Tallers en el marc del Pla Educatiu D’Entorn Curs 2021/22
Fitxa 1

LOT 1 : TALLERS DIVERSIFICATS DE SUPORT I REFORÇ
EDUCATIU PER CENTRE (15.000€ IVA inclòs)
Fitxa 1
ACOMPANYAMENT EN L’APRENENTATGE DE LA LECTO - ESCRIPTURA A CI
REALITZACIÓ de 4 Tallers al 4 centres educatius de Ripoll
Categoria
Aprenentatge de la lecto-escriptura
Destinataris CI
Nom de l’actuació
acompanyament en l’aprenentatge de la lecto-escriptura a CI.
Objectius del PEE
1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu.
2. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida
escolar.
Objectius de l’activitat
1.
2.
3.
4.
5.

Reforçar l’aprenentatge de la lecto-escriptura.
Oferir una atenció en petit grup respectant els ritmes individuals.
Potenciar el gust per la lectura i l’escriptura.
Fomentar l’ús compartit d’espais d’aprenentatge amb les famílies.
Acompanyar a les famílies en el procés educatiu dels seus fills.

Descripció de l’activitat
Activitat en horari extra-escolar dirigida a 10-12 alumnes per cada centre que mostrin dificultats
d’aprenentatge o en la motivació de la lecto-escriptura mitjançant activitats diversificades,
motivadores, jocs i de caire lúdic per tal de contribuir a construir una bona base en aquest
moment tant fonamental que influirà en tot l’aprenentatge posterior.
Preveiem un espai de coordinació amb el centre i les famílies per tal de compartir informació i
aprofitar tots els recursos en bé de l’èxit educatiu del nen.
Realització
de 5 a 2/4 de 7
Temporització
Del 15 de novembre al 27 de maig

Núm de participants
10/12 alumnes
Lloc
Escoles de primària Ripoll
Responsable
Grup operatiu PEE
Correu
peeripoll @gmail.com
Telèfon de contacte
972700918 / 636090808
Observacions: Es demana titulació de magisteri, pedagogia, psicopedagogia, psicologia,
educació social.
Fitxa 2
SUPORT A LA TASCA ESCOLAR / CAIXA D’EINES A CS
REALITZACIÓ de 4 Tallers als 4 centres educatius de Ripoll
Categoria
Suport a la tasca escolar
Destinataris CS
Nom de l’actuació
Caixa d’eines
Objectius del PEE
1.

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

Objectius de l’activitat
1.
2.
3.
4.
5.

Oferir suport als alumnes de 6è que necessiten recolzament a les tasques escolars
Millorar l’autoestima dels alumnes
Oferir un espai idoni per a la realització de les tasques escolars
Millorar els resultats acadèmics
Oferir atenció individualitzada

Descripció de l’activitat
Estratègies, recursos i acompanyament a l’aprenentatge destinat a alumnes de 6è de primària.
Realització
de 5 a 2/4 de 7

Temporització
Del 15 de novembre al 27 de maig
Núm de participants
10/12 alumnes
Lloc
Escoles de primària Ripoll
Responsable
Grup operatiu PEE
Correu
peeripoll @gmail.com
Telèfon de contacte
972700918 / 636090808
Observacions: Es demana titulació de magisteri, pedagogia, psicopedagogia, psicologia,
educació social.

Fitxa 3
SUPORT A L’ESTUDI A L’ETAPA D’ESO
REALITZACIÓ de 2 Tallers
Categoria
Suport a la tasca escolar
Destinataris
de 1r i 2n d’ESO
Nom de l’actuació
Suport a l’estudi
Realització
1h.30 minuts setmanals
Objectius del PEE
1.Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu.
Objectius de l’activitat
1.Oferir suport als alumnes d'ESO que necessiten recolzament en les tasques escolars
2. Millorar l’autoestima dels alumnes

3.Oferir un espai idoni per la realització de les tasques escolars
4. Millorar els resultats acadèmics
5. Oferir atenció individualitzada
Descripció de l’activitat
Taller dirigit a 10-12 alumnes de 1r a 2 d'ESO amb un educador de suport que els ajudi en les
tasques d'organització, gestió i aprenentatge. Cal dedicar alguna sessió a tècniques d’estudi.
Temporització
Del 15 de novembre al 27 de maig
Núm de participants
Màxim 12
Lloc
Casal de Joves el Galliner
Responsable
Grup operatiu PEE
Correu
peeripoll @gmail.com
Telèfon de contacte
972700918 / 636090808
Observacions: Es demana titulació de pedagogia, psicopedagogia, psicologia, educació social.

LOT 2: TALLER D’INICIACIÓ AL LLEURE (Escola d’educació
especial) (4500€ IVA inclòs)

Núm. de fitxa 4
TALLER D’INICIACIÓ AL LLEURE
REALITZACIÓ de 3 Tallers
Categoria
LLeure
Destinataris
Alumnes d’ESO

Nom de l’actuació
Taller d’iniciació al lleure
Objectius del PEE
Potenciar l’educació en valors i el compromís
Objectius de l’activitat
1. Millorar l’autoestima dels alumnes
2- Donar eines i suport per organitzar el temps de lleure.
3- Gestió de les emocions.
4- Crear cohesió de grup.
5- Participar de manera inclusiva a les activitats organitzades per els joves.
6- Donar suport a les famílies.
Descripció de l’activitat
El taller es realitzarà a l’espai del Galliner els divendres a la tarda, allà els nois i noies podran
participar de manera voluntària a les activitats organitzades per l’entitat. També dedicaran una
estona a planificar i organitzar la trobada dels dissabtes. Els dissabtes a la tarda es trobaran els
participants i portaran a terme l’acció planificada per ells mateixos el dia abans.
Temporització
Començament : segona setmana de novembre fins a 30 d’agost del 2022. Horari a convenir
Núm de participants
Màxim 10
Lloc
El Galliner + un espai municipal per els dissabtes.
Responsable
Grup operatiu PEE
Correu
peeripoll @gmail.com
Telèfon de contacte: 972700918 636090808
Observacions
Es demanarà experiència en la gestió d’activitats de lleure i experiència en el camp de la
diversitat funcional .

