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El Pla Educatiu d'Entorn és una iniciativa oberta i de cooperació educativa, 
que vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats 
educatives dels infants i joves coordinant i dinamitzant l'acció educativa de 
la ciutat més enllà de l'àmbit escolar. 
Amb data 22 de febrer de 2006 es va signar el primer conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Castelldefels per al PEE. 
Per poder continuar la línia de corresponsabilització el Departament 
d'Educació, i l’Ajuntament han signat un conveni que concreta aquesta 
col·laboració des de l’inici del curs 2019-2020, i fins l’acabament del curs 
2022-2023. 

DESCRIPCIÓ 



El Pla Educatiu d'Entorn a Castelldefels treballa en diferents programes dins 
l'àmbit educatiu per a incrementar l’èxit educatiu.  
Té  els  objectius de: 

•  Afavorir la cohesió social 
•  Fomentar la interculturalitat 
•  Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana 

•  Enfortir les xarxes educatives 
•  Incrementar la participació en activitats de lleure i esportives 
•  Enfortir  els vincles entre les famílies, l'escola i l'entorn  
•  Reduir les desigualtats entre col·lectius  
•  Promoure la coeducació 

•  Vetllar per la sostenibilitat del projecte 

 

OBJECTIUS DEL PEE CASTELLDEFELS 



OBJECTIUS DEL PEE 

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

educatiu 

2. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un 

marc de convivencia 

3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la 

participació en la vida escolar 

4. Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a 

element de cohesió social. 

5. Potenciar estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de 

l’activitat fisicoesportiva 



ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

CA2 

Comissió  de 
secundària i  

transició escola 
treball 

CA3 

 
Comissió  de 

família, centre 
educatiu i entorn 

 
 

CA1 
 

Comissió  
d’extraescolars, 

lleure i 
complementàries 

 

Comissió 
Representativa 

Institucional i Tècnica 
(CRIT) 

Comissió 
Operativa 



TOTES LES ACTUACIONS PREVISTES SERAN 

DESENVOLUPADES SEGUINT LES NORMES DE 

SEGURETAT I SANITÀRIES SEGONS LA 

NORMATIVA VIGENT EN EL PERÍODE DE 

DESENVOLUPAMENT 



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

Fòrum de Recerca 
Suport a l’èxit educatiu + 
PMOE 

Fem un llibre 

Exposició dels treballs de recerca 
de batxillerat i dels projectes de 
cicles formatius de tots els 
centres de Castelldefels. 

Activitat de suport a la tasca 
escolar fora de l’horari lectiu, 
per alumnat d’educació primària 
i l’ESO. 
 

 

Elaboració d’un llibre entre 
l’alumnat del cicle superior de 
primària dels centres 
participants de la població. 
 
 
 

Matesdefels 
CastelldeSTEAM: Itinerari 

STEAM 3-23   
Maleta de l’aigua 

Impulsar les matemàtiques arran 
d’una jornada de jocs en el marc 
de la UPC.  

 
 

Suport tecnològic, professional i 
material per tal que els centres 
puguin desenvolupar activitats 
STEAM, en relació amb els 
projectes amb la UPC .  
 

Préstec de material  als centres 
educatius per impulsar el treball 
científic a les nostres aules.  
 



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

Pla local de prevenció de  
l’absentisme escolar 

Comissió d'àmbit de  
secundària i transició escola-treball (CA2) 

Creació d’una comissió que realitzi el Pla Local 
d’Absentisme i vetlli per la seva aplicació 

 

o Establir i/o consolidar fórmules estables de 
col·laboració entre l’Ajuntament, els centres 
educatius i els serveis educatius 

o Garantir l’acompanyament del jove, durant i en 
finalitzar l’ESO 

o Dissenyar estratègies per a la millora  
de l’èxit educatiu  
o Promocionar accions per afavorir el 
 desenvolupament del servei comunitari 

CastelldeSTEAM: Castelldefels ciutat 
de l’aire   

Treball d'acompanyament i seguiment de 
menors  en risc  i llurs famílies 

Impulsar el treball científic a les nostres aules. 
Es facilita material i metodologia per promoure 
investigacions cooperatives entre centres de la 
població per arribar a conclusions comunes .

  
 

Personal d’integració social per tal de ser un referent per 
a totes les escoles d’educació primària i secundària en tot 
allò relacionat  amb l’alumnat derivat de Serveis Socials 
que participa  a les activitats extraescolars 
 



OBJECTIU 1: Contribuir a la millora de les 

condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i 

educatiu. 

