ACTUACIONS PEE - SALT
curs : 2017/2018
BLOC

4. Activitats
complementàries
extraescolars o
de vacances

Fitxa
Núm.

1

Actuació

1. Activitats extraescolars amb entitats de Salt:
- Escola Esportiva - Futbol - Handbol - FutbolNet
- Bàsquet - Teatre - Veu i ritme - Circ - Capoeira - Judo
- Plàstica (EMBA) - Tennis - Natació - Training Dance
PROJECTE
'JUGUEM'

5. Incentivació
escolar

2

CURS DE
NATACIÓ

5. Incentivació
escolar

3

ACTIVITATS
ARTÍSTIQUES

5. Incentivació
escolar

5. Incentivació
escolar
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Contingut de l'Actuació

ACTIVITATS
CULTURALS

2. Patis Oberts i Joc a les places:
Patis: La Farga i Espai 'Som Salt'
Places: Catalunya, La Maçana i Mercat Municipal
2n. i 3r. Trimestre (de gener a juny 2018). Alumnes de 1r PRI.
i 1r ESO de tots els centres públics i concertats de Salt.
TOTAL: 405 alumnes PRI / 300 alumnes ESO

Import

Subvencionat i
personal propi
de l'Àrea
d'Integració i
Convivència

48.500,00 €

1. Audicions Musicals: Alumnes de P-5 fins a 6è. de PRI
2. Cloenda de danses tradicionals: Alumnes de 2n de PRI
5.000,00 €

1. Visites guiades al Museu de l'Aigua:
• Alumnes de 1r a 6è PRI. de tots els centres
•
Alumnes d'Aules d'Acollida
•
Alumnes de l'Escola d'Adults
•
Alumnes del Consorci de Normalització Lingüística
•
Alumnes dels Mòduls de PFI
•
Alumnes Programa 'Materno' de Casal dels Infants

1.- Serveis a Educació Primària:
• Formació d'usuaris: Visites a biblioteca (P5-2n-6è)
• Suport al treball d'aula:
- lots temàtics de llibres (P5-1r-2n-6è)
- Maleta temàtica "la granja" (E.Infantil i C.Inicial)
- Maleta "Juguem amb paraules" (C.M i C.S)
- Maleta "L'art: festí de colors i formes" (CM i CS)
PROGRAMA
• Activitats d'animació lectora:
DE
- 25 imperdibles
LECTURA A
- Quarts lectors
SALT
- Cistell viatger

Amb personal
propi de l'Àrea
de Cultura

Subvencionat
pel Fons de
Cooperació
Cultural de la
Diputació de
Girona, i amb
personal propi
de l'Àrea de
Cultura

2.- Serveis a Educació Secundària:
• Formació d'usuaris: Visites a la biblioteca
• Suport al treball d'aula:
- lots temàtics de llibres (a demanda dels centres)
- Maletes temàtiques (a demanda dels centres)

5. Incentivació
escolar
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1.- Promoció de la lectura literària:
•
Programa de formació de mestres de biblioteques escolars
(Reconegut pel Depart. d'Ensenyament)
PROGRAMA

"SALT
FICTION"

