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PRESENTACIÓ 

L'educació és l'instrument que permet a Mutxamel créixer i fer-se una ciutat més inclusiva, 

sostenible i igualitària on els seus habitants conviuen interactuant amb valors de respecte, 

tolerància i participació en la vida comunitària. Orgullosos de fer ciutat, els veïns i les veïnes han 

de disposar d'espais cuidats per tots per a aprendre dia a dia, “de la ciutat i amb la ciutat”, 

acompanyant-la, cuidant-la, protegint-la i defensant-la de la injustícia i de qui impedisca l'exercici 

de la llibertat dels seus ciutadans.  

Col·laborem amb els centres educatius, associacions, empreses i societat civil, secundant, 

impulsant i promocionant accions, programes i serveis; este és el nostre compromís com a Ciutat 

Educadora.  

Com determina el Decret 104/ 2018 de principis d'equitat i inclusió de la comunitat educativa, 

l'educació inclusiva suposa garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés, la participació i 

l'aprenentatge de l'alumnat en contextos comuns i, al mateix temps, possibilita l'aprenentatge al 

llarg de tota la vida. 

Atendre les demandes de formació i dinamització dels centres educatius mitjançant una 

planificació compartida (PGA municipal) i aprovada pel Consell Escolar Municipal com a òrgan 

sobirà de participació escolar, ens ha portat a presentar esta oferta transversal que esperem que 

responga a les necessitats de tota la comunitat educativa i que servisca com a instrument als centres 

per a l'elaboració dels seus Plans d'Actuació per a la Millora en els nivells 1, 2 i 3 de resposta 

educativa per a la inclusió. 

Hui més que mai necessitem treballar junts des de totes les àrees municipals per a abordar 

demandes i exigències de formació de la infància i adolescència, sense oblidar-nos de la formació 

permanent al llarg de la vida i en eixe afany vos presentem els recursos socioeducatius i la 

programació del curs 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ÀREA SOCIOEDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. PROGRAMA D’ATENCIÓ DIRECTA Al PÚBLIC I ASSESSORAMENT 

ALS CENTRES EDUCATIUS AMB CITA PRÈVIA 

La cita pot sol·licitar-se en la pàgina web municipal a través de GOBERNALIA o mitjançant 

telefonada: 

 

NOM LLOC CORREU TELÈFON 

Mª Jesús González Cap de Servei mjgonzalez@mutxamel.org  965 95 59 10 

Ext. 415 

Mª del Mar Abad Tècnica 

d'Administració 

General  

mabad@mutxamel.org  965 95 59 10 

Ext. 207 

Silvia Serrano Psicòloga  Sserrano@mutxamel.org  965 95 59 10 

Ext. 212 

Alejandra Martínez Treballadora Social  

“Programa 

Absentisme Escolar” 

absentismo@mutxamel.org  965 95 59 10 

Ext. 211 

Vanesa Mira 

Jorge Asensi 

TASOC vmira@mutxamel.org  

jasensi@mutxamel.org  

965 95 59 10 

Ext. 219 

Silvia Jiménez  TIS 

“Coordinadora 

Programa PASE” 

sjimenez@mutxamel.org  965 95 59 10 

Ext. 289 

Moisés Gómez 

Angelina Guirao 

Alicia López  

Lidia Contreras 

TIS 

“Programa PASE” 

mgomez@mutxamel.org 

aguirao@mutxamel.org 

alopez@mutxamel.org 

lcontreras@mutxamel.org  

965 95 59 10 

Ext. 289 

Borja Pérez 

Lorena Rubio 

TIS 

“Programa 

Convivència”  

bperez@mutxamel.org  

lrubio@mutxamel.org  

965 95 59 10 

Ext. 218 

Brahim El-Habib Mediador Comunitari 

i Intercultural  

mintercultural@mutxamel.org  965 955 696  

Ext. 160 

Loreto Pastor Tècnica Unitat de 

Prevenció 

Comunitària de 

Conductes Addictives  

lpastor@mutxamel.org  965 955 696  

Ext. 150 
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2. PROGRAMES DE PROMOCIÓ EDUCATIVA I DE COMPENSACIÓ 

EXTERNA  

 

Ajudes municipals per a material didàctic complementari i cooperatiu de l'aula  

Descripció:  

Ajudes econòmiques dirigides als 5 centres educatius públics d'Educació Infantil, Primària i 

Secundària, per a l'adquisició de material didàctic i complementari i material cooperatiu  de l'aula 

per a tot l'alumnat del centre.  

Objectius: 

● Dotar a les famílies d'un suport econòmic endossat directament als centres escolars per a 

afrontar totalment o parcialment el pagament del material escolar d'aula necessari, s’aporta 

una quantia de 20€ per a cada alumne del centre d'Educació Primària, 45€ per a Educació 

Infantil i 20€ per a Educació Secundària.  

● Aconseguir Igualtat d'Oportunitats en Educació i millorar la qualitat educativa.  

● Realitzar una actuació preventiva i compensatòria, garantint les condicions més favorables 

per a l'escolarització, durant l'educació primària de tot l’alumnat sense que cap patisca una 

desigualtat inicial per a accedir a l'educació obligatòria i per a progressar en els nivells 

posteriors.  

Temporalitat: 

Convocatòria Anual  

Responsable: 

ASPE, Departament d'Educació  

ananavarro@mutxamel.org 

mutxameleduca@mutxamel.org   

 

 

 

 

 

 

mailto:ananavarro@mutxamel.org
mailto:mutxameleduca@mutxamel.org


 

 

 

Ajudes municipals de promoció d'igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu 

 

Descripció:  

Ajudes econòmiques destinades a aquelles unitats familiars en situació de necessitat social, 

emergència, risc o exclusió social. Estes seran derivades com a proposta de docents o professionals 

de l’acció socioeducativa o sociosanitària per a suport a l’escolarització de menors en casos 

degudament justificats en què s'acrediten raons d'interés públic, social, econòmic o humanitari, per 

a les modalitats següents:  

1. Escola infantil de 0 a 2 anys (quota mensual fins a cinc mensualitats). 

2. Transport a centres rehabilitadors o terapèutics.  

3. Material escolar extraordinari per motius sobrevinguts i degudament justificats derivats pel 

centre escolar.  

4. **45€ per a educació infantil, 30€ per a educació secundària i 20€ per a educació primària.  

5. Ajudes de llibres de text extraordinàries (fins a 60€ a l'any). 

**Esgotada la possibilitat de Xarxa de Llibres per trobar-se fora de termini després 

d'escolarització des d'una altra CCAA, sempre que hi haja sol·licitud prèvia en el centre 

educatiu.  

