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ACTIVITATS CURS 2009-2010    
 
Benvolguts, des: 

 

En aquest full informatiu del Pla Educatiu d’Entorn per al curs 2009-2010, us volem 

recalcar la importància de la vostra col·laboració en totes les activitats que des del PEE hem posat 

en marxa i que intentem que responguin a les vostres necessitats com a professionals de l’educació i 

com a mares i pares de l’alumnat dels centres educatius de Les Roquetes Sant Pere de Ribes i com a 

ciutadanes i ciutadans del municipi. En primer lloc, doncs, us agraïm la vostra participació i el 

vostre suport en totes aquestes activitats. 

 

Com ja sabeu, en els darrers anys s’han dut a terme activitats molt variades en les quals la 

vostra participació ha estat important i generadora en cadena d’altres activitats i actuacions. Per 

exemple, s’han fet Escoles de Pares i Mares ( Parlem-ne i Cafè de la Tarda ), activitats teatrals, 

conferències, exposicions, concurs literari, pel·lícules,  edició de materials i activitats a la Biblioteca 

( Món dels tovets, Club de lectura fàcil, maletes viatgeres,  etc. ), activitats per a pares i mares ( 

informàtica, teatre, danses, etc. ), Pla Català de l’Esport a l’Escola, gimcanes, activitats artístiques i 

musicals ( circ, teatre, titelles, batucada, cant coral, balls populars, cançons,  etc. ), programes 

d’acompanyament acadèmico-professional ( Cinema en Curs, De boca a orella, Visites Saló 

Ensenyament, etc. ), tallers de suport a las tasca escolar i d’estudi assistit ( TEA ), Taller d’Acollida  

i s’ha col·laborat en algunes iniciatives, com han estat el Casal d’Estiu i el seguiment del protocol de 

l’absentisme escolar. 

 

Aquest curs  continuarem treballant des de les diferents  comissions per continuar 

mantenint  les diferents activitats i impulsar de noves amb la vostra col·laboració i participació, 

conscients com som de la dificultat del treball en xarxa. Us adjuntem uns quadres de totes les 

activitats previstes. 

 

Comissió Tècnica del PEE 
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PLA ACTIVITATS - ACTUACIONS 
 
1. Incrementar l’èxit acadèmic: 
 
 incentivació i suport ( promoció de l’èxit escolar de tot l’alumnat ). 

 

Activitat per a l’alumnat  Temporització  

Prevista 
 

Etapa Centres destinataris i lloc  

de realització 

 
Taller d’estudi assistit TEA 
 

 
Octubre-maig 

 
Primària 

 
Escola Sta. Eulàlia 

 
Taller d’estudi assistit TEA 
 

 
Octubre-maig 

 
Primària 

 
Escola Roquetes 

 
Taller d’estudi assistit TEA 
 

 
Octubre-maig 

 
Secundària 

 
Institut Alexandre Galí 

 
Taller suport tasca escolar TSTC 
Activitats al centre Obert 
 
 

 
Octubre-maig 

 
Primària 
Secundària 

 
Tots els centres educatius  
Centre Obert 

 
 

 orientació i seguiment acadèmico-professional. 
 

Activitat per a l’alumnat Temporització 

Prevista 
 

Etapa Centre destinatari i lloc  

de realització  

 
Cinema en Curs 
 
 

 
Durant el curs escolar 

 
Secundària 

 
Institut Alexandre Galí 

 
2. Contribuir a millorar les condicions d’escolarització:  
 
 Prevenció de l’absentisme. 
 

Actuació per a l’escoles i Institut Temporització 

Prevista 
 

Etapa Centres destinataris i lloc  

de realització  

 
Protocol Absentisme 
 
 

 
Durant el curs escolar 

 
Primària 
Secundària 

 
Centres d’educació primària i 
secundària 

 
3. Potenciar l’equitat i la participació en el marc d’una educació inclusiva per reduir 

desigualtats. 
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 Acollida de l’alumnat i de les famílies que s’incorporen a la zona/localitat. 
 

Activitat per a les famílies Temporització 

Prevista 
 

Etapa Centres  destinataris i lloc  

de realització 

 
Taller d’Acollida/Participació en 
l’entorn 
 

 
Abril-Maig 

 
Totes 

 
Tots els centres educatius  
Vinya d’en Petaca 

 
4. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i de 

cohesió social, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística. 
 
