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1. INTRODUCCIÓ AMB DIAGNOSI 

El present Pla d’actuació per a la Millora d’Oportunitats Educatives de l’Ins Salvador 

Sunyer s’emmarca dins la Resolució EDU/2210/2020 del Departament d’Educació 

i el Programa PROA + 20-21 del Ministerio de Educación i Formación Profesional. 

L’objectiu general d’aquesta Resolució i Programa és pal·liar els  efectes negatius 

a nivell educatiu que ha patit l’alumnat més vulnerable d’entorns 

socioeconòmicament desfavorables arrel de la pandèmia de la COVID-19.  

L’Ins Salvador Sunyer ha signat l’acord de corresponsabilitat amb l’administració 

per poder rebre els recursos econòmics que ens pertoquin per tal de implementar, 

el més aviat possible, algunes mesures que puguin començar a millorar les 

condicions educatives del nostre alumnat i les seves famílies.  

S’ha constituït la Comissió per a la millora educativa per desenvolupar el present 

Pla, que es reunirà periòdicament al llarg del curs per fer el seu seguiment. Es tracta 

d’una Comissió mixta, composta pels següents membres: 6 membres del 

professorat del Consell de direcció, 2 membres AFA i 2 alumnes delegats, de 2n i 

3r d’ESO. Tots els membres de la Comissió tenen la responsabilitat de vetllar 

perquè s’utilitzin correcta i eficientment els recursos econòmics assignats a cada 

partida. 

Necessitem aquests recursos perquè som un centre de màxima complexitat, situat 

al municipi de Salt, on es situa la població amb renda per càpita més baixa de tot 

Catalunya, i amb un alt percentatge de població nouvinguda (un 40%). El centre, 

segons les últimes dades SIC (2018-2019),  té una mitjana d’entre un 50%-60% 

d’alumnat NESE:  un percentatge d’alumnat NEE del 16’67%, que representa el 

triple que la mitjana referencial (5,7%), un índex d’alumnat en situació desfavorida 

del 22,78% i un percentatge d’alumnat de nova incorporació del 27,78%, que 

quadruplica la mitjana catalana (7,8).  

La situació socioeconòmica del nostre alumnat, en general, encara ha empitjorat 

més durant aquest curs 2020-2021, arrel de la situació per la COVID: hi ha 89 

famílies que estan pagant l’import de la matrícula a terminis (representa un 34% del 

total i un increment del 10% respecte anys anteriors), tot i tenir en compte que 

enguany s’ha reduït l’import de la quota de matriculació. D’altra banda, Càritas 

aquest curs escolar només ha pogut pagar la matrícula de 5 alumnes. 

També el nivell educatiu, els hàbits escolars i l’estat emocional en general, s’han 

vist afectats arrel del confinament. Un cop començat el curs, s’ha pogut comprovar 

el baix nivell educatiu i els problemes de gestió emocional i addiccions, 

especialment de l’alumnat procedent de primària, 1r d’ESO, i l’alumnat SIEI, AA, 

NEE i PI.  Probablement  provocat per l’aïllament prolongat i el no haver pogut fer 

un seguiment estret, personal i acurat per falta de dispositius digitals adequats 

durant el període de confinament. 
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Malgrat tot, el centre pot comptar amb una AFA dinàmica i implicada a millorar les 

condicions del centre. De totes maneres, si mirem les famílies en conjunt, observem 

que hi ha una polarització pel que fa al coneixement de la llengua, la cultura i les 

condicions socioeconòmiques entre les famílies autòctones i les nouvingudes. 

Necessitem buscar fórmules per cohesionar i acostar les famílies perquè tothom es 

pugui sentir implicat en el procés educatiu dels seus fills i puguem sumar esforços.  

El centre també té la sort de comptar amb l’assessorament i diversos recursos 

humans i materials procedents de variats Programes externs:  Pla d’entorn, MUS-

E, Tàndem, Pla Català de l’Esport, DipSalut, Consorci de Benestar i Salut i altres. I 

a més a més, enguany l’administració ens ha incorporat en plantilla un educador 

social que ens ha anat molt bé per reforzar l’atenció més personalitzada de 

l’alumnat. 

L’objectiu general de la Comissió per a la millora educativa a l’hora de planificar les 

accions del Pla, sempre escoltant la Comissió social, ha estat la de compensar 

desigualtats existents al centre que s’han observat a la diagnosi: falta de recursos 

econòmics de les famílies per despeses extres, baix nivell educatiu i emocional en 

general i, en especial, de col·lectius concrets d’alumnat, i manca de cohesió entre 

les dues tipologies de famílies. Però, les propostes sempre tenen la intenció de 

sumar tots els d’esforços i recursos disponibles (propis, de programes externs, 

PMOE i PROA+) per poder donar el màxim d’oportunitats d’èxit al nostre alumnat i 

a les seves famílies. 

