
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 

Salt impulsa les mesures que inclou el Pla de 

Millora d’Oportunitats Educatives amb tallers 

d’estudi assistit i activitats extraescolars 

Coordinat per l’Ajuntament saltenc està dotat d’una partida de 332.125 euros per impulsar 

accions als centres educatius de la ciutat 

L’objectiu de la iniciativa és el d’afrontar el repte de les desigualtats educatives d’origen 

socioeconòmic amb oportunitats més enllà de l’escola 

 

Salt ha posat en marxa aquesta setmana tot el conjunt de mesures incloses dins el Pla de Millora 

d’Oportunitats Educatives (PMOE), ampliació del conveni amb el departament d’Educació de la 

Generalitat i l’ajuntament dins el Pla Educatiu d’Entorn de Salt. L’objectiu de la iniciativa és lluitar 

contra les desigualtats educatives d’origen socioecònomic. 

 

En el cas de Salt s’està treballant amb un pressupost de 332.125 euros que es destinen a les 

escoles públiques i instituts amb màxima complexitat educativa de Primària i Secundària, al mateix 

temps que s’inclou dins les dinàmiques del Pla Educatiu d’Entorn del municipi. 

En el cas de Salt, les mesures que es desplegaran a través dels PEE van des dels tallers d’estudi 

assistit i de suport diversificat escolar adreçats a totes les escoles de Salt (més de 80 grups de 

primària) a reforçar el lideratge i coordinació dels PP o al foment de l’orientació d’àmbit comunitari i 

de les oportunitats educatives més enllà de l’escola. 

També es reforcen i amplien les activitats en horaris extraescolars i d’activitats que ja es duen a 

terme al municipi com el projecte Patis i Places i el Juguem?. 

Tal com explica el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, “el Pla de Millores 

d’Oportunitats Educatives és una eina molt interessant i, entre altres atractius, té una 

dimensió comunitària molt potent perquè aposta per potenciar les oportunitats educatives 

més enllà de les escoles al mateix temps que reforça el Pla Educatiu d’Entorn”. 

Tot i el seu caràcter conjuntural i extraordinari per al curs 2020-2021, el Pla es formula amb la 

voluntat de donar-li continuïtat durant els propers tres cursos escolars en forma de programa de lluita 

contra les desigualtats educatives d'origen socioeconòmic. Està finançat pel Ministeri d'Educació i 

Formació Professional i la Generalitat de Catalunya i també compta amb la participació del Fons 

Social Europeu.  

 

 