 Sensibilització específica respecte a l’adopció de la llengua catalana com a llengua 

comuna i respecte la diversitat lingüística. 
 

Activitats  per a l’alumnat  i 
professionals 

Temporització 

Prevista 
 

Etapa Centres  destinataris i lloc  

de realització 

 
Taller llengua alumnat TEL 
 

 
24 de febrer de 2010 

 
Secundària 

 
Institut Alexandre Galí 

 
Taller per a professionals 
TFUILC 
 

 
25 de febrer de 2010 

 
Primària i Secundària 

 
Escoles i Institut 
Ajuntament Vinya d’en Petaca 
 

 
 Promoció de l’ús de la llengua catalana. 
 

Activitats per a tota la 
població i centres educatius 

Temporització 

Prevista 
 

Etapa Centres  destinataris i lloc  

de realització 

 
Exposició i realitat de la 
llengua catalana 
 

 
Juny 2010 

 
Tota la població de Les 
Roquetes 

 
Tota la població de Les Roquetes 
Centre Cívic 
 

 
Concurs literari 
 

 
Sant Jordi Abril 2010 

 
Tota la població de Les 
Roquetes 

 
Tota la població de Les Roquetes 
 

 
Maletes viatgeres 
 

 
Durant tot el curs 
escolar 
 

 
Primària 

 
Totes les escoles 

 
Subscripció a revistes 
 

 
Durant tot el curs 
escolar 
 

 
Primària i Secundària 

 
Tots els centres educatius 

 
 
5. Potenciar els espais de convivència i els compromís cívic. 
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 Promoció de l’educació més enllà de l’escola 
 

Activitats per a nois i noies   Temporització  

Prevista 
 

Etapa Centres destinataris i lloc  

de realització 

 
Casal d’estiu 
 

 
Juliol 2010 

 
Primària 

 
Totes les escoles 
Centre Cívic 
 

 
Teatre escolar 
Cloenda 
 

 
Octubre-maig  
Juny 2010 

 
Primària i Secundària 

 
Totes les escoles i Institut 
Centre Cívic 

 
Pla Català Esport a l’Escola 
 

 
Octubre-maig 

 
Primària i Secundària 

 
Totes les escoles i Institut 

 
Activitat artística: batucada 
 

 
Octubre-maig 

 
Secundària 

 
Institut Alexandre Galí 

 
Taller de Circ 
 

 
Abril-maig 2010 

 
Primària 

 
Totes les escoles 
Centre Cívic 

 
Gimcana 
 

 
22 de maig de 2010 

 
Primària 

 
Totes les escoles 
Plaça Llobregat 

 
 

 Creació d’espais de trobada i convivència 
 

Activitats per a tota la 
comunitat educativa 

Temporització  

Prevista 
 

Etapa Centres destinataris i lloc  

de realització 
 

 
Tallers per a famílies 
 

 
Gener-maig 2010 

 
Primària i Secundària 
 

 
Llar d’Infants,totes les escoles i 
Institut 

 
Club de lectura fàcil 
 

 
Octubre-maig  

 
Tota la comunitat 
educativa 
 

 
Tota la població de Les Roquetes 
Biblioteca 
 

 
Món dels tovets 
 

 
Octubre-maig 

 
Educació infantil 
 

 
Llar d’Infants i  escoles de primària 
Biblioteca 
 

 
Parlem-ne 
 

 
Febrer-maig 2010 

 
Secundària 

 
IES Alexandre Galí 

 
Cafè de la Tarda 
 

 
Febrer-maig 2010 

 
Primària 

 
Totes les escoles 

 
Xerrada institucional: Enric 
Larreula 
 

 
19 de maig de 2010 

 
Alumnat de secundària 
 

 
Institut Alexandre Galí 
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6.  Potenciar l’educació en el lleure. 
 
 Promoció de l’educació en el lleure 

 

Activitat per a joves Temporització  

Prevista 
 

Etapa Centres destinataris i lloc  

de realització 
 

 
Projecte Esplai Joves  de Les 
Roquetes 
 

 
Durant tot el curs 

 
Primària i Secundària 

 
Totes les escoles i Institut 
Centre Cívic 

 
 
 
7. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents que operen en el territori. 