ACTUACIONS 
DESPESA 

 2020 - 21 

PRESSUPOST  
2021-22 

RESPONSABLES / COL·LABORADORS 

Forum de Recerca 
No s’ha pogut 

realitzar 
400,00 Serveis Educatius / Ajuntament - UPC Castelldefels 

Suport a l'èxit educatiu + PMOE 
81.588,54 
27.000,00 

86.000,00 
21.000,00 

Ajuntament i Generalitat 

Maleta de l’aigua 0,00 0,00 Serveis Educatius / Ajuntament  

Fem un llibre 

 
0,00 12.162,00 

Serveis Educatius / Ajuntament 

 

Matesdefels 
No s’ha pogut 

realitzar 
300,00 Serveis Educatius / UPC - Ajuntament 

 
CastelldeSTEAM: Castelldefels ciutat de 
l’aire  

4.300,00 Serveis Educatius / Ajuntament 

Treball d'acompanyament i seguiment de 
menors  en risc  i llurs famílies 

26.197,60 30.000,00 Ajuntament 

Comissió àmbit comunitari secundaria i 
transició escola-treball (CA 2) 

3.500,00 3.500,00 Ajuntament / Serveis educatius 

Pla Local de prevenció de l’Absentisme 
Escolar 

2.686,20 0,00 Ajuntament  / Inspecció / Serveis educatius  

CastelldeSTEAM: Itinerari STEAM 3-23  5.000,00 
Ajuntament / Serveis educatius 

 



2. Potenciar l'educació en valors, el compromís cívic i 
la participació dels alumnes en espais de lleure. 
 

Suport a les activitats extraescolars 
per a l'alumnat amb discapacitats 

greus 

Programa municipal de suport a les 
activitats extraescolars per alumnat 

d’infantil i  de primària 

Suport als alumnes amb greus discapacitats per  
participar a les activitats extraescolars. 

 
 

Activitats lúdiques i educatives, tallers 
expressió artística, activitats de cloenda i 
intercanvi entre centres educatius, d'acord 
amb les bases establertes. 
 
 

 

Programa d'educació per la promoció 
de la igualtat de gènere 

Educació per la Pau i la Solidaritat 

o Formació adreçada a  l’alumnat, al 
professorat i a les AMPA. 

o Suport pedagògic i  assessorament als 
centres educatius. 

 

Apropar a la comunitat educativa recursos, 
activitats i serveis de Pau i Solidaritat. 
 



2. Potenciar l'educació en valors, el compromís cívic i 
la participació dels alumnes en espais de lleure. 
 Consell de la Infància Programa JOCI JOVE 

Òrgan de participació i representació de les nenes i nens 
d’entre 9 i 11 anys de la ciutat, on poden exercir, com a 
ciutadanes i ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, 
expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar 
al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a 
millorar la seva ciutat.  

Activitats artístiques, esportives i culturals per 
a joves de 12 a 18 anys.  

Propostes de formació per a monitors i 
monitores de lleure 

Comissió d’àmbit de família, centre 
educatiu i entorn. EDE (CA3) 

Organització d’activitats de formació  per col·lectius de 
lleure. 
 
 
 
 
 
 
 

o Possibilitar espais de trobada dels 
diferents agents implicats en el PEE, per la 
reflexió i l’intercanvi d’experiències.  

o Millorar els vincles entre escola, família i 
entorn 

 



2. Potenciar l'educació en valors, el compromís cívic i 
la participació dels alumnes en espais de lleure. 
 

Comissió d'àmbit d'activitats 
extraescolars, lleure i complementàries 
(CA1) 

Programa d’educació ambiental 
(Nova incorporació PEE) 

Crear  espais de trobada per tal de compartir 
experiències de l’àmbit extraescolari de projectes 
complementaris. Redefinició de la Guia educativa 

Oferir a la comunitat educativa recursos i suport per a 
treballar els temes ambientals. 



OBJECTIU 2: Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic 

dels alumnes en un marc de convivència 

ACTUACIONS 
DESPESA 

 2020 - 21 

PRESSUPOST  
2021-22 

RESPONSABLES / COL·LABORADORS 

Programa municipal de suport a les activitats 
extraescolars per alumnat d’infantil i  de primària 

81.684,00 123.000,00 Ajuntament 
Aportacions de les  
famílies 7.235,80 10.00,00 Activitats cloenda 

Comissió EDE (CA 3) / Espais de reflexió i debat 
família i escola 

8.340,00 3.000,00 Ajuntament / Serveis eductius  

Suport als alumnes amb greus discapacitats per  
participar a les activitats extraescolars. 

