
                             

PROPOSTA D’ACTIVITATS DEL PEE DE TORREDEMBARRA 2022-2023

Actuació Destinataris Temporització Cost Recursos
humans

Descripció

Eix 1. FAMÍLIA, ESCOLA I SALUT

Estudi assistit Escoles i instituts Inici: octubre/novembre
Finalització: juny

Sí Monitors/es:
Nascor

Formación SL.

Tallers de suport a la
tasca escolar.

Manteniment de
les llengües
maternes:

classes d’àrab

Cicle mitja i superior
de primària i ESO

Durant el curs NO Professorat
programa LACM

Classes de llengua d’àrab
per a tot l’alumnat.



Educar en veu
alta

Famílies Durant el curs No Psicòloga
municipal

Programa setmanal de
ràdio.

Atenció! El cos
em parla!

Alumnes de 6è de
primària

Segon trimestre No Psicòloga
municipal

Xerrada sobre els efectes
d’una mala gestió de la

salut, el cos i les
emocions.

Escola de
Famílies

Famílies Durant el curs Sí Professionals
externs

Xerrades d’interès per a
les famílies.

Eix 2. INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Tallers de Rap Escoles i Instituts 2n i/o 2r trimestre Sí Monitors/es:
Pendent de
contractació

Tallers de conscienciació
i reflexió a través del

RAP. Els alumnes
elaboren

els seus propis temes i
els graven amb equip

radiofònic.

Xerrades sobre
diversitat
afectiva i

Escoles i instituts 2n i/o 3r trimestre Sí Monitors/es:
Pendent de
contractació

Tallers a escollir sobre:
- Sexualitat i afectivitat.

- Malalties de transmissió
sexual.



prevenció de
violència
masclista

- Drogodependències.
- Prevenció violència

masclista.

Teatre de maleta Primària i
secundària

2n i/o 3r trimestre Sí Monitors/es:
Pendent de
contractació

Sessions de teatre en
centre per tractar temes

d’interès social.

L’aula d’acollida
visita la

biblioteca

Alumnes d’aula
d’acollida

1r o 2n trimestre Sí Biblioteca
municipal

Visites guiades amb
dinàmica de grups per a

l’alumnat de l’aula
d’acollida, per la

Biblioteca Mestra Maria
Antònia.

Dinàmiques de
relació i

comunicació

Alumnes de
primària

2n i/o 3r trimestre No Educadores
centre obert

Sessions per treballar la
comunicació oral per

desenvolupar i fomentar
el treball en equip al

centre obert.

La Sabonada Escoles i instituts Durant el curs No Fundació Onada
Tallers inclusius

d’elaboració de sabó
artesanal. Els alumnes de

l’escola i els instituts es
desplacen fins a la

Fundació per realitzar el
taller.



L’Hora del conte P3, P4 i P5 i Llars Durant el curs, els
divendres, un cop al

mes

No Fundació Onada Usuaris de l’Onada aniran
a explicar contes.

Taller
d’artesania

Escoles (primària) Durant el curs, enllaçat
amb algun moment

especial (Nadal,
carnaval, Sant Jordi...)

No Fundació Onada Usuaris de l’Onada
realitzen un taller de

manualitats, que
s’adaptarà segons l’edat

del grup.

Voluntariat actiu
Onada i Antina

Escola Antina Durant el curs No Fundació Onada Una usuària de l’Onada
dóna un cop de mà a
classes de primària.

Voluntariat actiu
Onada i Molí de

vent

Escola Molí de
Vent

Durant el curs No Fundació Onada Un usuari/*a de l’Onada
dona un cop de mà a

classes d’infantil.

Voluntariat actiu
Onada i Antoni

Roig

Escola Antoni Roig Durant el curs No Fundació Onada Usuaris de l’Onada
ajudaran al manteniment

del jardí de l’escola.

Voluntariat actiu
Onada i

Biblioteca

Biblioteca
municipal

Durant el curs No Fundació Onada Usuaris de l’Onada
ajuden a dur a terme

tasques de la biblioteca
(porten llibres a persones

amb mobilitat reduïda i



també a llocs amb sala
d’espera, ordre de la
biblioteca i recull de

premsa.

Voluntariat actiu
Onada i Escola

de Música

Escola de Música Durant el curs No Fundació Onada Un usuari de l’Onada fa
suport a l’escola de

Música

Taller
Horticultura

Escoles i instituts Durant el curs No Fundació Onada Els alumnes de l’aula
d’acollida lideren el taller

dirigits als usuaris de
l’onada.

Art Efímer Escola Molí de
Vent

Tercer Trimestre No Fundació Onada Usuaris de l’Onada
participen en el projecte

d’art efímer per visibilitzar
l’art al carrer.