6. Escola matinera amb i sense desdejuni (cost del servei segons ho establisca el proveïdor). 

7. Activitats complementàries al currículum necessàries per a la integració socioeducativa. 

8. Activitats extraescolars amb finalitat d'integració socioeducativa i compensatòria en períodes 

lectius o no.  

Objectius: 

● Prevenció d'absentisme escolar.  

● Donar suport econòmic a la cobertura de necessitats derivades de l'atenció socioeducativa 

i cura de l'alumnat en els seus processos d'escolarització, desenvolupament i promoció 

educativa. 

● Realitzar una actuació preventiva i compensatòria, garantint les condicions més favorables 

per a l'escolarització de l'alumnat durant l'educació infantil, educació primària i educació 

secundària, que pel seu desavantatge social, cultural o econòmica partixen de desigualtats 

per accedir i  progressar en el sistema educatiu.  

Curs escolar 22/23 

Responsable: 

Departament d'Educació  

965 95 64 40 - 965 95 59 10 ext.415 - 731 

mjgonzalez@mutxamel.org  

absentismo@mutxamel.org
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Ajudes municipals per a servei de menjador escolar 

 

Descripció: 

Ajudes de menjador escolar per a alumnes del primer i segon cicle d’educació infantil i 

educació primària que pertanyen a famílies amb especials dificultats socioeconòmiques 

durant el curs escolar que hagen sol·licitat ajuda prèvia a la Conselleria d'Educació, Cultura 

i Esport i haja sigut denegada, siga parcial  o que hagen patit un canvi dràstic de situació 

acreditat i no siguen ateses per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per estar fora de 

termini (requisit, escolaritzats en CEIP d'educació primària i escoles infantils del municipi).  

Objectius: 

● Prevenció de l'absentisme escolar i desarrelament escolar.  

● Cobrir la necessitat bàsica d'alimentació de menors no atesa per l'administració 

educativa competent per situacions no contemplades o canvis demostrables de 

situacions socials.  

● Afavorir la conciliació familiar.  

Temporalitat: 

Convocatòria oberta FASE ORDINÀRIA: Setembre 2022 (10 dies hàbils des de la 

publicació en BOP). 

Convocatòria oberta de FASE EXTRAORDINÀRIA: Podran sol·licitar-se extraordinàries 

al llarg del curs escolar en cas de canvis greus de situació després del termini de sol·licitud 

o noves escolaritzacions fora de termini que vinguen d'una altra CA o país. 

Responsable: 

Departament d'Educació: Es requerix de cita prèvia per a mantindre una entrevista amb la 

tècnica d'educació. 

965 95 64 40 - 965 95 59 10 ext. 415 - 731  

mutxameleduca@mutxamel.org mcalatayud@mutxamel.org  mjgonzalez@mutxamel.org 

Lloc de presentació: 

OMAC o Pàgina WEB (a través de la Seu Electrònica)  
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 Bons ajudes a l’educació infantil 

Descripció: 

Ajudes de caràcter econòmic per a subvencionar part de les quotes de l’alumnat de  0 a 2 

anys d’escoles infantils del municipi, per a famílies que hagen sol·licitat el bo a la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i la quantia del qual oscil·larà en funció del bo 

resolt per la Conselleria per a l'alumne/a.  

Objectius: 

Ajudar a la conciliació familiar i laboral de les famílies del municipi. 

Temporalitat: 

Convocatòria anual 2022 en 2 FASES:  

- Juny, per a cobrir de gener a juny alumnat de 0-3 anys  

- Novembre, per a cobrir de setembre a desembre alumnat de 0-2 anys. 

Convocatòria anual 2023 en 2 FASES: 

- Juny, per a cobrir de gener a juny alumnat de 0- 2 anys  

- Novembre, per a cobrir de setembre a desembre alumnat de 0-2 anys. 

Responsable: 

Departament d'Educació (ASPE) 

965 95 64 40 - 965 95 59 10 ext. 412 - 415  

mutxameleduca@mutxamel.org ananavarro@mutxamel.org 

Lloc de presentació: 

OMAC o Pàgina WEB (a través de la Seu Electrònica)  
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Ajuda municipal complementària al programa Erasmus  

 

Descripció:  

Suport de caràcter econòmic complementari a l'alumnat amb estudis superiors, empadronats 

a Mutxamel, fins a 35 anys d'edat beneficiaris del programa Erasmus.  

Objectius:  

Donar suport a l'alumnat de Mutxamel beneficiari del programa Erasmus a través d'una beca 

complementària (màxim 900€). 

Requisits: 

- Empadronament a Mutxamel (mínim d'un any).  

- Estar acreditat/ada com a becari/ària del programa Erasmus durant el curs 2021/2022.  

- Tindre menys de 35 anys.  

- No haver incorregut en les prohibicions per a l'obtenció de la condició de persones 

beneficiàries establides en l’art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions.  

- Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la seguretat social.  

Temporalitat: Curs escolar 22/23 

Lloc de presentació: OMAC o Pàgina WEB (a través de la Seu Electrònica) 

Data de Presentació: fins al 21/09 de 2022.  

Responsable: Departament d'Educació  

ananavarro@mutxamel.org  

mutxameleduca@mutxamel.org  
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3. PROGRAMES SOCIOCOMUNITARIS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE L'ABSENTISME ESCOLAR  

Descripció:  

Garantir el Dret a l'Educació de tots els menors en edat d'Escolarització Obligatòria (de 6 a 

16 anys) desenvolupant activitats encaminades a la Prevenció i Tractament de l'absentisme 

escolar, segons programa i protocols disponibles en els centres. 

Objectius: 

● Eliminar o reduir l'Absentisme escolar en els centres educatius de Mutxamel.  

● Millorar la integració i adaptació escolar de tot l'alumnat.  

● Procurar l'escolarització primerenca d'alumnes de risc en educació infantil, com a 

mitjà preventiu de possible absentisme.  

● Realitzar un control i seguiment sobre l'obligatorietat del compliment de 

l'escolarització, incidint globalment en situacions específiques amb problemàtica 

personal, familiar o social.  

Professional: 

● Coordinadora de Programa: Treballadora Social d'Educació.  

● TIS  

Ubicació:  

Centres escolars  

Regidoria d'Educació  

Comissió Municipal d'Absentisme 

Contacte: 

965 95 59 10 ext. 415 

Professional:  

Alejandra Martínez Velasco: Treballadora Social 

absentisme@mutxamel.org 
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PROGRAMA D'ATENCIÓ I SEGUIMENT A LA DIVERSITAT EN L'ÀMBIT EDUCATIU (PASE) 

Descripció: 

El programa PASE és una mesura de compensació educativa externa que sorgix com a eina 

del Programa d'Absentisme Escolar. 

