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TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

DADES DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN
Nom del PEE Granollers
Municipi i/o municipis Granollers
Nombre de centres de primària 11 centres públics i 4 concertats.
Nombre de centres de secundària 4
Servei territorial Maresme- Vallès Oriental

BREU RESUM DE LA PRÀCTICA
Els tallers d’estudi assistit són una de les actuacions prioritàries del PEE de
Granollers. Seguint aquest criteri, intenta que quedin inclosos la majoria  dels centres
educatius del municipi tan públics com concertats.
La comissió representativa del PEE dóna els criteris generals i l'àmbit d’actuació, la
comissió permanent és l’encarregada de fer la proposta d’organització i la comissió
operativa  l’encarregada de donar el vist i plau i fer-ne el seguiment.
Un cop la comissió permanent sap les dotacions econòmiques que rebrà -tant dels
PROA com dels TEA– s’encarrega de fer la proposta de distribució per centres, a qui
se’ls demana, durant una reunió informativa, una proposta de monitor (donant la
possibilitat que sigui un ex-alumne, per l’avantatge que suposa que ja conegui l’escola,
i  per  donar continuïtat  en la tasca si la seva actuació ha estat positiva).
Un cop triades les persones i formalitzats els contractes, se’ls fa una sessió de
formació –a càrrec de la tècnica de l’ajuntament i l’ALIC- per a dóna’ls-hi les primeres
orientacions generals i pautes sobre l’activitat.
Durant els dies posteriors, les dues mateixes professionals que han fet la formació
acompanyaran els monitors/es als centres a fer la presentació i la primera coordinació,
habitualment amb la cap d’estudis i la CLIC. En aquesta coordinació, cada centre
explica els criteris que ha seguit per fer la selecció d’alumnes, el tipus de reforç escolar
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que necessiten, i l’organització de les sessions.
Abans d’iniciar-se l’activitat, les direccions han fet una reunió informativa amb els
pares i mares dels alumnes seleccionats i han demanat una autorització i compromís
per escrit.
A partir d’aquest moment, l’organització inicial es dóna per finalitzada i s’inicia l’activitat
seguint el calendari previst.
El seguiment de l’activitat al llarg del curs serà a càrrec de  l’ALIC.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Centres  públics i concertats de Granollers.
Educació  Primària (CM i CS) i ESO

DESCRIPCIÓ DE LA BONA PRÀCTICA
Curs acadèmic 2009-10
Punt de partida Necessitat de millorar l’estructura organitzativa i de coordinació

de l’estudi assistit degut a l’ampliació del nombre de centres
que hi participen.

Objectius Objectius de la proposta organitzativa :
• Unificar criteris entre tots els agents educatius implicats en

l’actuació.
• Establir estratègies per tal de realitzar una coordinació

efectiva
• Optimitzar el recurs, en funció de les necessitats dels

centres
• Avaluar  l'actuació des dels diferents àmbits: comissions

del PEE, monitors, centres, ...
• Compartir propostes de millora.
Objectius de l’activitat:

• Afavorir la integració de l’alumnat amb un entorn
familiar socialment desfavorit.

• Afavorir la integració de l’alumnat nouvingut.
• Adquirir hàbits de treball i d’estudi adequats.
• Trobar un espai idoni de treball i col·laboració, en un

clima amable i ordenat.
• Responsabilitzar-se de tot allò que significa l’estudi i

l’entorn de l’escola.
• Valorar el taller com una oportunitat per avançar.
• Reforçar aspectes del currículum que ajudin l’alumne a

millorar les seves competències.
• Consensuar amb els tutors d’aula les línies

d’intervenció.
Desenvolupament de
l’experiència

Organització : Tal com s’ha descrit al resum.
Coordinació : Es realitza una reunió general, a l’inici de curs,
amb tots els directors dels centres que hi participen per tal de
donar a conèixer els objectius generals de l’estudi assistit, les
orientacions per als criteris de selecció de l’alumnat i aspectes
didàctics relacionats amb la dinàmica de l’activitat. Hi
participen: els directors/es de centre, la directora de zona, la
tècnica d’educació de l’ajuntament i l’ALIC.
Durant el curs es fa individualment a cada centre. Hi participen:
algun membre de l’equip directiu, la CLIC, el monitor/a i l’ALIC
i/o la tècnica d’educació.
A final de curs es torna a fer una reunió general de caire
avaluatiu que serveix com a diagnosi per al curs següent.
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Modalitats :Hi ha diferents modalitats en funció de tres
variables: la procedència de la dotació econòmica (PROA o
TEA), les hores de dedicació al centre de la persona
contractada (monitor/a o integradora) i l’etapa educativa
(primària o secundària) encara que tant els objectius com les
orientacions per a desenvolupar l’activitat coincideixen en totes
les versions.
Contractació: Es fa mitjançant tres vies diferents.
En els TEA de centres públics (PRI) i concertats (ESO),
l'ajuntament contracta a 4 integradores que realitzen també
altres tasques (acompanyament i Tallers de famílies). Cada
integradora atén a 2 centres
 Els  4 monitors dels TEA-PROA els contracta el Casal del
Mestre. També, en aquest cas cada monitora atén a 2 centres.
Els centres públics de secundària gestionen directament les
contractacions a través d'una empresa o bé ho fa l'Associació
esportiva.
Seguiment i avaluació:  Es fa un seguiment continuat al llarg
del curs a càrrec de l’ALIC, amb reunions periòdiques amb els
monitors/es i els responsables de l’activitat de cada centre. En
acabar l’activitat, tant el centre com el monitor/a elaboren una
memòria. A partir de les informacions recollides en aquestes
memòries individuals, la comissió permanent del PEE elabora
una memòria global destacant els punts forts, punts febles i
propostes de millora.

