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Resum d'accions
Eix
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Acció

% Executat

Aval
uaci
ó
actu
al

Estat

Promig
consecució dels
objectiu

Observacions

1. Orientació professional i socioeducativa 1.1. Reforçar l’orientació al llarg de les diferents etapes educatives

1.1.1: Consolidar la comissió d’orientació

50%

7,8

En curs

93,8%

Es porta una bona trajectòria. Execució del 50% a falta de les
accions que es duran a terme durant el 2017

1. Orientació professional i socioeducativa 1.1. Reforçar l’orientació al llarg de les diferents etapes educatives

1.1.3. Tallers per compartir experiències i itineraris entre persones.

50%

7,9

En curs

91,0%

S'han fet els tallers dins del marc de la mostra d'ensenyament

1. Orientació professional i socioeducativa 1.1. Reforçar l’orientació al llarg de les diferents etapes educatives

1.1.4 Ampliar la participació d'agents participants a la Mostra d'Ensenyament

100%

8,0

Completada

130,4%

Ampliació d'activitats dins la Mostra. Subvenció de tallers per
part de Diputació. Participació de l'Escola d'adults.

1. Orientació professional i socioeducativa 1.1. Reforçar l’orientació al llarg de les diferents etapes educatives

1.1.5 Seminari 0-6

100%

8,3

Completada

100,0%

Acció d'increment d'activitats orientatives adreçada als alumnes
de primària i les seves famílies.

1. Orientació professional i socioeducativa 1. 2. Reforçar l’orientació després de l‘educació obligatòria i des dels serveis municipals
1.2.4. Seguiment acadèmic i professional de joves amb abandó escolar prematur

40%

8,0

En curs

100,0%

S'ha iniciat l'acció amb mapeig de joves en risc per part de
dinamitzador de joves en l'espai obert. Aquest està establint
vincles amb els joves i els diferents serveis.

2. Formació permanent

2. 1. Ampliar les oportunitats de formació permanent

2.1.6. Millorar la difusió de la formació permanent

71%

7,6

En curs

68,8%

Actualització de cara al setembre i inici novament de la
campanya de difusió.

2. Formació permanent

2. 1. Ampliar les oportunitats de formació permanent

2.1.7. Millora eina informàtica per recollir les demandes en formació permanent

75%

6,8

En curs

90,6%

Hi ha personal nou d'atencó al ciutadà que no coneix l'eina

2. Formació permanent

2. 1. Ampliar les oportunitats de formació permanent

2.1.12. Projectes i formacions relacionades amb les TIC per a persones jubilades

100%

7,3

Completada

105,0%

2. Formació permanent

2. 1. Ampliar les oportunitats de formació permanent

2.1.14.FORMA’T: Formació per joves

71%

7,5

En curs

100,0%

2. Formació permanent

2.2. Actualitzar el Pla de Formació Permanent

2.2.1. Ampliació i consolidació de la comissió de formació permanent

100%

7,0

Completada

95,0%

Ara per ara és una comissió molt tècnica. Cal ampliar la
participació d'entitats.

2. Formació permanent

2. 3. Promoure l'Escola d'Adults

2.3.3. Trobades d’Escoles d’Adults per intercanvi bones pràctiques

55%

8,5

En curs

95,0%

S'ha realitzat la Trobada d'aquest curs queda pendent la del
2017 per assolir l'acció al 100%

2. Formació permanent

2. 4. Potenciar la formació en habilitats transversals

2.4.5. Assessorament en mobilitat internacional

75%

7,0

En curs

27,5%

Es vol deixar com un servei estable

3. Vinculació entre educació i entorn

3. 1. Aprofitar els recursos de l’entorn per al reforç del currículum escolar

3.1.2. Catàleg ‘Eines per l’educació’

85%

8,4

En curs

50,0%

Nova eina aplicació educaentorn.

3. Vinculació entre educació i entorn

3. 1. Aprofitar els recursos de l’entorn per al reforç del currículum escolar

3.1.6. Apropar les entitats del poble a les escoles

80%

8,0

En curs

87,5%

Treball transversal amb diferents entitats culturals del poble per
crear material pedagògic i organitzar visites amb els alumnes
dels centres educatius del municipi.

3. Vinculació entre educació i entorn

3. 1. Aprofitar els recursos de l’entorn per al reforç del currículum escolar

3.1.9. M’implico. Treballar la participació democràtica a nivell local amb els joves

60%

8,0

En curs

87,5%

S'ha iniciat aquest curs a l'Institut Ramon C i C amb una
valoració de 8. Es preveu continuitat el curs vinent.

3. Vinculació entre educació i entorn

3. 2. Tenir en compte el teixit industrial com a recurs d’entorn

3.2.1. Organització de visites a empreses

60%

7,7

En curs

83,3%

3. Vinculació entre educació i entorn

3. 3. Afavorir la innovació pedagògica amb l'entorn

3.3.1. Crèdits síntesi sobre l’entorn de Palau

100%

8,0

Completada

100,0%

3. Vinculació entre educació i entorn

3. 4. Donar a conèixer els recursos de l'entorn entre el professorat i les famílies
3.4.1. Sessió de coneixement de l’entorn amb professorat

67%

7,8

En curs

90,6%

De cara a la sessió del curs 2016-2017 no tenim un nombre de
docents nouvinguts suficient per fer l'activitat.. S'està estudiant
la possibilitat de fer aquesta activitat amb famílies.
Queda pendent el fòrum del proper any.

Es tracta d'un programa anual i manca la valoració
corresponent a lúltim trimestre d'any.

Per part de la Regidoria d’Educació, l’acció es centra en la
creació del material pedagògic de base per al crèdit i finançar
les impressions dels dossiers creats.

4. Millorar el treball en xarxa entre agents educatius
4. 1.Aconseguir un projecte comú entre els agents educatius

4.1.3. Fòrum anual d’Educació

67%

7,8

En curs

94,2%

4. Millorar el treball en xarxa entre agents educatius
4. 1.Aconseguir un projecte comú entre els agents educatius

4.1.7. Línia de subvenció específica per a projectes interescolars

71%

8,5

En curs

111,3%

4. Millorar el treball en xarxa entre agents educatius
4. 1.Aconseguir un projecte comú entre els agents educatius

4.1.8. Projecte de Coeducació

33%

9,0

En curs

50,0%

S'han ortanitzar activitats dins del projecte. Al setembre
s'iniciarà la formació de les educadores de les Escoles Bressol
Municipals.

4. Millorar el treball en xarxa entre agents educatius
4. 3. Reforçar la coordinació i intercanvi en el treball en xarxa

4.3.10 Espai virtual Compromesos amb l’Educació

100%

7,5

Completada

200,0%

Al novembre de 2015 es va fer la formació sobre l’espai virtual.

5. Suport a la tasca educativa de les famílies
5. 1. Reforçar les habilitats parentals i el paper educatiu de les famílies

5.1.6. Xerrades informatives per famílies

67%

8,8

En curs

97,9%

El projecte Arpilleres, Contes encadenats i Correspondència
interescolar, tots ells de l’associació CEVA, s’emmarquen en
aquesta línia.

Cada curs s'organitzen xerrades adreçades a les famílies i es
valoren molt positivament.

Transversal

Comunicació del pla

100%

8,2

Completada

96,3%

