
XARXA D’ESCOLES PER L’EQUITAT  

FAMÍLIES 

ENTORN 



ESCOLES DEL PLA EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA 
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Els agents implicats al Pla d’entorn 

són les cinc escoles dels barris de 

Santa Eugènia i Sant Narcís de la 

ciutat de Girona. 

Aquests barris estan situats a la 

perifèria de la ciutat amb un entorn 

de població immigrant important i 

amb alt grau de mobilitat de 

població. 



ACCIONS COMUNES DE LES ESCOLES 
- Les cinc escoles des del 1999 comparteixen un Pla 

Educatiu Comunitari (PEiC). 

- Des del 2001es realitzen les activitats i tallers 

extraescolars de manera conjunta per totes les 

escoles gestionades per la Coordinadora d’AMPAS. 

- Des de la perspectiva 360 es va decidir intervenir 

en dos projectes: Dinamització famílies i Pla 

comunitari de les extraescolars compartides. 

- Des del curs 2017-18 la taula proposa fer un 

assessorament amb el suport de la Fundació Ser.Gi 

i dels Serveis socials de cada barri gestionem la 

dinamització de les famílies. 



DINAMITZACIÓ AMB FAMÍLIES 
• Proposta comuna de les escoles a partir de 

les necessitats compartides: 

 - Les famílies guia són famílies establertes al 
territori que serveixen com a referent per 
d’altres famílies nouvingudes o poc arrelades 
a l’entorn. 

 Aquestes famílies ajuden als nouvinguts amb 
tot el procés d’adaptació al territori. 

• Proposta de cada escola: 
 

Cada escola disposa d’un projecte propi per 

tal de dotar a les famílies de recursos. Aquest 

projecte va relacionat amb les necessitats del 

centre. 

- Escola Santa Eugènia: famílies delegades 

- Escola J. Dalmau Carles: dinamització AFA 

- Escola Àgora: relació famílies- Escola bressol 

- Escola Montfalgars: acompanyament P3 

- Escola Cassià Costal: famílies delegades 
 

 

 



AGENTS IMPLICATS 

Taula 
d’Educació 

Fundació 
Ser.Gi Serveis Socials Escoles 



VALORACIONS I REUNIONS 
Com ho fem? 

Els diferents agents implicats Serveis socials, 

dinamitzadora fundació Ser.Gi, les cinc escoles dels 

barris, i altres agents implicats realitzem diverses 

reunions conjuntes per tal de veure l’evolució de les 

accions engegades. 

Això està facilitant que comencem a plantejar-nos 

noves estratègies per portar a terme, i portar una 

acció coordinada i coherent per donar resposta a les 

necessitats dels nostres infants. Per tant, cal un 

enfortiment de les AFA’s de les escoles i de la comunitat 

educativa. 

Tots tenim una responsabilitat educativa que junts pot 

ser molt més forta. 
 

Família 

Escola 

Entorn 



I ARA QUÈ? INTEGRACIÓ AL 360 
Cal avançar cap a una cultura de Treball i 

aprenentatge en xarxa i Cooperació entre 

escoles. 

La xarxa és l’única forma organitzativa que 

pot donar resposta als reptes educatius.  

Beneficis de la xarxa: 

□ Capacitat de donar continuïtat i coherència 

educativa.  

□ Suport a la innovació.  

□ Adaptació al canvi.  

□ Enfortiment de la cohesió social. 

□ Garanteix l’èxit educatiu. 

 
 

MOLTES GRÀCIES 

PER LA VOSTRA     

ATENCIÓ 


