
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

Salt potencia els tallers de suport a la tasca escolar 
i aquest curs hi participen gairebé un miler 
d’alumnes 
 

Aquesta acció s’ha desenvolupat a partir del Pla de Millores d’Oportunitats Educatives 
(PMOE) 
 

Des de diferents àrees de l’Ajuntament també es programen accions en horaris no lectius  
 

Amb l’objectiu de reforçar l’acompanyament de l’alumnat, motivar-lo i donar-li suport, aquest 

curs 2021-22 s’han planificat tallers de suport a la tasca escolar a catorze centres educatius 

de Salt. Gairebé un miler d’alumnes de primària i secundària estan participant en els 

diferents tallers que s’estan desenvolupant i que inclouen diversos àmbits com idiomes, 

català, lectura, expressió i sensibilització musical. Hi col·laboren fins a disset empreses 

diferents. 

 

Els tallers formen part del conjunt d’accions que s’impulsen al municipi de la mà del Pla de 

Millores d’Oportunitats Educatives (PMOE) que impulsa el departament d’Educació de la 

Generalitat i que enguany aporta a Salt 330.530 euros. 

 

A banda dels tallers de suport a la tasca escolar, també cal destacar altres mesures que 

s’estan duent a terme en horari no lectiu, a partir del PMOE, des de diverses àrees de 

l’Ajuntament. En aquesta línia, s’han ampliat i reforçat propostes com l’Espai Lector, els 

espais del projecte Juguem? Patis i Places durant l’estiu, així com també les activitats 

extraescolars de música i les socioeducatives. 

 

El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, explica que “a partir del Pla de 

Millores d’Oportunitats Educatives podem reforçar i desenvolupar tota una sèrie 

d’accions per atendre les necessitats de l’alumnat de Salt i oferir un ventall 

d’activitats, en horari escolar i fora d’ell, per tal que tots els nens i nenes que ho 

desitgin i puguin accedir”. 

 

També cal destacar l’ampliació dels casals d’estiu, destinant 20.000 euros amb l’objectiu de 

crear un casal temàtic per a primària durant el mes d’agost i un casal per a joves de 

secundària, en aquest cas durant el mes juliol, per tal de cobrir la poca oferta que existeix 

per a aquest col·lectiu.  

 

Mentories socioeducatives 

Una altra de les accions que es dissenya i es fa realitat sota el paraigua del PMOE és 

l’impuls de mentories socioeducatives que, en el cas de Salt, es canalitzen a través del 

Fòrum d’Estudiants. Enguany es desenvolupa amb el Projecte Rossinyol de la Universitat de 

Girona (UdG) i hi participen nou estudiants dels instituts del municipi. 


