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NOU PLA D'ACCIÓ GLOBAL
PER PROMOURE
LES INSTAL·LACIONS
JUVENILS A CATALUNYA
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2 0/0 6

El G overn e s
c om p rom e t a a s s olir l'Objectiu 2025 pel
Pacte per la Reforma
Horària La signatura del

Pacte tindrà lloc previsiblement al juliol i té la voluntat de recollir tota la feina
feta fins ara i avançar en
les eines per aconseguir
la racionalització horària.

15/06 La normativa obliga

als socorristes a una
millor preparació
per poder exercir Si

la piscina disposa d’una
làmina d’aigua inferior a
200m2, únicament cal la
figura d’un vigilant amb les
competències establertes
al Decret 95/2000 de Salut.

14/06 Es modifiquen els

períodes de liquidació
i presentació de l'Impost sobre le s e stades en establiments
turístics D’acord amb el

nou reglament, el tribut
s’haurà de liquidar semestralment, i no trimestralment com es feia fins ara.

02/06 Les escoles aplica-

ran el nou model d’avaluació aquest final de
curs L’ordre d’avaluació

posa èmfasi en l’avaluació
formativa que identifica les
dificultats al llarg del procés
educatiu i permet prendre les decisions oportunes per assolir els objectius.

01/06

La XTEC fa difusió del protocol específic contra l'assetjament a les escoles En la

lluita contra l'assetjament
escolar a l'alumnat LGTBI –
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.

30/05

Re c o n e i xe m e n t
unànime de les colòn ie s e scola rs com a
peça clau en l´educació

en Acte 'Colònies i educació: Dos conceptes inseparables': Sector i administració mostren la
voluntat de treballar
plegats per la promoció
de les colònies escolars.
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26/05 Joventut signa un 05/05
conveni de suport al
P r o j e c te C o l ò n i e s i
Educació El projecte

"Colònies i educació" es va
crear per donar a conèixer el paper de les cases
de colònies, tan rellevant
en l'àmbit educatiu, social
i econòmic per al país.

23/05 El nou Pla de suport

Els distribuidors
s'ofereixen a autoliquidar l'impost de begudes ensucrades L'em-

presari que gestiona la
instal·lació, allotjament
turístic o restaurador està
obligat a repercutir l'impost al consumidor final,
sense que sigui necessari
que s'expliciti de forma
expressa en la factura.

a les famílies pretén
e duc a r i or ienta r El

03/05 Escoltes i guies recla-

19/05 Les escoles rebran

infants i joves han protagonitzat la trobada d’escoltes
i guies més gran que s’ha
celebrat mai a Catalunya.

Govern afirma que el
projecte vol reforçar les
relacions emocionals entre
els membres de la família.

llet gratuïta a partir del
curs 2017-2018 S’està

treballant per promoure
el consum de llet i els
seus derivats en les dietes
dels alumnes durant
l’etapa de formació dels
seus hàbits alimentaris.

15/05 Tot a punt per a les

c olòn ie s d 'e st iu Le s

colònies d'estiu són una
bona oportunitat perquè
infants i joves visquin el
temps de lleure a través de
la convivència amb altres
nois i noies i del contacte
amb el medi natural.

10/05 Eines per avaluar el
perill de contaminació
creuada per al·lèrgens

Cada cuina és diferent
i é s n e c e s s a r i a va l u a r
el perill de contaminació creuada introduint-lo
al sistema APPCC, però
la revista "Restauración
colectiva", ofereix algunes
pautes que poden ajudar
a analitzar si hi ha risc de
contaminació creuada.

09/05 El centres educa-

tius posen en marxa
el programa #Aqu iP r o u B u l l y i n g L’ o b -

jectiu és posar a l’abast
dels centres els recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament.

men una societat més
j u s t a a l a Ja m b o r inada 2017 Més de 13.000
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Celebrem el 5è
aniversari de l’e-colonie s El diari digital es

consolida en el seu cinquè
aniversari com a mitjà
sobre el món de les colònies, el lleure i l'educació.

31/03

42 .0 0 0 e s c o l a r s
catalans cantaran a la
Cantània sobre les colònies Milers infants partici-

paran a la Cantània d'enguany, que gira sobre les
pors i com afrontar-s'hi.
A través de les cançons,
el protagonista veurà que
si supera els seus temors
inicials d'anar de colònies,
gaudirà d'uns dies únics.