11.091,44 15.000,00 Ajuntament 

Programa d'educació per la promoció de la 
igualtat de gènere  

41.415,00 32.800,00 Ajuntament 

Educació per la Pau i la Solidaritat 30.000,00 30.000,00 Ajuntament 

Consell de la Infància 10.999,19 13.028,34 Ajuntament 

Programa municipal d’activitats lúdiques i 
esportives 12-18 a. JOCI JOVE. 

15.000,00 15.000,00 Ajuntament 

Propostes de formació per a monitors i 
monitores de lleure 

4.770,00 2.000,00 Ajuntament 

Comissió d'àmbit d'activitats extraescolars, 
lleure i complementàries (CA1) 

0,00 0,00 Ajuntament /Serveis Educatius 

Programa d’educació ambiental  
NOVA INCORPORACIÓ PEE 2021-2022 
 

70.295,00 
Ajuntament 

 



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

 
 Pla de Formació per i amb les famílies 

Crear i facilitar espais de participació, acompanyament i reflexió, on les famílies conjuntament amb les persones 
professional i de la comunitat educativa puguin i trobin suport de proximitat per poder, amb major seguretat, 
assumir el seu rol com a principals educadors dels seus fills i filles, dins dels marc de la parentalitat positiva i 

responsable 

 
 
 
 

Servei de traducció per famílies 

o Facilitar la comunicació amb les famílies nouvingudes que no coneixen cap de les dues llengües oficials. 
o Promoure la incorporació òptima de les noves famílies a la comunitat escolar i a l’entorn proper. 
o Establir un vincle inicial de confiança i col·laboració família/escola 

o Promoure la participació d’aquest alumnat a les activitats extraescolars lúdiques 
 



OBJECTIU 3: Potenciar implicació de les famílies en 

l'educació dels fills i la participació en la vida escolar. 

ACTUACIONS 
DESPESA 

 2020 - 21 

PRESSUPOST  
2021-22 

RESPONSABLES / COL·LABORADORS 

Pla de Formació per i amb les 
famílies/Activitats del progama- EDE 

 
1.400,00 3.100,00 

Ajuntament / Diputació de Barcelona 

 

Servei de traducció per famílies 1.737,38 2.000,00 

 

Ajuntament / Serveis Educatius 
 



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

Pla de foment de la lectura 
Aparador d’històries 

 

Fomentar la lectura  des de la biblioteca escolar o 
des de la biblioteca pública i el CRP. 

 
 

Fomentar el plaer de la lectura a partir de 
l’exposició de les  recomanacions de l’alumnat en 
establiments de la població. 
 

 

Cicle de cinema Infantil en català. CINC Torneig de Scrabble en català 

Organització d’un cicle de pel·lícules infantils en 
català als Cinemes Yelmo de Castelldefels. 

Tarifa especial de 4€. 
 

Alumnat de 5è i de 6è de primària i de 1r i 2n 
d'ESO dels centres educatius de Castelldefels.  
 



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

Programa ràdio i entorn Enxarxats 

Programa radiofònic de 60 minuts que s'emet en el 
marc del programa Ràdio Oberta un dijous de cada 
mes. 
 

Fomentar la comprensió lectora mitjançant la 
lectura de llibres amb alumnat de cicle superior. 
Posteriorment s’organitza una competició en 
xarxa (hangout) entre tots els centres participants 
 
 

 

Programa d’educació intercultural 

Accions per donar visibilitat, sensibilitzar i incorporar un discurs positiu de la riquesa de la diversitat 
cultural existent al municipi i a les aules. 
 



OBJECTIU 4: Promoure l’educació intercultural i l’ús de la 
llengua catalana com a element de cohesió social. 

ACTUACIONS 
DESPESA 

 2020 - 21 

PRESSUPOST  
2021-22 

RESPONSABLES / COL·LABORADORS 

Pla de foment a la lectura 25.000,00 25.000,00 
Ajuntament -  Diputació de Barcelona -  Gerència de 
Biblioteques 

Cicle de cinema infantil en català (CINC) 
 

No s’ha pogut 
realitzar 

Ajornat 
Incorporació al CINC. /Servei Local de Català -
Federació Coordinadora de les Associacions de 
Mares i Pares - Cinemes Yelmo - Ajuntament 

Aparador d’històries 262,00 400,00 
Serveis Educatius Castelldefels  / Biblioteca R. 
Fernàndez Jurado - comerços Castelldefels 

Enxarxats 0,00 0,00 
Serveis Educatius Castelldefels / Biblioteca R. 
Fernàndez Jurado 

Torneig de Scrabble en català de Castelldefels 
No s’ha pogut 

realitzar 
600,00 

Ajuntament / Federació Coordinadora d’AMPA i dels 
centres educatius 

Programa Ràdio i Entorn 
No s’ha pogut 

realitzar 
Pendent de 
redefinició 

Personal del Departament d’Educació / Personal de 
l’Ajuntament 

Programa d’educació intercultural 8.200,00 10.000,00 Ajuntament 



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

Pla Català d’Esport a l’escola 

Fomentar les activitats físiques i esportives.  
 
