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Benvolgudes famílies,  

 

 El Departament d’Educació ha seleccionat el nostre centre perquè participi en el Projecte 

amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA).  

Aquest té per objecte la selecció de centres de titularitat pública del Departament 

d’Educació que presentin un projecte escolar amb actuacions innovadores de suport i 

reforç per reduir i prevenir l’abandonament escolar prematur i fomentar la igualtat d’accés a 

una educació de qualitat en les etapes de primària i secundària obligatòria.  

 Aquesta actuació  forma part del “Programa d’Orientació i reforç per a la Millora i 

Suport en l’Educació” del Ministeri d’Educació i Formació Professional i està cofinançat 

pel “Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació del Fons social Europeu 

2014-2020”. 

El projecte que hem presentat “ Mens sana in corpore sano” ens permetrà afavorir l’equitat 

i la cohesió socials tant necessària al centre reforçant l’adquisició d’hàbits saludables entre 

l’alumnat i l’assoliment de les competències bàsiques incidint especialment en les de 

l’àmbit personal i social. L’objectiu principal del nostre projecte és promoure la vida 

saludable entre l’alumnat en el context escolar , familiar i en el seu temps de lleure.  

En aquest projecte es treballaran els principals aspectes de salut a partir de 5 grans temes: 

- La promoció de la salut impulsant hàbits favorables.  

- L’alimentació saludable amb activitats que promoguin la prevenció de trastorns 

alimentaris  

- L’activitat física mitjançant la pràctica d’esports dins i fora l’horari lectiu.  

- L’educació socioafectiva amb el treball de prevenció de l’assetjament o de la 

discriminació. 

- El vincle amb la natura .  
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Per a desenvolupar les  diferents activitats hem rebut una subvenció de 9.000€ que 

permetrà la gratuïtat d’aquestes activitats per als nostres alumnes.  

Algunes de les activitats incloses al projecte  que hem previst desenvolupar durant aquest 

curs  entre l’alumnat de 1r i 2n d’ESO són entre d’altres:  

- Curset de natació  (5 sessions) 

- Sortides a la natura: UlldeTer, la Gola del Ter 

- Activitats esportives en la natura 

- Taller d’alimentació saludable per a l’alumnat i per a les seves famílies  

- Taller relaxació/ioga 

- Etc. 

A finals de curs el centre haurà de fer arribar al Departament d’Educació algunes dades 

relacionades  amb aquest  reforç: nº alumnes que hi participen, indicadors de millora 

dels resultats educatius, etc.   

També ens demanen l’autorització general  de la família per tal que els/les vostres 

fills/es   puguin  participar en les diferents activitats que es faran dins d’aquest projecte . 

En algunes activitats com la natació  us demanarem una autorització especial per a 

l’activitat.  

Cal que com a molt tard el divendres 31 de gener ens   retorneu degudament emplenat i 

signat  l’autorització oficial  que us adjuntem amb aquesta carta.  

     Cordialment  

La direcció del centre 

Manlleu, 27 de gener de 2020 

 

 

  