Eix 3 El gust per llegir

Maletes
viatgeres

Educació infantil
I llars

Durant tot el curs.
Inici: finals d’octubre

No Biblioteca Mestra
Maria Antònia

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.

Orientacions per
explicar contes

ESO,
Alumnat que fa la 
roda de contes

2n Trimestre Sí Monitors/es:
Pendent de
contractació

Sessió d’orientacions
pràctiques per als

alumnes que surten a
explicar contes.

Conte de Nadal Llar
d’Infants i
P3, P4 i P5

Primer trimestre
Sí

Monitors/es:
Pendent de
contractació

Sessió de contacontes
amb temàtica nadalenca.

Explica’m un
conte

Llars d’infants i 1r 
de primària

2n i 3r trimestre Sí Monitors/es:
Pendent de
contractació

Sessió de contacontes.

Roda de contes Educació infantil-
ESO
Primària

No Tutores dels cursos
escollits

Tutores dels
cursos escollits

Escoles, instituts i Onada
fan una roda d’explicació

de contes.

Contacontes a
la biblioteca

Primària Últim divendres de mes Sí, a càrrec de la
Biblioteca

Narradors
professionals i

Biblioteca

Sessions de contacontes
en català i en anglès.

Es convida als alumnes
que participen en la roda

de contes a fer de
contacontes a les

sessions de la biblioteca.

Laboratoris de
lletres i imatges

Alumnat de primer
de primària

Tardes de les 15:00h  a
les 16:30h

Centres educatius/
Sí, a càrrec de la

biblioteca
Ana Merino de

Biblioteca Mestra
Laboratori de lletres i

imatges per a fomentar la



aules Maria Antònia lectura: Petons, Zoo...

Revetlla de Sant
Jordi

ESO i BAT Revetlla de la diada No Biblioteca Mestra
Maria Antònia

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”.

Sant Jordi Primària Sant Jordi No Biblioteca Mestra
Maria Antònia

Concurs literari de Sant
Jordi de la Biblioteca “La

biblioteca dels meus
somnis”.

Bibliopati
itinerant

Primària i
secundària

Segon i tercer trimestre No Biblioteca Mestra
Maria Antònia i
Rosalia Ciuró

La biblioteca prepararà
lots de llibres que

portaran als centres
educatius a l’hora del

pati.

Biblioveïns Comunitats de
veïns

Durant tot l’any No Biblioteca Mestra
Maria Antònia i
Tècniques PEE

La biblioteca prepararà
lots de llibres que

portaran a les
associacions de veïns:

bookcrossing i en
préstec.

Bibliorestaurant
s

Restaurants de
Torredembarra

Durant tot l’any
No

Biblioteca Mestra
Maria Antònia i
Tècniques PEE

La biblioteca prepararà
lots de llibres que



portaran als restaurants:
bookcrossing i en

préstec.

Bugabiblio Bugaderies de
Torredembarra

Durant tot l’any No Biblioteca Mestra
Maria Antònia i
Tècniques PEE

La biblioteca prepararà
lots de llibres que

portaran a les
associacions de veïns:

bookcrossing i en
préstec.

Eix 4: L’ENTORN

Grups de treball
d’infància i

joventut

Agents educatius
del municipi

Durant el curs No Agents
educatius del

municipi

Es crearà un grup de
representats dels nens i
joves del municipi per

decidir temes de ciutat.

Visito el Far Primària,
secundària i

ESO

Tot el curs No Regidoria de
Turisme

Visites guiades al Far de
Torredembarra

Als castells,
tothom hi
compta!

Escoles i instituts Durant el curs, els
divendres

No Colla Castellera
Nois de la Torre

Taller pràctic per al
coneixement de
l’organització i el

funcionament d’un
castell.

Tallers de Escola i instituts 2n trimestre No Colla Castellera Taller pràctic per treballar



castells per a
adolescents

Xiquets de
Torredembarra

els valors d’un castell a
través de la música i les

figures.

Vogadors
de

Torredembarra

4rt de la ESO 3r Trimestre No Vogadors de
Torredembarra/T

ècnics PEE

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

voleibol.

Jornades
esportives a la

platja

6è Primària i 1r
ESO

Maig No Tècnics PEE
Professors
d’Esports
voluntaris
Entitats

esportives del
municipi

Jornades esportives a la
platja on diversos clubs

del municipi mostraran la
seva pràctica.

Club
excursionista de
Torredembarra

Primària i
secundària

Durant el curs No Club
excursionista de
Torredembarra

Excursions per l’entorn
del municipi

ACTE DE
CLOENDA

Comunitat
Educativa

Juny SI Tots els agents
educatius del

PEE

Es definirà l’acte amb
reunió prèvia amb una

comissió de treball.
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