 

2. PLANIFICACIÓ D’ACCIONS 

El present Pla d’actuació incorpora informació sobre totes les accions que, d’acord 

amb el document d’orientacions, cal desenvolupar (mesures 1,2,7,8,11,13 i 19). 

Però, s’enfoca en la concreció de les mesures 1, 2, 3, 4 i 11, que són les mesures 

que la Comissió considera més necessàries i urgents per portar a terme al centre 

amb els recursos del PMOE, perquè s’ha tingut en compte que el centre ja participa 

en Programes del Pla d’entorn de Salt i amb d’altres Entitats o Fundacions (MUS-

E, Tàndem, DipSalut, Pla Català de l’Esport…) que poden cobrir, almenys en part, 

algunes mesures que cal justificar dins el Pla. 

Per tant, la Comissió ha elaborat i pressupost propostes alternatives a les ja 

existents, sempre tenint en compte, que la seva temporització i/o possibilitat de 

realització variarà segons l’evolució de la pandèmia i les restriccions de mobilitat i 

socialització derivades. 

D’acord amb l’objectiu general del Pla, s’han concretat propostes ajustades a les 

partides econòmiques que ens han assignat segons els quatre àmbits d’actuació: 

 



  PLA D’ACTUACIÓ PER A LA  MILLORA D’OPORTUNITATS EDUCATIVES  2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                    

4 
 

ÀMBIT 1: Reducció barreres econòmiques…………...19.943 € 

ÀMBIT 2: Acompanyament, motivació i suport 

a l’alumnat i reforç a l’atenció educativa…..:................ 7.626 € 
 

ÀMBIT 3: Acompanyament, implicació i participació 

de les famílies…………………………………………….  2.642 € 
 

ÀMBIT 4: Acció educativa comunitària i oportunitats 

educatives més enllà de l’escola……………………….         0 € 

 

2.1. PROPOSTES MESURA 1 

MESURA 1: Accés equitatiu a les colònies i sortides escolars ÀMBIT 1 

Aquesta mesura s’emporta bona part del pressupost de la primera partida o àmbit 

1, perquè la Comissió considera que és molt important que tot l’alumnat pugui 

realitzar sortides didàctiques durant el curs escolar i també pugui acomiadar etapes 

educatives al centre amb sortides de més d’un dia, com per exemples colònies. 

Mesura 1 / Proposta 1 

Descripció de 

l’acció 

Reducció substancial de les colònies, mitjançant l’abonament 

directe a l’entitat que les presten de bona part del cost total de 

l’activitat. 

Objectius 

específics 

● Garantir el principi de gratuïtat de l’educació pública de 

Catalunya. 
 

● Garantir l’accés en igualtat d’oportunitats dels joves 

socioeconòmicament desfavorits a les colònies 

educatives. 
 

● Garantir el dret a la participació de l’alumnat i a la no-

exclusió per raons econòmiques. 
 

● Combatre la segregació escolar i social fent partícips als 

joves de les activitats del centre educatiu. 
 

● Fomentar la socialització, la cohesió i el sentiment de 

pertinença al centre educatiu. 

Destinataris Tot l’alumnat de 4t d’ESO del centre 
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Mesura 1 / Proposta 2 

Descripció de 

l’acció 

Reducció de les sortides, mitjançant l’abonament directe a les 

entitats que les presten d’una part del cost total de l’activitat. 

Objectius 

específics 

● Garantir el principi de gratuïtat de l’educació pública de 

Catalunya. 
 

● Garantir l’accés en igualtat d’oportunitats dels joves 

socioeconòmicament desfavorits a les colònies 

educatives. 
 

● Garantir el dret a la participació de l’alumnat i a la no-

exclusió per raons econòmiques. 
 

● Combatre la segregació escolar i social fent partícips als 

joves de les activitats del centre educatiu. 
 

● Fomentar la socialització, la cohesió i el sentiment de 

pertinença al centre educatiu. 

Destinataris Alumnat de 1r,  2n i 3r ESO 

Indicadors 

d’avaluació 

● Nombre d’alumnes que han anat a les sortides respecte 

el total dels darrers anys. 
 

● Grau de satisfacció de l’alumnat i les famílies que han 

pogut accedir a les sortides. 
 

● Grau de satisfacció del professorat per l’impacte positiu 

que ha tingut la participació en les sortides. 

Recursos       5.813 €  

 

 

Indicadors 

d’avaluació 

● Nombre d’alumnes de 4t sobre el total d’altres anys que 

han accedit a les colònies. 
 

● Grau de satisfacció de l’alumnat i les famílies que han 

pogut accedir a les colònies. 
 

● Grau de satisfacció del professorat per l’impacte positiu 

que ha tingut la participació en les colònies. 

