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Per als centres amb complexitat educativa per pal·liar 
els efectes de la Covid-19
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�Objectiu: reforçar 

els centres perquè el 

curs vinent comptin 

amb els recursos 

necessaris per 

compensar les 

desigualtats 

educatives 

derivades de la 

Covid-19.

Finançament: 48.050.188,6 euros
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En 4 àmbits d’actuació:

Un total de 19 mesures

� Reducció de les barreres 

econòmiques.

� Acompanyament, motivació 

i suport a l’alumnat i reforç 

de l’atenció educativa.

� Acompanyament, implicació 

i participació de les 

famílies.

� Acció educativa 

comunitària i oportunitats 

educatives més enllà de 

l’escola.
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1. Accés equitatiu a les sortides 

i colònies escolars (5M€).

2. La gratuïtat dels materials 

escolars en centres públics 

(4,2M€).

3. L’accés equitatiu a les 

activitats complementàries 

per a centres concertats en 

entorns de característiques 

socioeconòmiques 

desafavorides (1,6M€).

Reducció de les barreres econòmiques: 10,8M€

4



4. L’acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat i

dinamització del temps educatiu no lectiu (2,3M€).

5. Mentoria social a càrrec de persones voluntàries 

(250.000 euros).

6. Ampliació  del Projecte Promoció Escolar (750.000 

euros).

7. Tallers d’estudi assistit i de suport escolar diversificat 

(4M€).

8. Acollida i retrobament de l’alumnat (400.000 euros). 

9. Reforç de l’atenció a l’alumnat amb necessitats 

educatives especials (5,7M€).

10. Reforç del personal d’atenció educativa, amb 

l’assignació de tècnics d'integració social o d’educadors 

socials (13,5M€).

Acompanyament, motivació i suport a l’alumnat i 

reforç de l’atenció educativa: 26,9M€
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11. Formació de famílies (400.000 euros).

12. Dinamització de les AMPA (200.000 euros).

13. Millora de la comunicació famílies-escola (500.000 

euros).

14. Suport a les federacions d’associacions de 

famílies d’alumnes (50.000 euros).

Acompanyament, implicació i participació de les 

famílies: 1,15M€
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15. Creació de 5 nous plans 

d’entorn (480.000 euros). 

16. Reforç del lideratge i la 

coordinació dels PEE 

(1,6M€).

17. Actuacions comunitàries 

contra l’abandonament 

escolar (1,5M€).

18. Foment de l’orientació 

d’àmbit comunitari 

(1,6M€).

19. Oportunitats educatives més 

enllà de l’escola (4M€).

Acció educativa comunitària i oportunitats 

educatives més enllà de l’escola: 9,18M€
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