2.- Dotació de fons per les biblioteques escolars

3.000,00 €

1. Titelles i Nadales a l'Educació Infantil i Contes a Cicle Inicial.
Activitat d'Aprenentatge i Servei (APS) amb alumnes del Cicle
Superior d'Educació Infantil i d'Animació Sòciocultural i Turística de
l'INS Vallvera a tots els centres educatius de Salt (incloses les dues
escoles bressol municipals).
2. El Musical. Espectacle musical adreçat als alumnes de 6è de totes
les escoles de Primària, a càrrec dels alumnes de l'Institut Vallvera
que realitzen Servei Comunitari.
3. Teatre. Espectacles teatrals en català i francès adreçats als
alumnes de 6è de totes les escoles de PRI. A càrrec dels alumnes de
l'INS Salvador Espriu.
4. Cursa de Nadal. Dinamització esportiva i organització de la Cursa
de Nadal amb els alumnes de les escoles de PRI. A càrrec dels
alumnes de 4t. d'ESO de l'INS Salvador Sunyer amb col·laboració de
l'àrea d'esports de l'Ajuntament.
5. Acompanyament a la lectura (LECXIT). Lectura compartida amb
alumnes de l'escola El Pla a càrrec dels alumnes de l'escola Pompeu
Fabra que realitzen Servei Comunitari.
6. Joves Guia. Guiatge en itineraris al parc de les Deveses de Salt a
alumnes de Primària a càrrec dels alumnes de l'INS Salvador Sunyer i
Escola Pompeu Fabra que realitzen Servei Comunitari amb
col·laboració de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Salt.
7. Col·laboració al Gran Recapte. Sensibilització i suport a les
activitats del Banc d'Aliments i Càritas. A càrrec dels alumnes de l'INS
Salvador Sunyer, escola Pompeu Fabra, PFI de l'Escola Pia i l'escola
FEDAC que realitzen Servei Comunitari.

6. Respostes a
les demandes
socials
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8. Germans de sang. Sensibilització i suport a la donació de sang a
la ciutat. A càrrec dels alumnes de l'INS Salvador Espriu que realitzen
PROGRAMES Servei Comunitari.
DE SERVEI
COMUNITARI 9. Fira de la ciència. Organització d'una Fira en la temàtica de la
i APS
ciència a càrrec dels alumnes de 2n ESO de l'INS Salvador Sunyer
(Aprenentatge com a Aprenentatge Servei (ApS).
i Servei)
10.- Arrelarreu Contes. Recuperació i divulgació de contes
multiculturals en català i en llengües d'origen. Amb la col·laboració
d'Omnium Cultural. A càrrec dels alumnes de l'Aula d'Acollida de l'INS
Salvador Espriu, i de l'Aula d'Acollida de l'INS Vallvera.
11. Teatre a la Grècia. Representació d'una obra de teatre de la
mitologia i música grega a l'Hospital St. Caterina i escoles de primària
a càrrec dels alumnes de 4 t ESO de l'INS Vallvera que realitzen
Servei Comunitari.
12. Rodajoc. Dinamització de jocs per a alumnes de 4t. PRI de tots
els centres de Salt, dins el Programa de la Setmana de l'Activitat
Física i la Salut (SAFIS 2018) al Parc Monar. A càrrec de l'alumnat del
CFGS d'Animació Sòciocultural i Turística de l'INS Vallvera.
13. La Història musical. Elaboració de jocs musicals treballats a
classe adaptats per a la gent gran per ajudar al record i la memòria
dels residents a la Fundació Les Vetes a càrrec dels joves de 4t ESO
de l'INS Vallvera que realitzen Servei Comunitari.
14. DENIP: (Dia Escolar de la No Violència i la Pau). Proposta de
Tallers per a l'alumnat de Grau Mig i FP Bàsica de l'INS Vallvera a
càrrec del joves del CFGS d'Integració Social del mateix INS Vallvera.