Recursos       5.400 € 
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2.2. PROPOSTES MESURA 2 

MESURA 2: Gratuïtat dels materials escolars ÀMBIT 1 

 

Aquesta mesura hauria de permetre que tots els alumnes del centre puguin 

disposar de material d’ús didàctic compartit, que d’altra manera seria molt difícil de 

poder adquirir. L’augment d’alumnat en situació desfavorida, ens fa impossible 

incrementar la quota de material per poder suplir les mancances econòmiques de 

les seves famílies. Amb les propostes es vol arribar a cobrir algunes de les 

necessitats dels alumnes més desfavorits. 

 

Mesura 2 / Proposta 1 

Descripció de 
l’acció 

Adquisició de 7 Starter Kits Arduino ARDX per a ús compartit, 
per projectes de centre i classes de tecnologia 

Objectius 
específics 

● Garantir el principi d'accés a les noves tecnologies a tot 
l’alumnat. 
 

● Promoure el desenvolupament de programes i projectes 
de centre d’àmbit tecnològic. 
 

● Garantir les condicions d’educabilitat integral i la igualtat 
d’oportunitats de tot l’alumnat. 

Destinataris Per a alumnes de segon cicle d’ESO 

Indicadors 
d’avaluació 

● Nombre d'alumnes sobre el total d'alumnes en situació de 
vulnerabilitat que s'han beneficiat de la mesura. 
 

● Grau de satisfacció dels alumnes i famílies que han pogut 
gaudir de l’aprenentatge. 
 

● Grau de satisfacció del professorat per l’impacte 
acadèmic, social i personal que ha produït aquesta 
mesura. 

Recursos      700 € 
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Mesura 2 / Proposta 2 

Descripció de 
l’acció 

Adquisició per a ús compartit 10 ebooks amb llicència de 
plataforma de lectura digital per a la lectura de llengües i B.A.  

Objectius 
específics 

● Garantir el dret a la lectura gratuïta i sostenible a tot un 
grup classe. 
 

● Garantir el principi d'accés a les noves tecnologies a tot 
l’alumnat. 
 

● Promoure el desenvolupament de B.A.  
 

● Garantir les condicions d’educabilitat integral i la igualtat 
d’oportunitats de tot l’alumnat. 

Destinataris Alumnes de 1r cicle d’ESO 

Indicadors 
d’avaluació 

● Nombre d'alumnes sobre el total d'alumnes en situació de 
vulnerabilitat que s'han beneficiat de la mesura. 
 

● Grau de satisfacció dels alumnes i famílies que han pogut 
gaudir de l’aprenentatge. 
 

● Grau de satisfacció del professorat per l’impacte acadèmic, 
social i personal que ha produït aquesta mesura. 

Recursos      1.195 

 

Mesura 2 / Proposta 3 

Descripció de 
l’acció 

Adquisició de bates, jocs de guants i eines de taller per a 
l’alumnat que no en disposa. 

Objectius 
específics 

● Garantir les condicions d’educabilitat i la igualtat 
d’oportunitats de tot l’alumnat. 
 

● Combatre la segregació escolar i social i donar les 
mateixes condicions a tots els joves alhora de fer les 
activitats lectives. 

 

● Fomentar les pràctiques manipulatives amb condicions. 

Destinataris Alumnes de diferents nivells d’ESO  

Indicadors 
d’avaluació 

● Nombre d'alumnes sobre el total d'alumnes en situació de 
vulnerabilitat que s'han beneficiat de la mesura. 
 

●  Grau de satisfacció dels alumnes i famílies que han pogut 
gaudir de l’equipament. 
 

● Grau de satisfacció del professorat per l’impacte acadèmic, 
social i personal que ha produït aquesta mesura. 

Recursos       600 € 
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Mesura 2 / Proposta 4 

Descripció de 
l’acció 

Adquisició de jocs de guants i eines manuals d’hort per a 
l’alumnat que no en disposa. 

Objectius 
específics 

● Garantir les condicions d’educabilitat integral i la igualtat 
d’oportunitats de tot l’alumnat. 
 

● Combatre la segregació escolar i social i donar les 
mateixes condicions a tots els joves alhora de fer les 
activitats lectives. 

 

● Fomentar les pràctiques manipulatives amb condicions. 

Destinataris Alumnes de 2n cicle d’ESO  

Indicadors 
d’avaluació 

● Nombre d'alumnes sobre el total d'alumnes en situació de 
vulnerabilitat que s'han beneficiat de la mesura. 
 

● Grau de satisfacció dels alumnes i famílies que han pogut 
gaudir de l’aequipament. 
 

● Grau de satisfacció del professorat per l’impacte acadèmic, 
social i personal que ha produït aquesta mesura. 

Recursos       600 € 

 

Mesura 2 / Proposta 5 

Descripció de 
l’acció 

Adquisició d’instruments de batucada d’ús compartit. 

Objectius 
específics 

● Garantir les condicions d’educabilitat integral i la igualtat 
d’oportunitats de tot l’alumnat. 
 

● Possibilitar el grup de batucada estable al centre. 
 