Durant el període escolar es duen a terme activitats encaminades a millorar la integració 

escolar de l'alumnat en risc d'inadaptació o absentisme en els centres educatius públics del 

municipi. S'intervé amb l'alumnat i es realitzen sessions tant individuals com grupals per a 

resoldre conflictes, dotar l'alumnat d'habilitats socials, afavorir la relació entre iguals, 

facilitar l'adquisició d'hàbits d'estudi, etc. 

És un procés corresponsable que es coordina setmanalment amb tutors/es i entrevistes 

familiars per a afavorir la seua implicació i participació en el procés d'intervenció 

socioeducativa. 

Acompanyaments domiciliaris i al centre escolar per a afavorir i normalitzar l'accés a 

l'escola, promovent la igualtat d'oportunitats en els alumnes i les alumnes. 

Objectius: 

● Afavorir la promoció i integració social de l'alumnat destinatari del programa, des de 

l'àmbit escolar, familiar i social, mitjançant un procés de desenvolupament de les 

seues pròpies capacitats. 

● Activar accions de prevenció d'abandó escolar prematur i possibles problemes 

conductuals en el futur. 

Professionals:  

Silvia Jiménez Ramos: Tècnica d'Integració Social 

Lydia Contreras Amores: Tècnica d'Integració Social  

Contacte: 

965 95 59 10 ext. 289 

sjimenez@mutxamel.org 

lcontreras@mutxamel.org 

 

 

 

 

mailto:sjimenez@mutxamel.org
mailto:lcontreras@mutxamel.org


 

 

PROGRAMA DE SUPORT SOCIOEDUCATIU I EMOCIONAL. COMPENSATORI MUNICIPAL 

Descripció: 

El programa Socioeducatiu és una mesura pal·liativa per a l'alumnat que haja pogut tindre 

dificultat en el procés d'ensenyament-aprenentatge a conseqüència del tancament dels 

centres educatius per l'estat d'alarma davant la COVID-19. 

Es milloren les habilitats i les actituds associades a la lectura, la lògica i el raonament 

matemàtic, així com l'adquisició de destreses lingüístiques (comprensió i expressió oral) i a 

la llengua estrangera anglesa. Es tracta, a més, que l'alumnat adquirisca hàbits d'organització, 

treball i tècniques d'estudi. D'altra banda, es desenvolupen habilitats d'integració i 

d'adaptació al grup. Es treballa l'autoestima de l'alumnat, així com es realitzen diversos jocs 

per a connectar amb la part emocional de cadascun d'ells/elles. 

S'organitza cada dia de la setmana amb un centre educatiu, tant els col·legis com els instituts. 

Els dissabtes es van alternant perquè tots disposen d'una sessió cada cinc setmanes. Les 

sessions entre setmana s'organitzen de manera que la primera hora estiga dedicada al reforç 

escolar i la segona a la part social/emocional. Les sessions dels dissabtes estan dedicades a 

la part més social, podent fer eixides pel municipi. 

El programa està coordinat constantment amb els centres educatius, ja que són estos els que 

deriven a l'alumnat. 

Objectius: 

• Treballar diferents activitats per a enfortir l'autoestima. 

• Repassar conceptes acadèmics en els quals els xiquets/etes es troben més 

insegurs per falta de comprensió. 

• Fomentar l'educació en valors mitjançant l'exemple per experiències viscudes, 

per lectures o exercicis d'empatia. 

• Aprofundir en les tècniques d'estudi per a saber gestionar el temps. 

• Aprendre tècniques de concentració i alliberament d'estrés diari. 

• Conéixer i gaudir de l'entorn i del lloc on viuen. 

Professionals:  

Noelia Sánchez Gómez – Tècnica d'Integració Social 

Virgínia Falcón Rus – Mestra d'Educació Primària 

Coordinació: 

Silvia Jiménez Ramos – Tècnica d'Integració Social  

Contacte: 

965 95 59 10 ext. 289 - sjimenez@mutxamel.org 
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PROGRAMA DE SUPORT PER A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19 EN CENTRES EDUCATIUS  

Descripció: 

Els recursos de suport a la situació postpandèmia inclosos en la subvenció E-COVID que va 

permetre durant un any introduir les figures de Tècnic Superior en Integració Social en els 

centres escolars. Estes figures professionals subvencionades pel LABORA acaben el 

contracte al desembre del present any. Estes figures polivalents atenen en els col·legis a 

l'alumnat amb necessitats de compensatòria i específiques de suport educatiu, a més de  

intervindre amb alumnat derivat al programa PASE en cada centre escolar.  

Responsables: 

3 Tècnics Superiors en Integració Social 

De dilluns a divendres de 08.45 a 15.15 en els centres educatius.  

Contacte: 

965 95 59 10 ext. 415 - 289 

mjgonzalez@mutxamel.org  

sjimenez@mutxamel.org 
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PROGRAMA DE MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA A TRAVÉS DE LA COMPETÈNCIA EMOCIONAL I LA RELAXACIÓ EN CENTRES 

EDUCATIUS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA  

 

Descripció:  

 

Es pretén oferir a l'alumnat i personal docent disciplines i tècniques per a la millora del seu estat físic i mental 

que afavorisquen el procés educatiu i aspectes relacionals i de convivència dins de la comunitat educativa, com 

ara: ioga, mindfulness, peace danse i intel·ligència emocional;  afavorint així, el desenvolupament integral del 

xiquet/a, i proponent una metodologia per a ajudar-los a identificar l'estrés i la tensió i a trobar mecanismes 

interns per a controlar-los. Els programes d’entrenador educatiu es dirigixen a la millora de la competència 

emocional, de l'èxit escolar i de les habilitats de l'alumne/a en el procés educatiu. 

 

Objectius:  

 

● Millorar el clima escolar i reduir problemes de conducta de l'alumnat, dotant-los d'habilitats relacionals i 

socials, establir dinàmiques amb els pares i les mares per a garantir la continuïtat del que s’aprén, 

augmentar la capacitat de concentració, entrenar en tècniques per a millorar la capacitat de 

desenvolupament emocional de l'alumnat.  

 

Destinataris/àries: 

Alumnat i personal docent dels centres educatius d’educació primària i secundària.  

Es realitzen a demanda expressa dels centres escolars segons situacions d'estos.  