31/03

Reconeixement a
empreses i entitats que
aposten pel turisme
s o s te n i bl e L ' Ag è n c i a

Catalana de Turisme, en
motiu de l'Any del Turisme
Sostenible, potenciarà les empreses i entitats amb segells de qualitat facilitant l'adhesió
gratuïta al seu programa
de marques i segells.

31/03 Es convoca el Premi

Interuniversitari Colònies i Educació L'objec-

tiu del premi és el d'incentivar la recerca sobre
el món de les colònies entre els estudiants
d'Educació i Pedagogia.

Crono
09/03 La comunitat educativa fa vaga per exigir la
derogació de la LOMCE

Les plataformes intersindicals de tot el país també
reclamen de revertir les
retallades, suspendre les
revàlides i reduir el nombre
d'alumnes per grup.

23/02

Pimec presenta
u n conju nt d’e smenes a la proposta de
Llei de Reforma Horària La patronal defensa

una reforma que millori la
conciliació i la productivitat però que no posi les
pimes en desavantatge.

15/02

La Generalitat fa
marxa enrere en els
canvis de la selectivitat
Milers d'estudiants s'havien sentit perjudicats amb
la modificació de la prova.

14/02 Més de 69.000 alum-

nes catalans s'examinen
de les proves d'avaluació de 4t d'ESO Aquesta

avaluació es du a terme
per sisè any consecutiu en
un total de 1.064 centres
de titularitat pública,
c o n c e r t a d a i p r i va d a .

13/02

El Govern elaborarà un pla director dels albergs per
impulsar el lleure juvenil i social Serà l'embrió

del futur pla d'acció de la
Xarxa Catalana d'Instal·
lacions Juvenils amb l'objectiu de reforçar la funció
social, educativa i cultural
d'aquestes instal·lacions.

09/02 Els instituts d’ESO

d ’a l t a c o m p l e x i tat tindran una ràtio
màxima de 27 alumnes

Ensenyament descarta
noves construccions a
Secundària i habilitarà
nous mòduls per atendre el creixement demogràfic dels propers anys.

logia
01/02

Les beques per a
15 8 .0 0 0 e s t u d i a n t s
catalans arribaran tard
aquest curs La trami-

tació d'aquestes ajudes
encara està pendent
a Catalunya, mentre
que a la resta de l'estat ja s'ha fet el pagament.

31/01

P r i m e re s Jo r n ades de l'Alberguisme

S’obre el debat sobre el
present i el futur de l’alberguisme al nostre país,
com a eina de turisme
social i aprenentatge.

26/01 Més a prop d'una llei

del patrimoni cultural immaterial català
i de l'associacionisme
c u ltu ra l S'aprova la

memòria preliminar de
l'Avantprojecte de llei del
patrimoni cultural immaterial català i de l'associacionisme cultural.

26/01 L'Agència Catalana de

Seguretat Alimentària
publica un monogràfic
sobre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

L'ACSA edita aquest butlletí
periòdic dirigit a professionals i consumidors sobre
seguretat alimentària.

26/01 Generalitat i sindicats acorden incorporar 5.500 professors el
curs vinent La mesura

suposarà incrementar
de cop la plantilla de les
escoles en més del 5 %.

13/01 S'aprova el primer Pla

d'acreditació i qualificació professionals

Persones amb mancances
de qualificació professional
podran avaluar i acreditar
les competències adquirides a través de la seva
experiència professional.

21/10 El projecte Colònies i 05/09 El nou curs escolar
19/12

Es prorroga el 3r
Conveni del lleure La

C o m i s s i ó Pa r i t à r i a d e l
Conveni acorda matenir la vigència de la totalitat del Conveni un any més.

Educació s'adreça a les
escoles de tot el país

Els impulsors del projecte
animen tots els centres
educatius a programar
colònies amb l'enviament
d'una carta que en destaca
els valors educatius.

15/12 Els alumnes de Magis- 05/10
teri hauran d'estudiar
cinc anys de carrera
L'últim curs del grau
consistirà en una formació pràctica i intensiva.

07/12

Catalunya supera
la mitjana espanyola,
europea i de l'OCDE
en l'informe PISA L’in-

fo r m e P I S A 2 0 1 5 , q u e
avalua cada tres anys la
política educativa mundial,
revela que Catalunya
supera per primera vegada
l a m i t j a n a d ’ E s p a n ya .