● Fomentar la socialització, la cohesió i el sentiment de 
pertinença al centre educatiu. 

Destinataris Alumnes de diferents nivells d’ESO  

Indicadors 
d’avaluació 

● Nombre d'alumnes sobre el total d'alumnes en situació de 
vulnerabilitat que s'han beneficiat de la mesura. 
 

●  Grau de satisfacció dels alumnes i famílies que han pogut 
gaudir de l’aprenentatge. 
 

● Grau de satisfacció del professorat per l’impacte acadèmic, 
social i personal que ha produït aquesta mesura. 

Recursos       2.165,06 € 
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Mesura 2 / Proposta 6 

Descripció de 
l’acció 

Adquisició de programari i de maquinari d’ús compartit per a la 
venda online i del petit comerç. 

Objectius 
específics 

● Garantir les condicions d’educabilitat integral i la igualtat 
d’oportunitats de tot l’alumnat. 
 

● Garantir l’accés a la nova tecnologia per la venda i comerç 
de tot l’alumnat 
 

● Garantir les condicions d’educabilitat integral i la igualtat 
d’oportunitats de tot l’alumnat. 

Destinataris Tot l’alumnat de CFGM d’activitats comercials 

Indicadors 
d’avaluació 

● Nombre d'alumnes sobre el total d'alumnes en situació de 
vulnerabilitat que s'han beneficiat de la mesura. 
 

● Grau de satisfacció dels alumnes i famílies que han pogut 
gaudir de l’aprenentatge. 
 

● Grau de satisfacció del professorat per l’impacte acadèmic 
que ha produït aquesta mesura. 

Recursos       1.170 € 

 

2.3. PROPOSTA MESURA 3 

MESURA 3: Accés equitatiu a les activitats complementàries ÀMBIT 1 

 

La formació no reglada, fora del centre escolar, permet a l’alumnat complementar 

la seva formació per tal de garantir la seva educació integral. Molts alumnes 

descobreixen vocacions, oportunitats a través del desenvolupament dels seus 

talents incipients. La Comissió valora molt positivament poder destinar alguns 

recursos per permetre que els alumnes, sense recursos econòmics, però amb 

capacitats esportives, artístiques o lingüístiques puguin continuar accedint a la 

inscripció en activitats complementàries dins el nostre municipi.  

Amb aquesta partida es vol complementar les 10 beques de la Fundació La 

Pedrera per realitzar activitats complementàries que ens ofereixen per ser Centre 

Tàndem. 
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Mesura 3 / Proposta  

Descripció de 
l’acció 

Reducció de la quota a activitats complementàries esportives, 
lingüístiques o artístiques en les quals l’alumnat en situació de 
vulnerabilitat del centre participa. 

Objectius 
específics 

●  Vetllar perquè cada alumne pugui desenvolupar les seves 
capacitats al màxim. 
 

● Garantir que l’alumnat del centre amb talent, però sense 
recursos econòmics, pugui complementar la seva educació 
integral. 
 

●  Combatre la segregació escolar i social garantint l'accés a 
activitats complementàries fora del centre. 

Destinataris Alumnes del Programa de col·laboració amb EOI i DELF. 
Alumnes amb talent federats en entitats esportives del municipi. 
Alumnes amb talent que participen en activitats artístiques 
d’entitats privades del municipi. 

Indicadors 
d’avaluació 

● Nombre d'alumnes sobre el total d'alumnes en situació de 
vulnerabilitat que s'han beneficiat de la mesura. 
 

● Grau de satisfacció dels alumnes i famílies que han 
participat en les activitats complementàries. 
 

● Grau de satisfacció dels tutors i professorat per l’impacte 
acadèmic, social i personal que ha produït aquesta 
mesura. 

Recursos      2.300 € 

 

 

      2.4. PROPOSTA MESURA 4 

MESURA 4: Acompanyament educatiu i emocional de 

l’alumnat i dinamització del temps educatiu no lectiu 

ÀMBIT 2 

 

Aquesta mesura, cofinançada pel Programa PROA+, tot i no ser d’incorporació 

obligada com acció per desenvolupar en el Pla de Millora, considerem que és 

d’importància vital pel nostre alumnat i que complementa el treball d’estudi assistit 

que desenvolupa el Pla d’entorn de Salt,  SIE de Càritas, Suara d’EduCaixa i Casal 

dels Infants, que aquest curs, degut a la pandèmia, poden atendre a pocs alumnes. 
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Mesura 4 / Proposta  

Descripció de 

l’acció 

Contractació del servei d’acompanyament educatiu i emocional 

PAE de la Fundació Catalunya La Pedrera. 

Objectius 

específics 

●  Reforçar l’equitat educativa 
 

● Potenciar les oportunitats educatives, reforçant 

l’acompanyament, la motivació i el suport individual a 

l’alumnat. 
 

● Potenciar l’autonomia, iniciativa, la gestió emocional i la 

resolució creativa de solucions. 