 

Responsables:  

Departament d’educació  

Professionals especialistes  

 

Metodologia:  

Tallers grupals en els centres educatius en horari lectiu o fora d'este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DINAMITZACIÓ SOCIOEDUCATIVA I COMUNITÀRIA DEL RAVALET I ZONA NORD DEL MUNICIPI DE MUTXAMEL 

PER A ADULTS  

 

Professionals: 

• Coordinadora: Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural (TASOC):  

vmira@mutxamel.org / jasensi@mutxamel.org  

• Conserge: jlperez@ajuntament.org  

• Treballador Social Absentisme: absentismo@ajuntament.org    

• Formadors  

 

Ubicació:  

Centre Cívic “El Ravalet”, C/ Rafael Poveda Torregrosa, 6  

 

Contacte: 

965 95 56 96  

 

Programació d'activitats i serveis:  

• Aula de valencià: fsala@mutxamel.org  

• Programa d’atenció a l'Alumnat en període d'expulsió: bperez@mutxamel.org / lrubio@mutxamel.org  

• Programa de tallers per a població adulta en horari de matins 

• Cursos de formació no reglada orientats a col·lectius de difícil ocupabilitat a través de la Fundació Radio 

Ecca en horari de matins 

• Servei d'unitat preventiva comunitària de conductes addictives: lpastor@mutxamel.org  

• Servei de mediació intercultural i comunitària: mintercultural@mutxamel.org  

 

Programació Tardor: 

  

-  Taller de punt de ganxet i macramé 

  

Dates: Dimarts del 4 d'octubre al 20 de desembre  

Horari: de 10h a 12h 

Impartit per: La Mar de Roses 

  

- Taller de respiració i relaxació 

  

Dates: Dimecres del 5 d'octubre al 21 de desembre 

Horari: de 10h a 11:30h 

Impartit per: Associació "Chispitas de Yoga" 

  

- Taller de transformació de mobles 

  

Dates: Dijous del 6 d'octubre al 17 de novembre  

Horari: de 9:30h a 12:30h 

Impartit per: Karen Jaruffe  

  

- Taller d'aromateràpia  

  

Dates: Divendres del 7 d'octubre al 25 de novembre 

Horari: de 10h a 12:30h 

Impartit per: Eva Marco 

 

Observacions: es realitza oferta trimestral (tardor - hivern - primavera) de tallers amb inscripció prèvia.  

 

mailto:vmira@mutxamel.org
mailto:jasensi@mutxamel.org
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PROGRAMA DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE CONDUCTES ADDICTIVES (UPCCA)  

 

UPCCA dependent de la Regidoria d'Educació  

 

Professional:  

Tècnica en Prevenció de Drogodependències: Loreto Pastor Pastor 

 

Ubicació:  

Centre comunitari El Ravalet. C/ Rafael Poveda Torregrosa 6. 

 

Horari:  

Dc, dj, dv de 09.00 A 14.30 en Centre El Ravalet 

Dc de 16.00 A 19.30 (Centre Social Polivalent Av. Carlos Soler) prèvia sol·licitud de cita. 

Tel. 965955696  

965955910 Ext. 150 

lpastor@mutxamel.org 

 

Objectiu:  

Promoure un estil de vida saludables que facen a l'alumnat més autònom i resistent a la pressió, al consum de 

drogues i a altres conductes de risc per a la seua salut. Atenció a tota la comunitat educativa. 

 

Programació d'activitats i serveis:  

 

Programa Núm. sessions Curs Calendarització 

SALUT EN CURS Previsionat 

PROJECCIÓ  

Postvisionat 

 

Avaluació per part 

dels tutors 

1r i 2n 

3r i 4t 

2,-3r trimestre 

ÚS RESPONSABLE DEL 

MÒBIL 

1 sessió 5é Curs escolar 

CLICKEANDO 2 sessions  

(Xarxes socials-

Ciberbulling) 

6é Curs escolar 

CLICKEANDO FAMÍLIES 1 sessió familiar Pares/mares Curs escolar 

CONCURS CARTELL 

DIA MUNDIAL SENSE 

TABAC 

Aula 6é  Gener-març 

Es presentaren els 

dibuixos al març  

TALLER TABAC 1 sessió 6é Maig 
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Programa Núm. de sessions Curs Calendarització Observacions 

 

Taller d'ús responsable de l'alcohol 

 

 

 1 

 

 

4t ESO 

 

 Novembre 

 

 

K-Et jugues 

  

 3 

 

4t ESO 

 

Curs escolar 

 

Joc d'apostes 

 

Programa 12-16 

 

 2 

 

3r ESO 

 

Curs escolar 

 

 

Amb o sense 

drogues/cànnabis 

 

PREV-TEC 3.1 

 

 2 

 

2n ESO 

 

Curs escolar 

 

Tecnologies 

 

Taller de begudes energètiques 

 

 

 1 

 

2n ESO 

 

Curs escolar 

 

 

 

Cinema i valors 

 

Pre-visionat/ 

Projecció/ 

Post-visionat 

 

 

1r ESO 

 

2n/3er trimestre 

 

 

Subjecte a ordre de 

subvenció 

 

Passa la vida 

 

 4 

 

1r ESO 

 

Curs escolar 

 

Prevenció selectiva 

(consumisc cànnabis) 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA I INTERCULTURAL 

Descripció:  

El Servei de Mediació Intercultural i Comunitària (SMIC) del Departament d'Educació de 

l'Ajuntament de Mutxamel és un recurs d'informació, assessoria, formació i mediació per a 

les famílies immigrades que residixen en este municipi. Un servei municipal dirigit per un 

mediador intercultural en contacte permanent amb la població d'origen estranger amb la 

finalitat d'orientar-la enfront de les dificultats amb les quals esta es troba, essencialment en 

les seues primeres fases d'establiment en el seu nou entorn, per a donar resposta a algunes 

de les necessitats de comunicació, educatives i culturals habituals dins d'este context.  

Objectius: 

1. Fomentar la igualtat i la convivència intercultural entre persones estrangeres i 

autòctones. 

2. Fer costat a l'alumnat estranger recentment incorporat al sistema educatiu en les 

seues necessitats de comunicació i d'accés als recursos. 

Professional: 

Mediador intercultural: Brahim El-Habib.  

Ubicació i horari:  

Centre Cívic El Ravalet. C/ Rafael Poveda Torregrosa, 6 

Dimecres - Divendres: 9.00 a 14.00h 

Contacte: 

● Cita prèvia: 965 955 696 Ext. 160 o cita pàgina web per gobernalia 

● Correu electrònic: mintercultural@mutxamel.org 

Activitats:  

● Taller formatiu en aspectes culturals, econòmics, polítics i geogràfics d'Espanya per 

a la població d'origen estranger. 

