Camp 7 Desenvolupament de programes que comportin millora
social, urbanística i econòmica del barri
Actuació 7.1: Cohesió social
Programa 7.1.2: Acolliment lingüístic per a adults
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Local Social de la Sauleda i del C. Ample
Descripció de l’actuació:
Mòdul d’acolliment lingüístic per a persones sense coneixements del català ni de
l’alfabet llatí, que inclou un treball de coneixement de l’entorn per promoure la
participació ciutadana dels alumnes. A més ofereix servei de guarderia per als seus
fills no escolaritzats de 0-3 anys.
Objectius:
Afavorir i facilitar l’aprenentatge del català a les persones nouvingudes al barri així
com l’accés a la formació bàsica dels adults que tenen dificultats per arribar al Centre
Municipal d’Educació.
Beneficiaris:
Majors de 16 anys que tenen dificultats en l’aprenentatge del català.
Dotació econòmica prevista:
80.000’00 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2009
10.000’00 "
10.000’00 "
2010
10.000’00 "
10.000’00 "
2011
10.000’00 "
10.000’00 "
2012
10.000’00 "
10.000’00 "
Calendari de desplegament:
2009 / 2010 / 2011 / 2012
Organisme o àrea responsable:
Area d’Educació amb la col·laboració de l’Àrea de Benestar Social i ciutadania, la
Biblioteca i les associacions del barri.
Indicadors de realització:
Nombre de cursos realitzats, nombre de persones matriculades, número de visites
realitzades als serveis de l’entorn per facilitar el seu coneixement, nombre de reunions
realitzades amb els altres serveis: associacions, escoles, etc.
Indicadors de resultat/impacte:

Interacció entre els/les participants i l’escola dels seus fills: entrevistes amb mestres,
assistència a reunions de pares, presència en festes/altres activitats. Convivència amb
el veïnat: Assistència a reunions de veïns, participació en festes o altres activitats del
barri. Accés a l’oferta formativa del Centre de Formació d’Adults: preinscripcions
realitzades, matrícules formalitzades. Accés als serveis de la Biblioteca de Palafrugell:
nombre de carnets d’usuaris provinents d’aquets àmbit, assistència a les activitats
programades per la biblioteca.