Destinataris  Alumnat amb situació econòmica desfavorida 

Indicadors 

d’avaluació 

● Nombre d’accions portades a terme i tipologia. 
 

● Nombre d’alumnes atesos pel servei contractat i 

percentatge respecte el total d’alumnes del centre. 
 

● Nombre d'alumnes usuaris del servei que evidencien 

millora educativa individual. 

Recursos       7.626 

 

 

 

2.5. INFORMACIÓ MESURA 5 

 

MESURA 5: Mentoria Social ÀMBIT 2 

A través del Fòrum d’estudiants de Salt, s’han format 5 mentors a Salt a través del 

Programa Rossinyol de la UDG. El centre rebrà el suport d’un d’aquests mentors 

per un alumne de 4t d’ESO.  

De totes maneres, hem considerat que l’alumnat i les famílies del nostre centre 

encara no està prou preparat per entrar a formar part directa del Programa 

Rossinyol, especialment perquè és un recurs car i amb poc ventall d’ocasions 

socialitzadores degut a la pandèmia. Per tant, no hi hem destinat cap recurs de 

l’assignació PMOE. 
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2.6. INFORMACIÓ MESURA 7 

MESURA 7: Tallers d’estudi assistit i de suport escolar 
diversificat 

ÀMBIT 2 

Les propostes d’aquesta mesura han de ser planificades des del Pla d’Entorn. 

Alguns alumnes del centre assisteixen actualment al taller assistit de La Fàbrica 

jove, però estarem amatent a d’altres activitats que es puguin organitzar per 

apuntar-nos-hi. 

A més a més de les accions del Pla d’entorn, alguns alumnes del centre reben el 

suport educatiu del SIE de Càritas, el SUARA d’EduCaixa i de l’entitat del Casal 

dels Infants.  

 

 2.7. INFORMACIÓ MESURA 8 

MESURA 8: Acollida i retrobament de l’alumnat ÀMBIT 2 

El tipus d’alumnat del nostre centre que necessita més acollida, recolzament i 

empenta per avançar és el d’Aula d’Acollida.  

L’Assessor LIC organitza visites a l’Entorn perquè aquest alumnat conegui les 

principals instal·lacions del municipi i s’hi pugui adreçar individualment o amb 

família. També organitza trobades de totes les Aules d’Acollida del municipi perquè 

es coneguin entre ells i mostrin al públic el que han preparat. Enguany també 

realitzaran un programa radiofònic titulat “Vull Català”. 

El centre també participa en programes per trobar espais de treball socioemocional 

i conductual a l’ESO i CF a través del teatre MUSE i ”Temporada Alta a l’aula” o 

tallers pràctics com “Sigues tu” i “Creixem”. Les següents organitzacions o 

fundacions com MUS-E, Tàndem, DipSalut i Consorci de Benestar Social ajuden al 

centre a programar amb coordinació pedagògica les diferents accions que es 

realitzen a tutoria i altres espais lectius en aquest sentit. 

La comissió decideix no destinar recursos econòmics del PMOE a aquesta mesura 

concreta, però estarem amatents a qualsevol proposta que sorgeixi del Pla d’Entorn 

(acolliment d’aquest d’alumnat AA durant l’estiu, per exemple) i proposarem també, 

com cada any, alumnes amb més necessitats d’acompanyament, per ser atesos al 

programa P.A.E., d’acompanyament emocional i educatiu, al SIE de Càritas, al 

SUARA d’EduCaixa o al Casal dels Infants. 
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2.8. INFORMACIÓ MESURA 10     

 MESURA 10: Dotació d’un educador social ÀMBIT 2 

 

El centre per primera vegada aquest curs 2020-2021 amb la incorporació des del 2 

de novembre d’un Educador Social. Aquest educador, Ángel Fernández Plantón, 

col·labora en les actuacions i activitats que gestiona la Comissió de Convivència 

del centre. 

La comissió de convivència, constituïda per la TIS, la Cap d’Orientació Educativa i 

la Cap d’Estudis, ha concretat les seves funcions atenent  les necessitats que té un 

centre com el nostre, de màxima complexitat, i les necessitats derivades de la 

situació COVID. 

Les funcions que desenvolupa són: 

1. Coordinar-se amb els agents educatius i socials del centre i l’entorn per 
atendre les necessitats socioafectives i d’acolliment de l’alumnat més 
vulnerable. 

2. Col·laborar, juntament amb els tutors o tutores, orientadors/es, TIS i 
personal de l’EAP, en l’orientació educativa de l’alumnat atès. 

3. Impulsar i coordinar la detecció de necessitats socioeducatives del centre 
per tal de detectar i prevenir factors de risc que puguin derivar de situacions 
educatives desfavorides i millorar la convivència al centre, amb la 
col·laboració d’altres figures de suport educatiu. 