 
 Grups de treball multidisciplinar 
 

Activitat per Associacions de 
Mares i Pares i professionals dels 
centres educatius 

Temporització  

Prevista 
 

Etapa Centres destinataris i  

lloc de realització 

 
Coordinació PEE Pla de Formació de 
Zona 
 

 
Durant tot el curs 

 
Primària i Secundària 

 
Tots els centres educatius 
Vinya d’en Petaca 

 
Curs de Gestió i Dinamització de 
Juntes d’AMPA 

 
Novembre 2009 

 
Primària i Secundària  

 
Totes els centres educatius 
Escola  Mediterrània 
 

 
 

8. Promoure la sostenibilitat en les actuacions. 
 

 Optimització de recursos 
 

Activitats per a tota la 
comunitat educativa 

Temporització  

Prevista 
 

Etapa Centres destinataris i  

lloc de realització 

 
Gimcana * 

 

 
Maig 2010 

 
primària 

 
Totes les escoles 
Plaça Llobregat 

 
Taller d’acollida * 
 

 
Abril-maig 2010 

 
famílies 

 
Tots els centres educatius 
Escola d’Adults 

 
Curs de Gestió i Dinamització 
de Juntes d’AMPA * 
 

 
Novembre 2009 

 
AMPA 

 
Tots els centres educatius 
CEIP Mediterrània 
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CALENDARI D’ALGUNES ACTIVITATS:  
 

 Taller d’educació per la llengua ( TEL ) i Taller per al foment dels usos 
interprofessionals ( TFUILC ) 

 
NOM 
 

TEL TFUILC 

DATA 
 

24 de febrer de 2010 
de 16 a 19 h 

25 de febrer  de 2010 
de 8.30 a 12.30 h 

ACTIVITAT Espai de formació per 
transmetre als joves uns 
valors favorables a l’ús 
social de la llengua pròpia 
del país on viuen 
 

Espai de debat on poder 
contrastar opinions i 
reflexionar sobre prejudicis 
lingüístics o dubtes sobre 
la normalització lingüística 

ADREÇAT A Alumnes de centres 
d’ensenyament secundari 

Públic divers, persones que 
exerceixen de model en 
diferents àmbits o entitats 
que vulguin fer del català 
la seva llengua 
 

OBJECTIU 
 

Dotar els i les participants 
de valors i recursos 
conductuals i argumentals 
que els permetin utilitzar el 
català com a llengua 
normal en les relacions 
interpersonals 
 

Dotar els i les participants 
de valors i recursos 
conductuals i argumentals 
que els permetin utilitzar el 
català com a llengua 
normal en les relacions 
interpersonals 

CONTINGUT En aquest taller els joves 
poden comprendre el paper 
de cadascun de nosaltres en 
la pervivència de la llengua 
catalana i de la diversitat 
lingüística del planeta, així 
com debatre i reflexionar 
sobre els avantatges i 
atractius de parlar en català 
amb normalitat en tots els 
àmbits 
 

En aquest taller s’intenta 
fomentar els usos 
interprofessionals d’un 
públic divers i no 
necessàriament 
conscienciat de la 
importància  d’usar amb 
normalitat la llengua 
catalana 

METODOLOGIA Taller amb dinàmica grupal Treball amb dinàmica 
grupal 
 

LLOC Sala d’actes IES 
ALEXANDRE GALÍ 
 

Sala Polivalent Ajuntament 
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 Exposició Realitat i vitalitat de la llengua catalana i Concurs literari de Sant Jordi 
 
NOM 
 

Realitat i vitalitat de la 
llengua catalana 
 

Concurs literari de Sant 
Jordi 

DATA 
 

Del 7 al 17 de juny de 2010 Abril,maig i juny 2010 

ACTIVITAT Exposició sobre l’ús social 
del català 
 

Concurs per fomentar l’ús 
de la llengua catalana 

ADREÇAT A Tota la població de Les 
Roquetes 

Tota la població de Les 
Roquetes majors de 16 
anys 
 

OBJECTIU 
 

Vol expressar la realitat de 
la llengua catalana tal com 
és, subratllant la vitalitat 
enorme de la llengua  
malgrat segles de 
persecució política, 
repressió dels usos 
lingüístics, prohibicions, 
etc. 
 

És un concurs que vol 
fomentar l’ús de la llengua 
catalana entre tota la 
població de Les Roquetes 
més grans de 16 anys. 

