
Eix Objectiu Acció
% 

Executat

Avaluació 

actual
Estat

Promig 

consecució dels 

objectiu

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

diferents etapes educatives

1.1.1 Tallers: compartir  experiències, itineraris 

acadèmics i professionals amb  

pares/mares/familiars.

100% 8,3             Completada 106,0%

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

diferents etapes educatives 1.1.2,  Organitzar un tastet d'oficis.
100% 7,4             Completada 84,0%

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 

acadèmics i professionals amb exalumnes dels 

centres.

100% 8,4             Completada 101,5%

1. Orientació professional i socioeducativa

1. 2. Reforçar l’orientació després de 

l‘educació obligatòria i des dels serveis 

municipals 

1.2.1.  Projecte de seguiment acadèmic i professional 

de joves amb abandó escolar prematur
100% 8,0             Completada 93,8%

1. Orientació professional i socioeducativa

1. 2. Reforçar l’orientació després de 

l‘educació obligatòria i des dels serveis 

municipals 

1.2,3.Apropar el teixit empresarial i les necessitats de 

formació de les empreses al món educatiu
80% 7,9             En curs 75,0%

2. Formació permanent
2. 1. Ampliar les oportunitats de formació 

permanent
2.1.1 Projectes i formacions relacionades amb les TIC per a persones en actiu100% 8,0             Completada 100,0%

2. Formació permanent
2. 4. Potenciar la formació en habilitats 

transversals a persones aturades. 

2.4.1. Intensificar els cursos de gestió de les 

emocions en situació de recerca de feina.
100% 8,0             Completada 100,0%

2. Formació permanent
2. 4. Potenciar la formació en habilitats 

transversals a persones aturades
2.4.2. Espais d'intercanvi de coneixements. 100% 7,4             Completada 102,0%

2. Formació permanent
2. 4. Potenciar la formació en habilitats 

transversals a persones aturades
2.4.3. Formació tècnica per aturats 100% 7,6             Completada 100,0%

2. Formació permanent 2. 4.5 Idiomes per aturats 2.4.5 Idiomes per aturats. 100% 7,9             Completada 100,0%

3. Vinculació entre educació i entorn
3.1.Aprofitar els recursos  de l'entorn per 

al reforç del currículum escolar.
3.1.1. .Organitzar xerrades sobre patrimoni i cultura adreçades a les escoles.100% 7,3             Completada 100,0%

3. Vinculació entre educació i entorn
3. 2. Tenir en compte el teixit industrial 

com a recurs d’entorn 3.2.2. Organització de visites a empreses
100% 6,6             Completada 90,6%

3. Vinculació entre educació i entorn
3. 3. Afavorir la innovació pedagògica 

amb l'entorn

3.3.1. Comissió per fer un recull de recursos naturals, 

arquitectònics i naturals
100% 7,67 Completada 100,0%

3. Vinculació entre educació i entorn
3. 3. Afavorir la innovació pedagògica 

amb l'entorn
3.3.5. Crear itineraris QR del patrimoni cultural 100% 8,0             Completada 75,0%

3. Vinculació entre educació i entorn
3. 5. Fomentar la identificació amb el 

poble

3.5.2. Creació d'un inventari o dossier amb tots els 

recursos patrimonials i culturals del municipi.
29%              8,0   En curs 87,5%

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

els agents educatius
4.1.3. Introduir el projecte de Coeducació a educació primària100% 8,2             Completada 106,3%

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

els agents educatius
4.1.4 Implementació del Consell d'infants 100% 8,0             Completada 100,0%

4. Millorar el treball en xarxa entre agents educatius
4.2.  Fomentar projectes conjunts entre i 

amb entitats 4.2.1  Crear projectes amb l'objectiu d'aconseguir uns valors comuns d'educació
100% 7,8             Completada 100,0%

4. Millorar el treball en xarxa entre agents educatius
4.3. Vincular nous agents al treball en 

xarxa

4.3.2. Creació d'un conveni de pràctiques entre 

alumnes de PFI i associacions de comerciants. 
100% 7,6             Completada 93,8%



4. Millorar el treball en xarxa entre agents educatius
4.3. Vincular nous agents al treball en 

xarxa

4.3.4. Creació d'un conveni de pràctiques entre 

alumnes que cursen formació professional i les 

associacions de comerciants. 

100% 7,3             Completada 93,8%

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

paper educatiu de les famílies

5.1.3. Crear un protocol de pràctiques restauratives 

per situacions de vandalisme als centres educatius
14% 8,0             En curs 0,0%

5. Suport a la tasca educativa de les famílies
5.2. Reforçar el vincle entre escola i 

familia

5.2.1. Creació d'espais de trobada i de debat entre 

famílies i escoles
100% 6,8             

Comple

tada
87,5%

5. Suport a la tasca educativa de les famílies
5.2. Reforçar el vincle entre escola i 

familia

5.2.3. Organització de tallers per pares i mares per 

ajudar a tasques diàries dels centres
100% 6

Comple

tada
87,5%

5. Suport a la tasca educativa de les famílies
5.2. Reforçar el vincle entre escola i 

familia

5.2.4. Formació de mediació adreçades a les families 

i d'aplicació dins de l'ambit escolar i familiar
100% 8

Comple

tada
100,0%