● Taller formatiu en matèria de comunicació intercultural per a professorat dels centres 

escolars públics del municipi.  

● Mediació lingüística. 

● Assessoria Jurídica 

Temporalitat: tot l'any. 

 

 



 

 

PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ I COORDINACIÓ DEL CONSELL LOCAL DE LA INFÀNCIA I 

ADOLESCÈNCIA DEL MUNICIPI DE MUTXAMEL 

Descripció: 

El CLIA es un òrgan de participació infantil la creació del qual s'emmarca dins del  Pla Local 

d'Infància i Adolescència (PLIA), aprovat per l'Aj. en ple i troba la seua fonamentació dins 

de la Convenció dels Drets del Xiquet/a de Nacions Unides, aprovada per l'Assemblea 

General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. El CLIA és un espai per a la 

participació de la infància i de l'adolescència en el marc del govern local i els assumptes 

públics amb incidència en el seu desenvolupament. 

Objectius:  

• Exercir de via de comunicació entre els xiquets, xiquetes i adolescents del municipi 

i l'ajuntament. 

• Traslladar les opinions, necessitats i inquietuds de la infància i de l'adolescència a les 

regidories pertinents a través dels i les representants.  

• Participar en l'elaboració dels PLIA posteriors al vigent perquè les opinions, 

necessitats i inquietuds dels xiquets, xiquetes i adolescents queden reflectides en 

estos.  

 

Professionals: 

• Coordinació: Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural (TASOC) 

• Persones dinamitzadores. 

 

Temporalització: 

Sessions quinzenals. 

 

Ubicació: 

Casa de la Joventut situada en el passeig de la Constitució, 38 (03110, Mutxamel) 

 

Contacte: 

clia@mutxamel.org  
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PROGRAMA DE MILLORA I NATURALITZACIÓ DELS ESPAIS ESCOLARS  

Activitat I: Diagnòstics Educatius  

La finalitat és aportar a la comunitat educativa idees per a adequar, en la mesura que siga 

possible, l'espai a les noves metodologies d'aprenentatge i de creativitat en sintonia amb el 

projecte educatiu de cada centre. Així doncs, es pretén redissenyar des de la pròpia realitat 

de cada centre; les aules, els corredors, els patis, la sala del personal docent, el menjador 

escolar, els banys, etc. Tot això sense que necessàriament es requerisca d'una dotació 

econòmica.  

Temporalització: 7 i 8 de setembre.  

Activitat II: Formació per als claustres dels col·legis 

- Presentació de bones pràctiques quant als espais d'escoles dels cinc continents. 

- Espais que prioritzen l'aprenentatge, la creativitat, la comunicació, la trobada, la salut… 

- Propostes de joc lliure al pati.  

- Fer del centre un lloc coeducatiu, d'aprenentatge, d'alegria i de creativitat. 

- Naturalització de l'escola: arbres, múltiples tipologies de jardins, fonts, horts, 

hivernacles…  

Temporalització: Dimecres 30 de novembre.  

Activitat III: Exposició artística “Art i Solidaritat”  

L'exposició de pintura realitzada per Siro López té, a més de la seua qualitat artística, un 

caràcter didàctic i educatiu. La temàtica central versa sobre els drets humans. L'autor utilitza 

diversitat de tècniques i materials: des d'un simple llapis o bolígraf fins al grafiti, aerògraf, 

collage, etc. Mescla el realisme de les seues pintures amb la instal·lació i l'assemblatge de 

materials de rebuig recollits en diversitat de contextos. 

Inauguració: 1 de desembre.  

Temporalització: de l'1 de desembre al 9 de gener.  

Públic destinatari: alumnat dels centres educatius públics i població general.  

Activitat Extra: Mural artístic educatiu participatiu  

Amb la col·laboració del CLIA i la comunitat educativa de CEIP El Salvador i ciutadania 

en general es realitzarà un mural artístic, educatiu i participatiu en la façana exterior del 

CEIP El Salvador commemoratiu del Dia Internacional de la Ciutat Educadora i del Dia 

Universal del Xiquet/a.  

Temporalització: durant el mes de novembre.  

 

 



 

 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LA PEDICULOSI EN ELS CENTRES EDUCATIUS 

Descripció:  

Ajudes consistents en el lliurament en material d'higiene i prevenció de la pediculosi a les 

famílies derivades pels centres educatius que manquen de recursos econòmics per a comprar 

productes quan sorgeix el problema, evitant que els alumnes falten el menys possible al 

col·legi per a evitar contagis. 

Objectius: 

● Previndre contagis de pediculosi a l'escola donant productes a qui no pot comprar-

los.  

● Dotar de productes d'higiene puntualment necessaris en alumnat que per la seua 

situació de marginació social presenta problemàtica associada a la falta d'higiene. 

● Sensibilització i Formació a famílies de col·lectius més vulnerables sobre la 

prevenció i el tractament.  

Temporalitat: 

Durant tot l'any es realitzarà formació específica en centres educatius mitjançant  i en el 

centre comunitari del Ravalet dirigit a pares. 

Responsable: 

mutxameleduca@mutxamel.org  

965 95 64 40 ext.  431 - 415  

Lloc de sol·licitud:  

Centre Sòcial Polivalent.  Educació, Av. de Carlos Soler, 64.  
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3. SUBVENCIONS  
 

Subvenció AMPA 

Descripció: Suport de caràcter econòmic, per al Programa de Convivència, Prevenció 

contagi COVID19, Comunicació entre agents, Promoció i suport cultural, Promoció hàbits 

saludables. 

Objectius: Desenvolupament personal de l'alumnat dins del centre a través de l'organització 

d'activitats i tallers. 

Temporalitat: Anual 

Responsable: 

Departament d'Educació  

ASPE  

izulueta@mutxamel.org  

mutxameleduca@mutxamel.org  

965 95 59 10 Ext. 416 

 

Subvenció AMPA Escola Matinera 

Descripció: Desenvolupar activitat de l’Escola Matinera 

Objectius: Promoure la conciliació de la vida laboral de pares i mares i donar suport a 

l'establiment dels serveis de conciliació abaratint la tarifa a les famílies que ho necessiten.  