CONTINGUT És una exposició que vol 
mostrar la realitat de 
l’existència de la llengua 
amb els següents eixos 
temàtics: els territoris on es 
parla català, la realitat 
desigual dels usos 
idiomàtics, la vitalitat i la 
història de la llengua 
catalana 
 

Explica alguna cosa 
important que t’hagin 
transmès les persones grans 
de la teva família 

METODOLOGIA Exposició  
 

Concurs amb jurat popular 

LLOC Centre Cívic l’Espai o 
Biblioteca Josep Pla de les 
Roquetes 
 

Diferents espais de Les 
Roquetes: Escola d’Adults, 
IES, SLC, Biblioteca,etc. 
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 Espais de trobada i convivència:  
 
Tallers per a Famílies 
 

DATA ACTIVITAT LLOC 
Gener-Març 2010 Taller de Creativitat i 

Recursos Manuals 
ESCOLA ROQUETES 

Gener-Març 2010 Taller de Danses ( balls 
llatins ) 

ESCOLA ROQUETES 

Gener-Març 2010 Taller d’Informàtica ESCOLA STA EULÀLIA 
Gener-Març 2010 Taller d’Expressió 

Corporal 
ESCOLA STA EULÀLIA 

Gener-Març 2010 Taller de Tai-chi ESCOLA 
MEDITERRÀNIA 

Gener-Març 2010 Taller d’Expressió 
Corporal avançat  

ESCOLA 
MEDITERRÀNIA 

Gener-Març2010 Taller de Creativitat i 
Recursos Manuals 

INSTITUT ALEXANDRE 
GALÍ 

Gener-Març 2010 Taller d’Informàtica INSTITUT ALEXANDRE 
GALÍ 

Gener-Març 2010 Taller de Quiromassatge LLAR D’INFANTS 
Gener-Març 2010 Taller de Maquillatge LLAR D’INFANTS 
Abril-Maig 2010 Taller d’Acollida  VINYA D’EN PETACA 

 
 
Club de Lectura Fàcil 
 

DATA ACTIVITAT LLOC 
28 d’octubre de 2009  
15,30 h. 

L’Odissea d’Homer Biblioteca Josep Pla 

25 de novembre de 2009 
15,30 h. 

No estem mai sols: 
conèixer Miquel Martí Pol 

Biblioteca Josep Pla 

16 de desembre de 2009 
15,30 h. 

Cançó de Nadal de Charles 
Dickens 

Biblioteca Josep Pla 

27 de gener de 2010 
15,30 h. 

La Meva Cristina i altres 
contes 

Biblioteca Josep Pla 

24 de febrer de 2010 
15,30 h. 

Per determinar Biblioteca Josep Pla 

24 de març de 2010 
15,30 h. 

Per determinar Biblioteca Josep Pla 

  Biblioteca Josep Pla 
  Biblioteca Josep Pla 
  Biblioteca Josep Pla 

 
El Món dels Tovets 
 

DATA ACTIVITAT LLOC 
15 d’octubre de 2009 18 h. Animals que són com nens Biblioteca Josep Pla 
12 de novembre de 2009 Ploramiques Biblioteca Josep Pla 
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18 h. 
3 de desembre de 2009  
18 h. 

Regals Biblioteca Josep Pla 

28 de gener de 2010 18 h. Ploramiques Biblioteca Josep Pla 
18 de febrer de 2010 18 h. Les pors Biblioteca Josep Pla 
4 de març de 2010 18 h. Astronomia Biblioteca Josep Pla 
  Biblioteca Josep Pla 
  Biblioteca Josep Pla 
  Biblioteca Josep Pla 

 
Parlem-ne 

 
DATA ACTIVITAT LLOC 
24 de febrer de 2010  
15,15 h. 

Prevenció i transtorns de 
l’alimentació 

IES ALEXANDRE GALI 

17 de març de 2010  
15,15 h. 

Adolescència i alcohol IES ALEXANDRE GALÍ 

28 d’abril de 2010 15,15 h. Sexualitat IES ALEXANDRE GALÍ 
 
Cafè de la Tarda 

 
DATA ACTIVITAT LLOC 
19 de febrer         divendres 
15,15 h.  

Com educo al meu fill? 
Els diferents estils 
educatius 

ESCOLA ROQUETES 

26 de febrer         divendres 
15,15 h. 

