
 

 

 
 
 
 
 
XARXA Sant Feliu, Ciutat Acollidora            ACTA Nº    4                 ANY2015 
 
DATA DE CELEBRACIÓ:   09/07/2015                      LLOC: Can Ricart 
HORA D’INICI:   12:00                                                HORA FINAL: 14:00 
 
 
MEMBRES DE LA 

XARXA  
EN REPRESENTACIÓ Assistents Absents Excusats  

Raúl Sáez Associació d’Amics Mestre Esteve 
Escola d’Adults 

  X 

Montse Ferrer CNL X   
Marti Rovira  Creu roja   X 
Jordi Fernández Creu roja   X 
Alba Bermúdez Creu roja   X 
Isabel Tello Grup dones 21 X   
Maime  Associació d’Amics de l’Escola 

Mestre Esteve 
X   

Assumpta Prats Càritas X   
Olga Vazquez Escola de Persones adultes X   
 
 
 
ORDRE DEL DIA. 
1 Avaluar les activitats desenvolupades al llarg del curs 2014/2015  

 
2 Planificar el treball del primer trimestre del curs 2015/2016. 

 
3 Torn obert de paraules 
 
 
 ASSUMPTES TRACTATS  
1 Avaluar les activitats desenvolupades al llarg del curs 2014/2015  

 
 
1. S’ha valorat molt positivament la iniciativa desenvolupada de pels 

amics de l’escola Mestre Esteve, i la  resposta dels centres 
escolars. 

2. Es planteja que de cara al proper curs l’activitat  s’ha de fer 
extensiva a més escoles. 

3. També es valora molt positivament el nivell de llengua que estan 



 

 

adquirint les dones del món àrab que, van a l’espai del primer 
coneixement de la llengua que imparteixen el grup de dones XXI. 
Les participants ara són més constants i això ha permès que vagin 
assolin els coneixements bàsica per derivar-les a espais 
normalitzats, com ara   l’Escola de Persones Adultes i el Centre  
per la Normalització Lingüística. 
 
 4.  El decret d’ acollida en un primer moment varem pensar que 
podia   perjudicial per les persones migrades, però tal i com s’està 
implantant en la nostra ciutat, estat resultant beneficiós, ja que tot i 
que és per obligació, estan adquirint un coneixements lingüístics, 
de l’entorn de drets i deures que les resulten molt  útils en el seu 
dia a dia.  
 
 

 
2 Planificar el treball del primer trimestre del curs 2015/2016. 

 
1. De cara a la planificació del curs 2015/2016  es planteja: 

• Continuar amb la línea de treball oberta aquest any amb les 
escoles de primària i secundària, per tal que els pares i mares 
s’impliquin en la vida acadèmica dels seus fills. 

• Continuar apropant la llengua als col·lectius de dones , per tal que 
puguin continuar posteriorment reforçant aquest coneixement i 
obtenint la titulació pertinent per aconseguir el certificat d’ acollida 
, i poder tramitar la nacionalitat. 

• Reforçar els continguts del Mòdul C d’ acollida, amb tota aquella 
informació que li serà útil en el dia a dia,l’escola d’adult planteja 
que ells podem fer cada dos mesos una sessió de coneixements 
del món educatiu, els ambulatoris ens han plantejat apropar el 
tema de vacunes i medicina preventiva, una sessió al trimestre. 

• El Mòdul B de coneixements de drets i deures l’impartirà el CITE, . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ACORDS. 
 1.Tots estem d’acord en continuar treballant amb les famílies per tal de 

afavorir l’eixit escolar dels infants nouvinguts. 
 
 2.Tots estem d’acord en que l’acció s’ha de repetir el proper curs en       
més escoles;  s’ha decidit continuar per Falguera, Monmay, Martí Dot i 
Olorde. 
 
3. Continuar amb els espais de primer coneixement de la llengua per a 
dones àrabs. 
 
4.Elaborar les unitats didàctiques pel Mòdul B  “drets i deures” del  decret 
d’ acollida. 
 
5.Elaborar les noves unitat didàctiques del Mòdul C “ coneixement de 
l’entorn” del decret d’ acollida, en el que  inclourem  la proposta de l’escola 
de persones adultes, així com la de l’ambulatori.  
 

 
3. Torn obert de paraules  

En el torn de paraules sorgeixen diferents temes, que s’hauran d’anar 
desenvolupant en futures reunions: 
 

 
• Parlar amb les responsables d’Infermeria del Cap ( vacunació, 

prevenció sanitària en dones etc.) per tal de tancar les dates 
de formació. 

• CNL pot reforçar  algunes hores de català per a dones en el 
centre escolars, s’ha de parlar amb SS. 

• Parlar amb les escoles on es farà l’acció del coneixement de 
la escola per part dels pares i mares. 

• Buscar les dates en les que s’explicarà a les persones que 
necessiten el decret d’ acollida  el nostre sistema educatiu. 

    
 
 

 
 