28/11 La reforma horària

proposarà que les escoles acabin a les quatre
de la tarda Recomana

que les activitats extraescolars es realitzin entre
les 16.00 i les 19.00 hores.

09/11

L'accés a les colònies escolars, clau per
c o m b a t re l a s e g re gació escolar El Síndic

alerta que hi haurà segregació escolar mentre no
es garanteixi l'accés en
igualtat de condicions
a les colònies escolars.

25/10 El Congrés aprova una

proposta per equiparar el permís de paternitat amb el de maternitat Si aquesta iniciativa

passa els tràmits legislatius, tots dos progenitors
tindrien dret a setze setmanes de permís remunerat.

23/10 Entra en vigor el nou

decret de les activitats de lleure Després

de més d’una dècada
de vigència, han sorgit
noves realitats socials que
han fet necessari aprovar una nova normativa.

Esplais i caus de
Barcelona es reivindiquen amb una diada al
carrer Ompliran les places

i carrers de la ciutat amb
activitats de lleure educatiu
per promoure el reconeixement social de la seva tasca.

04/10 Més de 2.700 estudi-

ants de mestre fan una
prova pilot (Prova d'Aptitud Personal) L’ob-

jectiu de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) és
atreure els millors estudiants per incrementar el nivell formatiu dels futurs mestres.

03/10 Nova aplicació per

a excursionistes sense
cobertura de telèfon
mòbil Catalunya Offline

permet a l’usuari descarregar-se cartografia oficial
i fer-la servir després sense
cobertura per marcar
punts i dibuixar rutes.

28/09 Massiva incorporació

de centres al programa
Escola Nova 21 Les candi-

datures dels centres són
una mostra representativa del sistema educatiu català: 68% de públics
i 32% de concertats.

19/09 Nou protocol centrat

en l'atenció dels menors
transgènere a les aules

Entre diferents mesures, estableix que els
centres escolars hauran
de respectar el nom sentit
i evitar en la mesura del
possible les activitats
diferenciades per sexe.

comença amb un rècord
històric d'alumnes Hi ha

1.570.011 estudiants matriculats. L’aument es xifra en
7.822 més que l’any passat.

01/09

Entitats socials i
educatives denuncien
les dificultats d'accés al
lleure Demanen al govern

català i als ajuntaments
que enforteixin i garanteixin el lleure educatiu per
a tots els infants i joves.

03/08 La Generalitat dóna

un nou impuls per a
l'aprovació del decret
del reglament de
turisme El nou projecte de

decret no anomena finalment la nova modalitat
d'alberg turístic que s'havia
anunciat i la substitueix pels
establiments d'hostalatge.

26/07 Es publica una guia

per prevenir l'assetjament i els abusos sexuals en l’educació en el
lleure La Direcció Gene-

ral de Joventut ha elaborat una sèrie de materials per prevenir aquestes situacions, posar-hi
solució i saber com
actuar si ens hi trobem.

20/07 Mig miler de centres
e duc atiu s se su men
a E s c o l a N ova 2 1 E l

programa Escola Nova 21
vol contribuir a l’actualització disruptiva del sistema
educatiu amb un pla pilot
de canvi de tres anys.

18/07 Es constitueix l'As-

sociació Nacional
Parlamentària Escolta
de C ata lu nya Aquest
òrgan aplegarà els diputats d’aquesta legislatura que hagin format part
del moviment escolta.

06/09 Últim increment de

les taules salarials del
lleure per adequar-les
al tercer conveni L'1 de

setembre s'ha d'incrementar l'últim tram, del 0,5 %,
de l'augment de salari acordat en el conveni de lleure.
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Coneixes tots els beneficis
de la nostra web?

Ara pots...
RealitzaR quan i
com vulguis
les teves comandes.
veuRe i gestionaR
el teu consum.
PeRsonalitzaR un
llistat de PRoductes
favoRits.

factuRació digital.
teniR a mà infoRmació
nutRicional i
d’al·leRgògens del
teus PRoductes.

Si encara no gaudeixes de
tots aquests beneficis,
entra des d’aquest codi QR i
t’informarem de com fer-ho.

SERHS sempre al teu servei