4. Coordinar-se amb el tutor o la tutora, i altres professionals de suport 
educatiu, per orientar l’alumnat en risc cap a activitats de l’entorn atenent 
els seus interessos i necessitats. 
 

5. Detectar i prevenir l’absentisme en col·laboració amb el o la TIS i en 
coordinació amb els serveis socials municipals. 
 

6. Col·laborar en el compliment de les mesures establertes per la Comissió 
COVID: control de temperatura a alumnat a l’entrada del centre, dinamització 
de patis en grups tancats... 

7. Potenciar, juntament amb el/la TIS i el tutor o la tutora, l’assoliment de 
competències interculturals i interrelacionals de l’escola inclusiva. 

8. Acompanyar, juntament amb el/la TIS, a la comunitat educativa en l’acció 
tutorial i en la mediació de conflictes, propiciant estratègies per a la seva 
resolució dins i fora de l’aula 

9. Vetllar, juntament amb l’equip docent i altres professionals del centre i 
l’entorn, pel desenvolupament de programes específics de suport educatiu, 
emocional i professional de l’alumnat. 

10. Acompanyar, juntament amb el/la TIS, a la comunitat educativa en l’acció 
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tutorial i en la mediació de conflictes, propiciant estratègies per a la seva 
resolució dins i fora de l’aula. 

 
Potenciar, juntament amb el/la TIS, la participació de les famílies d’alumnat en risc 

en el centre educatiu. 

 

2.9. PROPOSTA MESURA 11 

MESURA 11: Formació de famílies ÀMBIT 3 

 
La Comissió de Millora conjuntament amb l’Associació de Famílies del centre han 

considerat important poder disposar de recursos per tal de dinamitzar tallers que 

permetin cohesionar les famílies nouvingudes amb les famílies autòctones. 

L’objectiu és per fomentar l’ús del català i aspectes del sistema educatiu del centre 

a través de tallers de cuina multiculturals. 

 

Mesura 11 / Proposta  

Descripció 

de l’acció 

Realització d’un projecte-formació de famílies lingüístic-cultural i 

de cohesió social a través de tallers de cuina i del seu 

enregistrament en vídeo amb llibre digital inclós. 

Objectius 

específics 

● Reforçar l’equitat educativa 
 

● Facilitat la implicació, participació i cohesió de les famílies. 
 

● Millorar el nivell de llengua catalana i la comunicació entre 

les famílies del centre. 
 

● Potenciar les oportunitats educatives més enllà del centre 

en relació amb l’alumnat amb situació socioeconòmica 

desfavorida. 

Destinataris  Famílies del centre 

Indicadors 

d’avaluació 

● Nombre d’accions formatives 
 

● Nombre de famílies que participen, respecte al total de 

famílies del centre. 
 

● Grau de satisfacció de les persones que hi participen. 

Recursos     2.642 € 
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2.10.  INFORMACIÓ MESURA 13 

 

MESURA 13: Millora de la comunicació Famílies-Escola ÀMBIT 3 

 

Degut als problemes de comunicació que el centre va experimentar amb l’alumnat 

i les famílies durant el període de confinament, el centre conjuntament amb la 

coordinació informàtica ha decidir usar més prestacions de la plataforma IEduca 

per tal que també les famílies puguin accedir a la informació digital de la plataforma. 

Aquest servei queda cobert des dels recursos de centre (180€ mensuals). 

 

També disposem d’una petita quantitat que ens queda del Programa Tàndem 

(500€) per millorar la comunicació de Famílies-Escola i el destinarem a millorar Web 

i informació del centre de cares a Portes Obertes. 

 

Com que considerem que ja ho tenim cobert per les anteriors accions, no hem 

pressupostat cap mesura extraordinària dins el PMOE. 

 

 

2.11. INFORMACIÓ MESURA 19 

 

MESURA 19: Oportunitats educatives més enllà de l’escola   ÀMBIT 4 

 

Aquesta mesura es desenvolupa des del Pla d’Entorn. El centre educatiu no 

disposa de cap partida econòmica per organitzar-la. 
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           2.12. RESUM DEL PRESSUPOST 
 

 
 
 

ÀMBIT 1: 
 

REDUCCIÓ 
BARRERES 
ECONÒMIQUES 

MESURA 1- ACCÈS EQUITATIU A LES COLÒNIES I SORTIDES ESCOLARS 

Proposta 1: Colònies 5.400 

Proposta 2: Sortides      5.813  

MESURA 2- GRATUÏTAT DEL MATERIAL ESCOLAR 

Proposta 1: Kits Arduino          700 

Proposta 2: Ebooks amb llicència digital de lectura       1.195 

Proposta 3: Bates, guants i eines de taller          600 

Proposta 4: Jocs de guants i d’eines per l’hort          600 

Proposta 5: Material de batucada       2.165 

Proposta 6: Adquisició de programari i de maquinari per a la venda 
online i del petit comerç. 