 

 

Programa municipal d'educació per a la salut 
 

Tallers de prevenció de drogodependències, nutrició, alimentació i, sexualitat i afectivitat. 
 



OBJECTIU 5: Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la 
pràctica regular d’activitat físicoesportiva. 

ACTUACIONS 
DESPESA 

 2020 - 21 

PRESSUPOST  
2021-22 

RESPONSABLES / COL·LABORADORS 

Pla Català d'Esport a l'escola 8.580,00 14.000,00 Secretaria General de l’Esport  de la Generalitat 

Programa municipal d'educació per a la 
salut 

7.150,00 10.000,00 l’Ajuntament / Departament d’Educació 



Difusió d'actuacions en el marc del PEE 

Incorporar la difusió del PEE en la Guia Educativa Municipal, al web municipal i  
al web de Serveis Educatius. Jornada del PEE.  
 

ALTRES  

Comissió operativa del PEE 

Garantir la gestió tècnica i la dinamització del desenvolupament del PEE 
 

Comissió representativa institucional i tècnica  

Acull els representants institucionals (Ajuntament  i  Departament d’Educació)  amb els seus tècnics de 
referència, els  representants de la comunitat educativa i les entitats.  
És on es defineixen les grans orientacions del PEE, on se’n fa el seguiment, s’hi aprova el pla d’actuacions i la 
memòria de cada curs. 
 



ALTRES  

ACTUACIONS 
DESPESA 

 2020 - 21 

PRESSUPOST  
2021-22 

RESPONSABLES / COL·LABORADORS 

Difusió d'actuacions en el marc del PEE 0,00 2.000,00 Ajuntament 

Comissió operativa del PEE 0,00 0,00 Ajuntament  - Serveis educatius 

Comissió representativa institucional i tècnica  0,00 0,00 Ajuntament - Departament 



APORTACIONS 2020 - 2021 

ENTITAT VALOR (€) OBSERVACIONS 

Ajuntament de Castelldefels 358.978,60 € Aportació personal 

Generalitat Catalunya 
5.000,00  

 27.000,00 (PMOE) 
Aportació personal 

Pla català d’esport a l’escola 4.580,00 6 centres 

Serveis Educatius de Castelldefels Aparador històries 

Famílies Inscripció activitats lleure 

TOTAL 



PRESSUPOST 2021 - 2022 

ENTITAT VALOR (€) OBSERVACIONS 

Ajuntament de Castelldefels 489.647,18 € 
Pendent d’aprovació 

Aportació personal 

Generalitat Catalunya 
5.000,00 €  

21,000,00 € PMOE 

Pendent d’aprovació 
Aportació personal 

Pla català d’esport a l’escola 14.000,00 € 

Serveis Educatius de Castelldefels 900,00 € Aparador històries 

Famílies Segons inscripció activitats lleure 



CALENDARI PLANIFICACIÓ 2021 - 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SET IC 1

OCT CA2 
EDE 

CRIT
Ld 2 CA1 

NOV Ld EDE CA1 CA2

DES CA1 CA2 VN

GEN CA1 EDE CA2

FEB EDE CA1 CA2 CR Ld

MAR EDE CA1 CA2

ABR EDE SS SJ CA2

MAIG Ld CA1 EDE CA2

JUNY CA1 

JULIOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

IC    Inici classes 
VN   Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 : vacances de Nadal

Ld dia de ll iure disposició dels centres

 Festius
(CR) Carnestoltes

Caps de setmana

1 Lliurament Avaluació PCEE corresponent a curs 2020-2021

2 Llliurament memòria ordinaria PEE 20-21
3 Lliurament memòria PMOE PEE 20-21

4 Lliurament Projecte PEE 21-22

EDE
Comissió Àmbit 3: Família i  Centres Educatius . 
Horari: de 9.30 a 11h Lloc: Biblioteca  RFJ?

(SJ) Sant Jordi

Comissió Àmbit 1: Extraescolars i  complementàries. 
Horari: de 9.30 a 11h 

CA2
Comissió Àmbit 2: Secundària. 
Horari: de 9.30 a 11 h. 

CRIT
Comissió Representativa Institucional  i  Tècnica 

SS  Del 11 al 18 d'abril de 2022: vacances de Setmana Santa.
CA1

FC  22 de juny de 2022: acaben les classes
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