Temporització D’octubre a maig. Cada centre té  dues  sessions setmanals de
dues hores amb alumnes i una hora de coordinació amb l’equip
docent (CLIC, tutors d’aula, tutor d’aula d’acollida...)

Recursos humans i
materials

Recursos humans:  Monitors/es, integradores, CLIC , equips
directius, directora de zona, tècnica ajuntament i ALIC.
Recursos materials:  Espais i materials didàctics del centre
(biblioteca, aula d’informàtica...) així com equipaments culturals
de l’entorn del centre que, puntualment, puguin aprofitar-se
(biblioteques públiques, ludoteques...).

Valoració i
conclusions

En relació als objectius de la proposta organitzati va:
Punts forts:

. Tots els centres participants han rebut la mateixa
informació en relació als objectius i dinàmica dels
Tallers.

. La majoria de monitors  eren ex-alumnes dels centres.

. S’ha seguit el calendari de reunions de seguiment i
avaluació.

. S'han utilitzat els documents aportats per realitzar el
seguiment, avaluació i memòria.

. A la memòria final es recullen les aportacions
d'alumnes, famílies, monitors, professorat  i dels ED
dels centres.

Punts febles:
. Alguns centres no han tingut  en compte els criteris de

selecció per a no afavorir grups d'alumnes amb
situacions personals i dinàmiques complexes.

. En alguns casos, s’ha seleccionat alumnat amb
conductes disruptives que entorpien la dinàmica de les
sessions.

. S’ha d’intensificar l’orientació als monitors i/o
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integradores  en relació als alumnes i seguiment dels
Tallers per part del professorat.

. Es prioritza, per part d'alguns centres, el nombre
d'alumnes assistents en lloc de l'atenció continuada
d'un grup estable.

En relació als objectius de l’activitat:
Punts forts:

. Ha permès  una atenció  individualitzada i en petit grup.

. Ha contribuït  a millorar l’autoestima i alguns continguts
curriculars.

. L'ambient més relaxat ha facilitat les relacions entre els
alumnes.

. Ha ajudat a l'adaptació a la dinàmica escolar.

. Ha donat  a conèixer serveis i recursos de la ciutat
(Primària).

. Ha permès  l'accés dels alumnes als recursos
informàtics i documentals del centre.

Punts febles:
. Un percentatge  d' alumnes deixa el taller: es dóna de

baixa o és expulsat per mal comportament, sobretot a
l'ESO

. En alguns casos,  el no haver fet una bona selecció
d'alumnes (incompatibilitats, perfils no adequats) dóna
lloc a una dinàmica negativa del Taller.

Conclusions i propostes de millora:
Per aconseguir superar els punts febles detectats en la
memòria caldria:

• Establir més reunions de seguiment amb els equips
directius  dels centres i millorar la coordinació i
seguiment del professor/a responsable de l’activitat.

• Incloure l’estudi assistit en la planificació i dinàmica del
centre per a integrar-lo en el conjunt d’actuacions que
es portaran a terme al llarg de tot el curs.

• Intensificar l’orientació als monitors i/o integradores en
relació als alumnes i seguiment dels Tallers per part
del professorat.

• Fer difusió de les bones pràctiques que fan els centres
per a compartir-les amb els altres centres de la ciutat.

Documentació
complementària

Mostra d’alguns models de documents que comparteixen els
centres de la ciutat i que s’adjunten:

. Model de carta adreçada a les famílies dels alumnes
seleccionats pel centre.

. Model de pauta per organitzar la dinàmica de les
sessions.

. Model d’orientació als centres per organitzar l’activitat.

. Model de llistats d’alumnes.

. Model de memòria centre.

. Model de seguiment dels tallers.

. Model d'enquesta als alumnes

. Model d'enquesta a les famílies
Aspectes innovadors . La gestió i la coordinació dels tallers a nivell de centre i

de ciutat.
. El treball en xarxa realitzat per  unificar criteris

organitzatius i de selecció de l’alumnat.
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. La diversificació del format de l’estudi assistit en funció
de les necessitats i realitat de cada centre.

Criteris d’avaluació Indicadors qualitatius i quantitatius.
1. Qualitatius:

. Satisfacció de les persones implicades (alumnat,
famílies, monitors i professorat).

. Interès per participar en l’activitat.

. Millora de les relacions i de l’actitud de l’alumnat
vers l’estudi.

. Efectes positius en alguns casos de conflictivitat i
d’absentisme.

2. Quantitatius:
. Nombre d’alumnes assistents.
. Nombre d’alumnes que han millorat el rendiment

acadèmic.

AUTORIA DE L’EXPERIÈNCIA
Agents implicats Monitors/es, integradores, CLIC , equips

directius, directora de zona, tècnica ajuntament
i ALIC.

VALIDADOR/A
Nom i cognoms Isabel Alcalde i Sastre
Adreça electrònica ialcalde@xtec.cat


