Projecte / experiència:

PLA D’ESCOLARITZACIÓ EXTENSIVA-PEE
Col·labora:
Comissió del Pla d’Escolarització
Extensiva

Organitza:
Servei d’Educació
Àmbit:
Escolarització

Resum:
El Pla d’Escolarització Extensiva és un recurs que serveix per a escolaritzar els
infants i joves als diferents centres de la ciutat de manera equilibrada i afavorint la
cohesió social. És una de les principals eines de planificació educativa de la ciutat
que es desenvolupa a través del treball en xarxa.

Descripció:
Qui participa en el PEE?
La comunitat educativa dels centres escolars de Banyoles i Porqueres, el
Departament d’Educació, l’Ajuntament de Banyoles, l’Ajuntament de Porqueres, el
Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el Consorci de Benestar Social. Compta amb
el suport d’entitats i associacions.
Com es porta a terme el PEE?
Amb l’acord i el treball conjunt de les parts implicades
Planificant la incorporació dels nous alumnes als centres
Fent un treball amb les famílies dels alumnes
Compensant, amb una plaça de transport escolar, els alumnes desplaçats
per l’aplicació d’aquest pla, prioritzant els alumnes de menor edat
Funcionament:
Una comissió de seguiment amb representació de tots els sectors implicats coordina
el Pla i el seu funcionament:
1. Anàlisi de les dades del padró municipal
2. Comprovació d’existència de germans escolaritzats
3. Comprovació dels domicilis dels infants que no tenen germans escolaritzats
4. Estudi de la situació prèvia a la preinscripció per P3 i per 1r d’ESO
5. Assessorament i acompanyament en el procés de preinscripció i matrícula
6. Planificació del transport com a recurs compensatori
7. Coordinació i valoració permanent del pla, a nivell de transport,
escolarització...
8. Seguiment dels acords de les comissions de garanties que vetllen per
l’equilibri escolar al llarg de tot el curs

Objectius:
Aconseguir la integració educativa i social de l’alumnat
Evitar la creació d’espais tancats, que no afavoreixen la comunicació entre
col·lectius i cultures diverses, i la conformació d’escoles o instituts gueto.
Afavorir la convivència entre tots els infants i totes les persones de la ciutat

Resultats/avaluació:
Unes aules més equilibrades pel que fa a l’alumnat amb necessitats
educatives específiques
Major integració i cohesió social
Facilitar el procés d’ensenyament i aprenentatge a les aules
Recursos per portar a terme el PEE
Aula d’acollida a tots els centres públics
Programes de reforç escolar
El desenvolupament d’un Pla Educatiu d’Entorn pel municipi de Banyoles i
Porqueres per afavorir el suport mutu entre l’escola i l’entorn
El reconeixement del PEE com una experiència de bones pràctiques

Contacte i enllaços
Persona de contacte: Anna Roura i Mireia Martí
Telèfon: 972 581848
Adreça electrònica: educacio@ajbanyoles.org
Enllaços: http://educacio.banyoles.cat

Servei d’Educació
Ajuntament de Banyoles
educacio.banyoles.cat
972 581848