      1.170 

MESURA 3- ACCÈS EQUITATIU A LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Proposta 1: Activitats complementàries  2.300 

TOTAL 19.943 

 
ÀMBIT 2: 
 

ACOMPANYAMENT 
MOTIVACIÓ I 
SUPORT A 
L’ALUMNAT I 
REFORÇ DE 
L’ATENCIÓ 
ADUCATIVA 

MESURA 4- ACOMPANYAMENT I DINAMITZACIÓ DEL TEMPS NO LECTIU 

Proposta: Acompanyament educatiu i emocional PAE   7.626 

MESURA 5- MENTORIA SOCIAL 

Mentoria social (Fòrum d’Estudiants de Salt)       0 

MESURA 7- ESTUDI ASSISTIT 

Taller d’estudi assistit (Pla d’entorn Salt)       0 

MESURA 8- ACOLLIDA I RETROBAMENT DE L’ALUMNAT 

Acollida i retrobament de l’alumnat (Programes externs)       0 

MESURA 10- EDUCADOR SOCIAL 

Dotació d’un educador social (Administració)       0 

TOTAL 7.626 

ÀMBIT 3 
 
ACOMPANYAMENT 
IMPLICACIÓ I 
PARTICIPACIÓ 
FAMÍLIES 
 

MESURA 11- FORMACIÓ DE FAMÍLIES 

Proposta: Realització d’un projecte de formació de famílies.       2.642 

MESURA 13- MILLORA DE COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

Plataforma IEduca i millora del Web/Portes Obertes (Centre i Tàndem)              0 

TOTAL       2.642 
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3. INTEGRACIÓ DEL PLA A LA PGA 

Objectiu PGA Objectiu PMOE 
(Punt 1 Annex1 
Resolució) 

Mesura 
(Punt 3 Annex 1 
Resolució 

Destinataris 
(Alum./Fam. 
/Nivell) 

(Indicadors d’avaluació / 
Criteris d’èxit) 

Recursos 
(€ o Hores  
setmanals) 

Temp. Responsable 

OBJECTIU 1: 
 

Millorar l’índex 
de graduats i 
el nivell 
competencial 
de l’alumnat 

ÀMBIT 1:  
 

Reducció de barreres 
econòmiques 

MESURA 2: 
 

Gratuïtat dels 
materials escolars  

TOT 
L’ALUMNAT 
DEL CENTRE 

1.Nombre d’alumnes que es 
beneficien de les propostes. 
 

2. Grau de satisfacció alumnes 
i famílies. 
 

3.Grau de satisfacció 
professorat per l’impacte 
personal i acadèmic. 

6.430 € 
 

Al llarg del 
curs 

Dep. implicats 
 

Coordinació 
Pedagògica 
 

Equip directiu 

MESURA 3: 
 

Accés equitatiu a 
les activitats 
complementàries 

ALUMNAT 
D’ESO 

1.Nombre d’alumnes que es 
beneficien de les activitats 
 

2.Grau de satisfacció alumnes i 
famílies. 
 

3.Grau de satisfacció del 
professorat per l’impacte. 

    2.300 € 
 
+ 10 beques 
Pedrera-
Tàndem 

Al llarg del 
curs 

Equips de tutors 
 

Coordinació 
pedagògica 
 

Equip directiu 

ÀMBIT 2: 
 

Acompanyament, 
motivació i suport a 
l’alumnat i reforç de 
l’atenció educativa 

MESURA 4: 
 

Contractació del 
servei 
d’acompanyament 
educatiu i 
emocional PAE 

23 ALUMNES 
D’ESO 

1.Nombre d’accions portades a 
terme i tipologia. 

 

2.Nombre d’alumnes atesos i 
percentatge respecte el total 
d’alumnes del centre. 

 

3.Nombre d’alumnes que 
evidencien millora educativa 
individual. 

7.624 € 
 

4 hores 
setmanals 

2n i 3r 
trimestre  

PAE Fundació 
Catalunya La Pedrera 
 

Coord. Pedag. Sunyer 
 

Direcció 

MESURA 5: 
 

Suport d’un mentor 
social 

1 ALUMNE/A 4t 
ESO 

1.Grau de satisfacció per part 
del mentor, mentorat i centre. 
 

2.Grau d’impacte en els 
resultats educatius de l’alumne. 

 0 €  
PMOE Sunyer 

 

1 mentor 
 

3h setmanals 

2n i 3r 
trimestre 

Mentor del Fòrum 
d’estudiants de Salt 
 

Àrea educació Salt 
 

Coord. Pedag. Sunyer 
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MESURA 7: 
 

Participació en el 
Taller d’estudi 
assistit de la F.J. 

13-15 
ALUMNES 
d’ESO 

1. Nombre d’alumnes atesos  
respecte el total. 
 

2. Nombre d’alumnes que 
evidencien millora educativa. 

0 €  
PMOE Sunyer 

 

2 hores 
setmanals 

Al llarg del 
curs 

Pla Ed. Entorn de Salt 
 

Reforç educatiu  F.J. 
 