Temporalitat: Anual  

Lloc de presentació: 

Departament d'Educació  

ASPE  

izulueta@mutxamel.org  

mutxameleduca@mutxamel.org  

965 95 59 10 Ext. 416 – 415 

mailto:izulueta@mutxamel.org
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Subvenció Despeses Equipaments 

Descripció: Suport de caràcter econòmic, per a l'equipament de patis escolars inclusius i 

sostenibles en els centres d'Infantil i Primària del municipi, millorant els contextos escolars 

i  la qualitat de l'ensenyament, així com el desenvolupament personal  de l'alumnat dins del 

centre incloent-se com a part dels espais comunitaris en horaris no lectius. 

Objectius: Secundar i fomentar les activitats de promoció i foment d'activitats educatives 

prestades a l'alumnat del municipi de Mutxamel així com l'adequat manteniment dels centres 

educatius. 

Temporalitat: Anual 

Responsable: mabad@mutxamel.org  

Lloc de presentació: 

Departament d'Educació  

ASPE  

mutxameleduca@mutxamel.org  

965 95 59 10 Ext. 412 - 207 
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4. PREMIS  

Premi a l'esforç i al mèrit personal 

Descripció: 

Convocatòria de premis per a l'alumnat dels tres centres públics d'Educació Primària i els 

dos centres públics d'Educació Secundària que premien tant l'excel·lència com l'esforç de 

l'alumnat amb dificultats personals, culturals o socials. 

Objectius: 

● Premiar l'esforç en alumnat amb dificultats vinculades al seu entorn o 

característiques personals.  

● Reconéixer l'excel·lència en l'alumnat amb millors resultats acadèmics en el 

municipi.  

Temporalitat:  

Una convocatòria anual de cadascun dels premis.  

 

Modalitat de concessió: 
 

Concurrència competitiva, convocatòria oberta. 

 

Premi cartell escolar Mig Any 

 

Objectius: 

 

● Promocionar el “Mig any” de les festes de moros i cristians i la celebració del Miracle 

de la Llàgrima de la Mare de Déu de Loreto. 

 

Participants:  

 

Estudiants de secundària i batxillerat les edats del qual oscil·len entre els 12 i 18 anys. 

 

Termini per a la seua consecució: 

 

Anual 

 

Modalitat de concessió: 
 

Concurrència competitiva, convocatòria oberta. 

 



 

 

Premi de curts cinematogràfics  

 

Objectius: 

 

● Exercici d'investigació amb veïns/veïnes majors per a recollir informació sobre la 

vivència de la festa, fomentant així la relació intergeneracional.  

 

Participants:  

 

Estudiants de l'últim cicle de primària i d'ESO, d'11 a 16 anys, empadronats o escolaritzats 

a Mutxamel.  

 

Termini per a la seua consecució: 

 

Anual  

 

Modalitat de concessió: 

 

Concurrència competitiva, convocatòria oberta. 

 

 

Premi investigació Manuel Antón  

 

Objectius: 

 

● Promoure estudis científics i humanístics  

● Commemorar la figura de l'antropòleg Manuel Antón 

 

Participants:  

 

Qualsevol persona major d'edat. 

 

Termini per a la seua consecució: 

 

Anual  

 

Modalitat de concessió: 

 

Concurrència competitiva, convocatòria oberta. 

 

 



 

 

Premi cartell del dia sense tabac  

 

Objectius: 

● Sensibilitzar i conscienciar la població més jove sobre els efectes nocius del tabac en 

la salut.  

 

Participants:  

 

Qualsevol persona major d'edat. 

 

Termini per a la seua consecució: 

 

Anual  

 

Modalitat de concessió: 

 

Concurrència competitiva, convocatòria oberta. 

 

 

Premi cartell campanya contra l'absentisme escolar  

 

Objectius: 

● Conscienciar l'alumnat sobre la importància de l'educació per al seu 

desenvolupament personal i laboral 

● Previndre l'absentisme escolar de l'alumnat del municipi de Mutxamel a l'inici de 

l'educació secundària obligatòria 

 Participants 

Alumnat de 2n de l'ESO de l'IES Mutxamel i IES L´Allusser 

Termini per a la seua consecució: 

 

Anual  

 

Modalitat de concessió: 

 

Concurrència competitiva, convocatòria oberta 

 

 

 



 

 

5. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES  

 

PROGRAMA ESCOLAR CONEIX EL TEU ENTORN:  

RUTA INSTITUCIONAL – CONEIX EL TEU AJUNTAMENT 

DIRIGIT A: 3r de primària 

LLOC: Ajuntament de Mutxamel 

DATA I HORA 

D’INICI: 

CEIP ARBRE BLANC 

CEIP EL SALVADOR 

CEIP MANUEL ANTÓN 

DURACIÓ: 10 a 11:30H 

CONTINGUT: Presentació i visita a les dependències de l’ajuntament de 

Mutxamel  

OBJECTIUS: - Interrelacionar la comunitat escolar amb l’entorn, mitjançant 

activitats conjuntes. 

RESPONSABLES: Tècnics: Xavi Sala i Iraultza Zulueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RUTA ASSUTS I ZONA RECREATIVA “LA SABATETA” 

DIRIGIT A: 4t de primària 

LLOC: ASSUT DE MUTXAMEL, ASSUT DE SANT JOAN D'ALACANT I 

ZONA RECREATIVA “LA SABATETA” 

DATA I HORA 

D’INICI: 

CEIP El Salvador 

CEIP Manuel Antón 

CEIP Arbre Blanc 

DURACIÓ: 9:30H A 12:30H 

CONTINGUT: Breu explicació del significat dels assuts i zona recreativa “La Sabateta”. 

OBJECTIUS: - Conéixer l’entorn. 

- Conéixer els assuts.  

 

RESPONSABLES: TÈCNICS: IRAULTZA ZULUETA (educació) i CARTAGENA (manteniment) 

 

 

DIVER NADAL - DIVER PASQUA - DIVER ESTIU 

DIRIGIT A: MENORS DE 3 A 12 ANYS. 

DATA I HORA 

D’INICI: 

VACACIONS ESCOLARS DE NADAL, PASQUA I ESTIU. 

CONTINGUT: ACTIVITATS D’ANIMACIÓ, TALLERS, ACTIVITATS AQUÀTIQUES, 

ETC. 

OBJECTIU: - Conciliació familiar. 

OBSERVACIONS: Lloc de realització: centres escolars, poliesportiu i espais 

municipals. 

RESPONSABLE Àrea d’educació 



 

 

 

ACTIVITAT: TEATRE EN ANGLÉS 

DIRIGIT A: ESCOLARS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 

LLOC: Casa de cultura 

DATA I HORA 

D’INICI 

- 9:45h Primària 5é i 6é 

- 11:30h Secundària 1r,2n i 3r ESO 

DURACIÓ: A determinar. 