Com ho de fer per instaurar 
i potenciar  comportaments 
adaptatius 

ESCOLA ROQUETES 

5 de març             divendres 
15,15 h. 

Com ho de fer per 
disminuir o extingir 
conductes i/o 
comportaments inadequats 

ESCOLA ROQUETES 

24 de febrer          dimecres 
15,15 h. 

Com educo al meu fill? 
Els diferents estils 
educatius 

ESCOLA STA. EULÀLIA 

3 de març             dimecres 
15,15 h. 

Com ho de fer per instaurar 
i potenciar  comportaments 
adaptatius 

ESCOLA STA. EULÀLIA 

10 de març           dimecres 
15,15 h. 

Com ho de fer per 
disminuir o extingir 
conductes i/o 
comportaments inadequats 

ESCOLA STA. EULÀLIA 

18 de febrer          dijous 
15,15 h. 

Com educo al meu fill? 
Els diferents estils 
educatius 

ESCOLA 
MEDITERRÀNIA 

25 de febrer          dijous 
15,15 h. 

Com ho de fer per instaurar 
i potenciar  comportaments 
adaptatius 

ESCOLA 
MEDITERRÀNIA 

4 de març              dijous Com ho de fer per ESCOLA 
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15,15 h. disminuir o extingir 
conductes i/o 
comportaments inadequats 

MEDITERRÀNIA 

 
 
 
 
 
Xerrada Institucional 
 

DATA ACTIVITAT LLOC 
19 de maig de 2010  Enric Larreula  Institut Alexandre Galí 

 
Gimcana 

 
DATA ACTIVITAT LLOC 
22 de maig de 2010 Diferents jocs Plaça Llobregat 
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El Pla Educatiu d’Entorn és una iniciativa creada amb la voluntat de complementar i 

reforçar l’acció educativa de les escoles i institut tot potenciant la interrelació i els vincles entre 
l’activitat escolar i el teixit social i cultural del poble. Un dels seus objectius és construir una xarxa 
estable de suport a la comunitat educativa que permeti treballar paral·lelament l’entorn escolar 
amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i d’altres institucions o entitats 
d’àmbit social, cultural o esportiu. Els dos eixos bàsics del Pla Educatiu d’Entorn són el foment de 
la cohesió social, a partir de l’educació intercultural, i la consolidació del català com a llengua d’ús 
social habitual. 

 
Comissions del pla educatiu d’entorn de les Roquetes: 
 Prevenció de l’Absentisme 
 Educació Permanent 
 Comunicació 
 Xarxa AMPA de cada centre educatiu 
 Xarxa Pla de l’Esport 

 
Participants: 
 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
 Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
 Escoles d’Educació Infantil i Primària 
 Institut d’Educació Secundària 
 Llars d’Infants 
 Associacions de Mares i Pares 
 Escola Municipal d’Adults 
 Consorci per a la  Normalització Lingüística 
 Biblioteca Josep Pla 
 Servei d’Informació i Assessorament per a Joves 
 Centre de Salut Mental Infantil Juvenil 
 Servei Educatiu del Garraf 

 
Informació 

Tel. 93 810 92 84 - 93 810 92 85 
Edifici Institucional de les Roquetes 

Plaça Vinya d’en Petaca 1 
08812 Les Roquetes (Sant Pere de Ribes) 

 
 
 
AUTORITZACIÓ DE REBUDA DE PUBLICITAT DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN DE 
SANT PERE DE RIBES LES ROQUETES 

 
El Pla Educatiu d’Entorn organitza una sèrie d’activitats i atès que el dret a rebre informació i publicitat és un dret que 
ha d’estar regulat i autoritzat, la Comissió de Comunicació del PEE us demana el consentiment per poder rebre correus 
electrònics on us informin de les activitats del Pla Educatiu d’Entorn de Les Roquetes. 
 
 
Nom i cognoms:  __________________________________________DNI o passaport: _ _ _ _______ _ _  

Correu electrònic 1: _____________________________________________________ 

Correu electrònic 2: _____________________________________________________ 
Autoritzo: 
  Que el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Pere de Ribes Les Roquetes pugui enviar-me correus electrònics on 
s’informi de les activitats. 
_______________________________, _______d __________________________de 2010 
 
Signatura,  

 
 