Coord. Pedag. Sunyer 

MESURA 8: 
 

Participació en 
programes externs 
que fan acollida i 
treball emocional 
amb l’alumnat  

TOT 
L’ALUMNAT  

1.Nombre d’accions formatives 
i persones que hi participen 
 

2.Impacte dels suports en la 
millora de l’atenció a l’alumnat 
 

3. Grau de satisfacció dels 
participants 

0 € 
 PMOE Sunyer 

 

Recursos 
Programes 

externs 
 

Inicial/Trim./ 
anual 

Al llarg del 
curs 

LIC (A.A.) 
 

MUS-E (1r i 2n ESO) 
 

TÀNDEM (ESO i CFGM) 
 

DipSalut 
 

Cons. Benestar Social 
 

Coord. Pedag. Sunyer 

OBJECTIU 2: 
 

Millorar la 
cohesió social 
i la participació 
de la 
comunitat 
educativa 

ÀMBIT 1: 
 

Reducció de barreres 
econòmiques 

MESURA 1: 
 

Accés equitatiu a 
les colònies i 
sortides escolars 

ALUMNAT 
D’ESO 
 
 

1.Nombre d’alumnes respecte 
altres anys  
 

2.Grau de satisfacció alumnat i 
famílies 
 

3. Grau de satisfacció prof.  

   11.213 € 
 

Al llarg del 
curs i/o  
1r trimestre 
curs 2021-22 

Coord. Pedag. Sunyer 
 

Tutoria 
 

Professorat 
 

Empresa contractada 

ÀMBIT 3: 
 

Acompanyament, 
implicació i 
participació famílies 

MESURA 11: 
 

Formació de 
famílies 

FAMÍLIES DEL 
CENTRE 

1.Nombre d’accions formatives 
 

2.Nombre de famílies que hi 
participen 
 

3.Grau de satisfacció  

   2.642 € 2n i 3r  
Trimestre i/o 
1r Trimestre 
curs 2021-22 

AFA 
 

Famílies 
 

Equip directiu 

OBJECTIU 3: 
 

Prevenir 
abandonament 
i absentisme 

ÀMBIT 2: 
 

Acompanyament, 
motivació i suport a 
l’alumnat i reforç de 
l’atenció educativa 

MESURA 10: 
 

Dotació d’un 
educador social 

TOT 
L’ALUMNAT 

1. Nombre de participacions en 
situacions de risc 
 

2. Grau de satisfacció de la 
comunitat educativa 

0 € 
PMOE Sunyer 

 

Contractació 
anual 

administració 

Al llarg del 
curs 

Administració 
 

Coordinació 
pedagògica 
 

Cap d’estudis 

OBJECTIU 4: 
 

Millorar les 
condicions del 
centre i la 
seva projecció 
externa 

ÀMBIT 3: 
 

Acompanyament, 
implicació i 
participació de les 
famílies 

MESURA 13: 
 

Millora de la 
comunicació 
Famílies-escola 

FAMÍLIES DEL 
CENTRE I 
ENTORN 
 

1.Nombre de millores i accions 
realitzades 
 

2. Percentatge d’ús i efectivitat 
 

3. Grau de satisfacció de les 
famílies-professorat 

         0 €  
PMOE Sunyer 

 

 Centre (180€   
mensuals) 
Tàndem (500€ 
anuals) 

Al llarg del 
curs 

Coord. informàtica 
 

Equip Directiu 
 

IEduca 
 

Tàndem 



 

     PLA DE MILLORA D’OPORTUNITATS EDUCATIVES  2020-2021                                                                                                                                                                                                 

 

             

4.SEGUIMENT, AVALUACIÓ I RETIMENT DE COMPTES 

 

El Pla de Millora d’Oportunitats Educatives pel curs 2020-2021 haurà de ser aprovat pel 

Consell Escolar. Es modificarà en forma d’addenda, els seus objectius i indicadors, de la 

PGA i es presentarà a l’Administració a finals del 1r trimestre.   

 

La Comissió per a la millora d’oportunitats educatives es reunirà durant els trimestres 

posteriors per tal de fer seguiment de l’evolució de les actuacions i proposar, si s’escau, 

millores. 

 

Es passaran al final de les activitats enquestes de satisfacció als destinataris, especialment 

als alumnes i famílies, però també al professorat, per veure si les actuacions de millora han 

complert les expectatives. 

 

Es recolliran les dades dels indicadors en una avaluació final dins la memòria anual de centre 

del curs 2020-2021, que permetrà el retiment de comptes del Claustre, Consell Escolar i de 

l’Administració.  Les propostes no realitzades, per impossibilitat Covid o altres motius i les 

propostes de millores s’incorporaran a la PGA i al Pla d’actuació de Millora d’Oportunitats 

Educatives del proper curs. 
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