CONTINGUT: Representacions teatrals per a escolars. 

OBJECTIU: - Desenvolupar la imaginació i la creativitat dels escolars. 

- Fomentar i generar interés pel teatre, com a activitat cultural, així 
com les representacions artístiques. 

- Aprenentatge del vocabulari relatiu a les obres que es representaran. 

- Millorar el nivell d'expressió oral en l'àrea d'anglés. 

- Millorar el nivell de comprensió oral en l'àrea d'anglés. 

 

ACTIVITAT: OLIMPÍADA MATEMÀTICA 

DIRIGIT A: ALUMNAT: IES Mutxamel i IES L’Allusser 

DATA I HORA D’INICI: A determinar per l’organització. 

CONTINGUT: - Prova Cangur. Universitat d'Alacant. 

OBJECTIU: - Fomentar activitats extraescolars amb contingut pedagògic. 

OBSERVACIONS: SUPORT TRANSPORT UA.  

RESPONSABLE Àrea d’educació.  

 

 

 

 



 

 

ACTIVITAT: LA FIRA ÀERIA 

DIRIGIT A: Escolars (IES) 

LLOC: Centres IES 

DATA I HORA 

D’INICI: 

Gener a juny de 2023 

DURACIÓ: Curs escolar 

CONTINGUT: - Formació professorat en construcció d'un dron (certificada per 

CEFIRE).  

- Entrega materials. 

- Suport tècnic al llarg del projecte. 

- Monitoratge.  

- Organització esdeveniment final projecte.  

OBJECTIU: En este projecte, busquem formar i emocionar amb els processos de 

creació de la tecnologia, encuriosint, fomentant les vocacions 

tecnològiques i facilitant les eines per a eliminar les barreres que 

impedixen l'accés a qualsevol col·lectiu. La nostra proposta consistix en 

l'organització d'una fira d'artefactes aeris, constituïda com un espai de 

difusió d'idees i de coneixement tecnològic, artístic i social, en la qual 

s'exposarà la síntesi de tot un procés d'investigació social i 

desenvolupament tecnològic amb els artefactes voladors com a font 

d'inspiració. Centrem la nostra proposta en estudiants d'ESO i Batxiller 

que prèviament hauran elaborat de manera col·lectiva un artefacte 

volador, concretament un Dron ajudats pel professorat que prèviament 

hem format. 

OBSERVACIONS: Els Drons que construïsquen no estan subjectes a la legislació perquè 

és un projecte educatiu i cap cas els artefactes seran volats per a cobrir 

la necessitat social o mediambiental que els alumnes han plantejat per 

als seus drons. 

RESPONSABLE - Regidoria d’Educació 



 

 

 

ACTIVITAT: MOMO 

DIRIGIT A: Escolars (IES) 

LLOC: IES L’ALLUSSER 

DATA I HORA 

D’INICI: 

Gener a juny 2023 

DURACIÓ: Curs escolar 

CONTINGUT: - Formació professorat en Impressió 3D, Arduino i Stop Motion (certificada 

per CEFIRE). 

- Entrega materials 

- Suport tècnic al llarg del projecte. 

- Monitoratge. 

- Organització esdeveniment final projecte. 

OBJECTIU: MOMO és un projecte educatiu d'art, tecnologia i societat dirigit a estudiants 

de 14-18 anys. Consistix en la creació d'un curtmetratge de stop motion a 

través de dispositius mòbils i ajudats amb l'ús d'eines de motion control. És 

un projecte pensat per a portar-lo a la pràctica des de diferents assignatures 

(tecnologia, Imatge i so, Plàstica, informàtica...), però que té la flexibilitat per 

a poder ser desenvolupat només des de l'assignatura de tecnologia. El 

nostre propòsit és incentivar el treball interdisciplinari i fer que l’alumnat  

coneguen de les tecnologies de futur com són: El disseny 3D, la impressió 

3D, l'electrònica digital, la programació d'aplicacions per a dispositius mòbils 

i el coneixement d'eines digitals audiovisuals amb les quals hauran de 

construir la màquina de Motion Control que moga la càmera que grave el 

curt. L'alumnat desenvoluparà el projecte i totes les competències ajudades 

pels professors que prèviament hem format. 

OBSERVACIONS: El Caleidoscopio organitzarà al maig un esdeveniment on cada centre 

exposarà la maquinària que ha ideat amb l'ajuda d'impressora 3D, arduino i 

altres materials electrònics. L'alumnat exposarà públicament el seu treball al 

llarg del projecte i es projectarà el curtmetratge creat. 



 

 

RESPONSABLE - Regidoria d’Educació 

 

ACTIVITATS DEL CENTRE AMB SUPORT DE L'AJUNTAMENT 

DIRIGIT A: Centres escolars. 

LLOC: Casa cultura. Parc municipal. IES 

Centres escolars. 

DATA I HORA D’INICI: Tot el curs. 

DURACIÓ: Tot el curs. 

CONTINGUT: Festivals escolars 

Teatre escolar 

Setmanes culturals. 

Festes de convivència amb AMPA. 

OBJECTIUS: - Recolzar els centres escolars perquè realitzen activitats. 

OBSERVACIONS: 
• Suport d'infraestructura i gestió casa de cultura i parc municipal.  

• Es reservarà l'auditori de la Casa de Cultura per orde d'arribada 

de petició al correu izulueta@mutxamel.org  a partir del Consell 

Escolar Municipal de setembre. I serà imprescindible que la 

sol·licitud continga les dades següents: Dates, tenint en compte 

horari i dia d'assajos, activitat, breu explicació del tipus d'activitat 

i muntatge i correu electrònic i telèfon de la persona responsable 

de l'activitat. 

 - Regidoria de cultura i d’ educació. 
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2. ÀREA PSICOPEDAGÒGICA 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMA DE SUPORT PSICOLÒGIC A CENTRES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 

 

Objectiu: 

● Intervindre amb l’alumnat derivat pels centres, així com amb les seues famílies o 

tutors/ores, per a tractar els problemes de comportament, adaptació escolar i 

dinàmica familiar detectats. S'atén també pares que sol·liciten assessorament 

respecte als seus fills/es en edat d'Educació Secundària. 

 

Professional: 

 

Psicòloga del GPM  

 

Activitats:  

● Assistència als centres, segons s'establisca en les reunions de coordinació. 

● Entrevistes amb alumnat derivat pels orientadors del centre o tutors. 

● Entrevistes amb les famílies o tutors i assessorament en pautes d'actuació.  

● Coordinació amb els orientadors escolars i equips directius. 

● Derivació als recursos comunitaris pertinents, amb elaboració de l'informe en 

cas necessari. 