APS i SC

15. El rondallaire de Les Arrels. Els alumnes de PRI expliquen
contes a la mateixa escola, a la llar d'infants, a la Residència
Geriàtrica Les Vetes i l'Aula Hospitalària.
16. Acompanyament escolar. Reforç escolar als alumnes de PRI del
programa SIE de Càritas a càrrec dels joves de 4t ESO de l'escola
Pompeu Fabra.
17. Representacions a Salt. Cantada de nadales dels alumnes de
P5 a les llars d'infants. Representació del Sant Jordi dels alumnes de
5è PRI al Servei Sociosanitari de l'Hospital Santa Caterina. A càrrec de
l'alumnat de l'escola Les Deveses.
18. Apadrinament lector. L'alumnat de Cicle Superior acompanya en
l'aprenentatge de la lectura als alumnes d'Educació Infantil o Cicle
Inicial. A càrrec de les escoles FEDAC, El Pla, S.Santaló i La Farga.
19. Aps Informàtic. Ensenyar a fer ús de les TIC i de l'espai de l'aula.
Els alumnes de 2n atenen alumnes de P4. A càrrec de FEDAC.
20. Joves Solidaris. Suport en el funcionament de les TIC al centre
de recursos de la Gent Gran, a càrrrec dels alumnes de CFGM
d'informàtica de l'INS Salvador Espriu.
21. Marató. Col·laboració en la Marató de TV3 a càrrec dels alumnes
de 3r de PRI de l'Escola FEDAC.
22. Temps era temps. Conèixer els avis del Centre de Dia Les
Bernardes i preparar activitats lúdiques per afavorir l'intercanvi entre
generacions. A càrrec dels alumnes de 6è PRI de l'escola FEDAC.
23. Intercanvi amb els avis de la Residència Geriàtrica Les Vetes.
Realització d'entrevistes personals i jocs de taula amb els avis i àvies
a càrrec dels alumnes de 6è de PRI de l'escola La Farga.
24. Recuperem la memòria històrica de les fàbriques tèxtils de
Salt. Realització d'entrevistes als avis i àvies, transcripció, buidatge i
estudi històric posterior. Edició del material. A càrrec dels alumnes de
4t ESO de l'escola Pompeu Fabra que realitzen Servei Comunitari.
25. Recollida de roba d'abric i recollida de Joguines. Campanya
de sensibilització del 4t món i les dificultats per viure de moltes
famílies. A càrrec dels alumnes de 4t ESO de l'escola Pompeu Fabra
que realitzen Servei Comunitari.
26. Apadrina un avi. Acompanyament periòdic i continuat de gent
gran en residències geriàtriques. A càrrec dels alumnes de 4t ESO de
l'escola Pompeu Fabra que realitzen Servei Comunitari.
27. Servei de monitoratge en la Festa del Llibre Gegant als
alumnes de 5è de PRI a càrrec dels alumnes del CFGS d'Animació
Sociocultural i Turística de l'INS Vallvera.
28. Carnestoltes Intergeneracional. Dinamització del carnaval amb
nens i nenes de la ludoteca i persones grans de la Llar d'Avis Les
Bernardes a càrrec de l'alumnat de 1r d'Integració Social.
29. Programa de Prescricpció d'Exercici Físic per la Salut.
Preparació i seguiment d'activitat física per a persones amb factors de
risc cardiovascular. A càrrec de l'alumnat de 3r curs del Grau de
Fisioteràpia d'EUSES.
30. Sessions d'actuacó clínica. Integració dels coneixements
fisioterapèutics adquirits, aplicats a pacients reals. A càrrec del 2n
curs del Grau de Fisioteràpia d'EUSES.

31. Tractament fisioterapèutic de la fibromiàlgia. Atenció i
tracament al pacient amb fibromiàlgia. A càrrec del 4t curs del Grau de
Fisioteràpia d'EUSES.

6. Respostes a
les demandes
socials
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8. Espai de
trobada i
convivència
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PROGRAMA
DE SUPORT
ALIMENTACIÓ
INFANTIL

1. PARLEM: Taller de català oral
2. CLIQUEM: Taller d'alfabetització digital (informàtica)
XARXA DE 3. CREEM: Taller de manualitats i creativitat
TALLERS DE 4. CREIXEM (amb professionals dels Servies Socials)
FAMÍLIA
5. SALTEM :Taller d'activitat física i esport
(XTF)

SAFIS
8. Espai de
trobada i
convivència

10

TOTAL

Curs 2017/2018

1. Complementació d'ajuts de menjador escolar: per
alumnes d'Educació Infantil i Primària amb necessitats
alimentàries. Programa que promou l'alimentació equilibrada i
els hàbits de salut alimentària.

18.000,00 €

21.000,00 €

1. Programació d'activitats esportives per als diferents nivells

(SETMANA DE de Primària i ESO, durant una setmana, en diversos espais
L'ACTIVITAT
municipals. En el marc de la promoció i foment de la pràctica
FÍSICA i LA
de l'activitat física i els seus beneficis per a la salut.
SALUT)

Subvencionat

95.500,00 €

