Cost de l'actuació

0

Lloc

Platja de Torredembarra

Temporització

3r trimestre

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècniques PEE / Vogadors de Torredembarra

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Encara no se saben

Punts febles

Encara no se saben

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat no realitzada per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

39

Nom de l'actuació

Als castells, tothom hi compta!

Categoria

Cultura popular catalana

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

4. Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la
llengua com a element de cohesió social.

Línies d’intervenció (I)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Línies d’intervenció (II)

14. Promoció de l'educació intercultural.

Objectius de l'activitat

Conèixer aquesta pràctica popular catalana

Descripció

Taller de castells al local de Nois de la torre

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

30

Cost de l'actuació

0

Lloc

Local Nois de la Torre

Temporització

maig

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècniques PEE / Nois de la Torre

Email del responsable
Web/Blog

Telèfon de contacte
Punts forts

Bona rebuda

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat no realitzada per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

39

Nom de l'actuació

V Jornades esportives a la platja

Categoria

Esportives

Destinataris

Alumnat

Objectius del PEE

5. Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la
pràctica regular de l'activitat físicoesportiva.

Línies d’intervenció (I)

18. Promoció de la pràctica regular de l'activitat
físicoesportiva des d'una perspectiva comunitària.

Línies d’intervenció (II)

17. Promoció d'estils de vida saludable des d'una
perspectiva comunitària.

Objectius de l'activitat

Promoure l'activitat física

Descripció

Futbol, Volei, Tennis, Toc-bol, Zumba, CrossFit, Hip-hop,
Jocs Cooperatius, Atletisme, Bitlles Catalanes en una
jornada a la platja barrejant nens de diversos centres

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

200

Cost de l'actuació

0

Lloc

Platja de Torredembarra

Temporització

3r trmestre

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècniques PEE

Email del responsable
Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Molt bona rebuda

Punts febles

Manca de temps

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat no realitzada per la COVID

Memòria 2019-20
Fitxa d’actuacions
Pla educatiu d'entorn de Torredembarra
Número de fitxa

40

Nom de l'actuació

Acte de cloenda

Categoria

Espais de trobada

Destinataris

Comunitat educativa

Objectius del PEE

Objectiu metodològic: Potenciar el treball i l'aprenentatge
en xarxa.

Línies d’intervenció (I)

5. Coordinació entre centres i projecció comunitària de la
xarxa de centres.

Línies d’intervenció (II)

15. Promoció de l'ús social de la llengua catalana.

Objectius de l'activitat

Cloure el curs

Descripció

Acte artístic de cloenda del curs

Realització

Altres

És una actuació de xarxa
comunitària?

Sí

Nombre de participants

300

Cost de l'actuació

950

Lloc

Teatre municipal

Temporització

Final de curs

Indicadors d'avaluació

Participació i satisfacció

Responsable

Tècnics PEE

Email del responsable

Web/Blog
Telèfon de contacte
Punts forts

Molt bona coordinació

Punts febles

No n'hi ha

Continuïtat/Propostes de
millora

Es proposa continuïtat

Observacions

Activitat no realitzada per la COVID

