
PMOE - PROA +  i PLA EDUCATIU D’ENTORN

Per tercer curs,  hem signat un acord de coresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament.

Gràcies a aquest acord, i amb les aportacions que el mateix acord dona al Pla Educatiu d’Entorn

de Pineda de Mar (Ajuntament) i que també tenen un impacte important a l’escola, disposem

d’uns diners per portar a terme una sèrie d’activitats relacionades amb els àmbits següents:

● Àmbit 1. Millorar les condicions d'educabilitat
● Àmbit 2. Accions per donar suport a l'alumnat amb necessitats per a l'aprenentatge
● Àmbit 3. Accions per a desenvolupar les actituds positives en el centre
● Àmbit 4. Accions per millorar el procés d'ensenyament - aprenentatge de les

competències essencials.
● Àmbit 5. Accions i compromisos de gestió de centre i per a la millora de l'estabilitat i

qualitat dels seus professionals.

L’escola Antoni Doltra, en relació amb aquests àmbits, organitza, entre d’altres, les següents
activitats:

1) Finançament de la totalitat de l’import de dues sessions del teatre Clavé per a tot
l’alumnat.

2) Subvenció d’un % d’una sortida a tot l’alumnat.
3) Inversió en material per tal que el curs vinent l’alumnat tingui una rebaixasignificativa

en la quota de material.
4) Organització d’una hora de suport setmanal, en horari no lectiu, per a l’alumnat de

cicle mitjà i superior que ho necessiti (Pla Ed. Entorn)
5) Activitats encarades a treballar la dimensió emocional de l’alumnat

a. 2 Tallers a cada grup classe realitzats per un/a professional extern/a.
6) Incorporació de la persona Tècnica d’integració Social al centre (TIS)
7) Realització de tallers de formació en competència digital a nivell bàsic a les famílies
8) Organització de l’Espai Escolta (parentalitat positiva)
9) Classes de català per a famílies
10) Obertura d’un dia setmanal de la biblioteca del centre en horari extraescolar.
11) Obertura d’un dia setmanal de l’aula TIC a les famílies per tal d’usar el maquinari en la

realització d’activitats de la plataforma de lectura Glifing en horari extraescolar
12) Servei d’interpretació i traducció

A més a més, des de l’Ajuntament, s’ofereixen altres ajuts per la compra de material escolar,
compra de llibres i ajuts per la realització d’activitats esportives extraescolars.


