
 

 

Pla per a la llengua i la 

cohesió social 

 

 

Pla educatiu d’entorn 

Granollers  



Pla educatiu d’entorn 

•  Aconseguir una educació integral per a tot l’alumnat. 

 

• Promoure la cohesió social a través de l’educació 

  intercultural i l’ús de la llengua catalana en un marc 

  plurilingüe. 

Objectius generals 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

ZONA ESCOLAR 
Projecte educatiu de ciutat 

Pla educatiu d’entorn 

Ajuntament 

 

Inspecció i  

Serveis educatius 

Centres educatius 

 

 Entitats i  

Associacions 

 



Xarxa local 

Centres  

educatius 

Ajuntament 

Entitats i  

Associacions 

Inspecció  

i Serveis  

educatius 



Principis que guien el Pla 

Coresponsabilització  

i implicació 

Confiança, diàleg  

i consens 

 

Participació i  

coordinació 

 

Descentralització. 

Incentivació i promoció  

d’ iniciatives locals  

 

Cofinançament  

Copagament/ 

 

Normalitat i  

sostenibilitat 

Innovació i 

qualitat educativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educació 

Educació  

formal 

Educació 

informal 
Educació 

no formal 

Àmbits d’incidència 



• Potenciar l’educació més enllà de l’escola  

 

• Facilitar la continuïtat de l’educació en els diferents àmbits 

 

• Coordinar  tots els elements socioeducatius 

 

• Promoure l'associacionisme educatiu i la participació juvenil 

 

• Incentivar una escolarització òptima i equilibrada 

 

• Facilitar una bona orientació professional 

 

• Optimitzar l'ús educatiu dels espais 

 

• Atendre les necessitats familiars de la societat actual 

•Garantir la igualtat d’oportunitats i promoure la 

convivència 

 

•Normalitzar l’ús de la llengua 

O
b

je
c
ti
u
s
 e

s
p
e
c
íf

ic
s
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

               

                                                                                                                

                                                                                                                     COMISSIÓ LOCAL REPRESENTATIVA 

                                                                                                     

Regidor/a 

Educació 

 

 

 

Representants  

Serveis Educatius 

Assessor/a LIC 
Tècnic/a 

Representants dels directors 

de centres 

COMISSIONS DE TREBALL 

Estructura  organitzativa 
Departament d’Educació Ajuntament 

COMISSIÓ OPERATIVA 

Regidor/a d’Educació o persona que delegui 

Inspector/a - Assessor/a LIC – Representant/s  Serveis educatius - Representant/s Direcció Centres 

Altres components designats per l’Ajuntament i la Comissió local representativa 

 

 

Representants 

associacions i entitats 

Inspector/a 

 

 

Representants Municipals 

Tècnic/a 



Recursos 

Humans 
Blocs 

 d'actuació 

Professionals amb 

coneixement  

del territori, amb implicació i 

formació 

Recursos  per donar 

 resposta a les diferents  

necessitats dels Plans 



Recursos Humans 

Departament d’Educació 

          CRP                  

     LIC 

            

       EAP 
 

 

 

 

Inspecció 

        

Representació institucional 

i promoció del Plans 

Dinamització 

de les actuacions 

Assessorament 

i col·laboració 

Difusió i recerca 

de recursos 

Implicació i  

coresponsabilització 



Recursos Humans 
Ajuntament de Granollers 

Regidor d’educació 

Tècnics municipals 

Regidors d’altres regidories 

Representació institucional 

Coordinació amb el Departament 

d’Educació 

Promoció del treball en xarxa 

Col·laboració en la promoció del Pla 

Educatiu 

Coresponsabilitat i implicació amb 

altres agents educatius 

•Promoció de la cooperació entre les 

entitats locals i els centres educatius 

Participació en la 

implementació de les 

activitats que es generin 

•Assessorament a la comissió local 

•Cooperació amb altres agents educatius en 

la implementació del Pla educatiu d’entorn 



Blocs d’actuació 

Per a tot l’alumnat 

Alumnat 

nouvingut 

Alumnat amb risc 

de marginació 

 

Sensibilització i formació  

a la comunitat educativa 

 

 

Escolarització  

òptima i  

equilibrada 

Activitats  

complementàries 

Orientació  

professional 

Activitats  

extraescolars 
Activitats  

de carrer 
Activitats  

de vacances 

Acollida  

familiar 

Fòrums  

d’intercanvi 

Incentivació 

escolar 

Escola oberta 



  

TERRITORI 

 

No hi ha 

treball en xarxa 

 

 
Detecció  de necessitats 

 

  FASE  DE  FORMALITZACIÓ  

Procés de Sensibilització 

(bloc de sensibilització) 

FASE D’INICI 

FASE D’APLICACIÓ 

FASE  D’AVALUACIÓ 

Valoració 

Treball en xarxa 

 

Possibilitats  
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Avaluació del Pla 

Avaluació final 

i propostes de 

millora 

Avaluació del procés 

Diagnosi 


