PLA DE TREBALL CURS 2018-2019
POLÍTICA D’ACCIÓ TERRITORIAL A LLEIDA

INFRAESTRUCTURES
-

Seguiment de les situació de les instal·lacions als diferents centres educatius:
●

barracots

●

dèficit climatització

●

fibrociment

●

patis

●

manteniment

●

Estudi per a la eliminació de barreres arquitectòniques

PLANIFICACIÓ DE PLACES ESCOLARS PÚBLIQUES AL TERRITORI
-

Atenció tancament de línies del curs 2019-2020.

-

lluitar per aconseguir ràtios menors de 25.

-

Seguiment de les comissions de garanties d’admissió del territori amb caràcter més
participatiu i/o més influència de les famílies.

SEGREGACIÓ ESCOLAR
-

Anàlisi del Mapa Escolar i desplegament d’estratègies amb tots els agents implicats en
funció de la realitat de cada població.

ESCOLA INCLUSIVA
-

Treballar perquè s’adequïn els pressupostos i els recursos per atendre convenientment
amb NEE.

MENJADORS ESCOLARS
1. BEQUES
-

Vetllant pel bon funcionament de les beques de menjador i augment de dotacions
econòmiques.

2. GESTIÓ MENJADOR
-

Donar suport a les AMPA que gestionen directament el menjador escolar en cas de voler
ser gestionades pel Consell Comarcal.

Com ho farem
-

Estant representats a les taules de seguiment dels diferents Consells Comarcals.

SUPORT A LES AMPA
Donar suport continuat a les AMPA Federades
-

Atenció i acompanyament a les AMPA
Visites programades a les AMPA
Suport associatiu i jurídic

Informar i posar a disposició AMPA els projectes i recursos propis de la FaPaC
-

Formacions presencial i ‘online’
Premis FaPaC
Plataforma per la protecció de dades
Web FaPaC

VIDA ASSOCIATIVA
-

Trobades d’AMPA – Continuïtat de les trobades pel territori per desenvolupar espais de
comunicació entre les AMPA. Amb prioritat per a les AMPA amb noves juntes.

-

Continuar donant suport a les xarxes d’AMPA existents i a les de nova creació.

-

Conservar i crear nous vincles amb les diferents entitats, associacions, sindicats,
col·lectius i plataformes de l’àmbit educatiu.

ÈXIT EDUCATIU
-

Seguiment de la correcta aplicació del decret 15/2017 de les necessitats específiques de
suport educatiu. On destaca la importància de la detecció precoç i la implementació de
mesures adequades amb la finalitat d’evitar els riscos derivats de la falta de motivació
en l’aprenentatge i el consegüent fracàs escolar.

ALTRES PROJECTES
●

Jurat en el concurs Parada Literària del ATM i Departament d’Educació

●

Jurat en el concurs de dibuix del Programa Educació Viària de l’Ajuntament de Lleida

●

Parelles Lingüístiques: Potenciar a través dels integradors socials i el Consorci de la
Normalització Lingüística, el projecte de l’aprenentatge del català entre persones
estrangeres i persones coneixedores de l’idioma.

●

Observatori Lleida Pantalles: Continuar la col·laboració iniciada amb l’Observatori en els
projectes que puguin dur a terme.

●

Escola Nova 21: Conèixer els centre que formen part d’Escola Nova 21 per tal de poder
fer un seguiment.