● Coordinació amb serveis comunitaris: centre de salut, USMI. 

● Col·laboració en els plans de convivència dels centres: aules de convivència, tallers. 

 

Contacte:  

 

Correus: sserrano@mutxamel.org mutxameleduca@mutxamel.org  

 

Tel.: 965956440 Ext 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL D'ESCOLA DE MARES I PARES 

 

Objectiu: 

● Formar mares i pares en temes relacionats amb l'educació dels seus fills/es, 

dotant-los les eines adequades per a una relació positiva amb ells/elles. 

Temporalització: 

Es realitza una Escola de Pares i Mares Municipal mensualment, així com cursos de 

formació de diverses sessions. 

Professional: 

Psicòloga GPM 

 

Contacte:  

 

Correus: sserrano@mutxamel.org  mutxameleduca@mutxamel.org   

 

Tel.: 965956440 Ext 212 

 

Escoles de Mares i Pares programades: 

20/10/22 “Com educar els nostres fills per a afavorir relacions emocionals saludables” 

Impartit per: Alicia Granja Jiménez 

Lloc: Auditori del Centre Social Polivalent, a les 17,30 hores 

 

24/11/22 “Acompanyant amb Intel·ligència Emocional” 

Impartit per Mª José Jorquera. 

Lloc i hora: Auditori del Centre Social Polivalent a les 17,30 hores 

 

Desembre: “Taller de manualitats de mares/pares amb fills/es”  

Lloc i hora: per determinar. 
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PROGRAMA D'ATENCIÓ PRECOÇ 

 

Objectiu: 

 

● Minimitzar trastorns del desenvolupament en menors de 0 a 3 anys 

mitjançant la intervenció directa amb els menors i el treball amb les famílies 

a nivell de pautes de relació i educació. 

● Afavorir l'acceptació de la diversitat funcional dels fills/es, fent costat a les famílies 

i facilitant-los els recursos adequats. 

● Detecció d'alumnat amb diversitat funcional abans de l'escolarització 

Professional:  

Psicòloga GPM  

 

Contacte: 

 

Correus: sserrano@mutxamel.org mutxameleduca@mutxamel.org  

 

Tel.: 965956440 Ext 212 

 

 

Activitats: 

● Coordinació amb el centre de salut, escoles infantils i altres serveis comunitaris 

per a la detecció i derivació de menors amb retards en el desenvolupament. 

● Realització de sessions d'estimulació amb la finalitat de minimitzar els retards 

detectats. (una sessió setmanal) (No es realitza per prevenció COVID 19) 

● Assessorament als pares dels menors: recursos adequats, pautes, ... 

● Realització de programes de treball en l'àmbit familiar per a consolidar els 

objectius proposats. 

● Detecció d'alumnat amb necessitat específica de suport per a dictamen 

d'escolarització. 

● Elaboració d'informes psicopedagògics dirigits als centres educatius amb la 

finalitat de facilitar l'adaptació en la seua escolarització i proporcionar els 

recursos necessaris. 

● Elaboració d'informes per a serveis sanitaris. 

● Coordinació amb altres recursos comunitaris: llei de la dependència, sol·licitud 

de reconeixement de discapacitat, pediatres etc. 

 

 



 

 

PROGRAMA DE MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA EN SECUNDÀRIA 

Objectiu:  

● Col·laborar amb els programes de convivència dels centres de secundària per a 

millorar el clima escolar a Mutxamel mitjançant la intervenció amb tota la comunitat 

educativa  

Professional:  

Tècnic d'integració social educació i psicòloga GPM 

Contacte:  

Correu: sserrano@mutxamel.org convivencia@mutxamel.org mutxameleduca@mutxamel.org 

 

Tel.: 965956440 Ext 212 

 

Activitats: 

 

● Entrevistes amb pares, alumnat i tutors. 

● Col·laboració amb les aules de convivència dels centres. 

● Participació en la Comissió de Convivència. 

● Coordinació amb orientadors i equip directiu. 

● Realització de tallers sobre habilitats socials, conscienciació del comportament no 

adequat i facilitació d'estratègies per al control d'estos. 
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PROGRAMA D'ATENCIÓ A ALUMNAT EN PERÍODE D'EXPULSIÓ 

 

Objectiu: 

●  Intervindre amb l'alumnat que haja sigut expulsat dels centres de secundària i 

aconseguir que siga una mesura reeducadora. 

Professional:  

Tècnic d'integració social i psicòloga del GPM. 

Contacte:  

Correu: sserrano@mutxamel.org  convivencia@mutxamel.org  

Tel.: 965955910 Ext 212 (Psicòloga) i Ext 218 (Tècnic d'integració social) 

 

Activitats:  

 

● Entrevista a pares, alumnat i tutors. 

● Pautes amb la finalitat de previndre futures expulsions. 

● Realització de tallers amb l'alumnat en període d'expulsió, sobre habilitats 

socials i prevenció de problemes de disciplina. 

● Suport educatiu, ajudant en la realització de tasques escolars i preparació 

d'exàmens. 

● Col·laboració amb l'aula de convivència. i seguiment posterior de l'alumnat que ha 

sigut expulsat. 

● Seguiment posterior de l'alumnat que ha estat expulsat. 
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PROGRAMA D'ATENCIÓ A L'ADOLESCENT 

Objectiu: 

Realitzar la informació i l'assessorament de pares d'adolescents del municipi referits a temes 

de l'àrea psicopedagògica.  

Professional 

Psicòloga del GPM 

Contacte:  

 

Correu: sserrano@mutxamel.org - convivencia@mutxamel.org - mutxameleduca@mutxamel.org 

 

Tel.: 965956440 Ext 212 

Activitats: 

Atenció oberta al públic prèvia cita 

Entrevistes a pares de l'alumnat que presenten dificultats dins de l'àrea psicopedagògica. 
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PROGRAMA D'EDUCACIÓ PER A LA SALUT 

Objectiu: 

 

- Assessorar en matèria de Salut a l'alumnat, professorat, pares i mares, així com a la 

comunitat educativa. 

-  Promocionar i fomentar hàbits de vida saludable. 

 

Professional: 

 

Tècnic de Salut i coordinat per la psicòloga del GPM. 

 

Contacte: 

 

Correu: sserrano@mutxamel.org - convivencia@mutxamel.org - mutxameleduca@mutxamel.org 

 

Tel.: 965956440 Ext 212 

 

Activitats: 

 

● Realització de tallers formatius dirigits a l'alumnat dels centres públics del 

municipi, assistint un dia a la setmana a cada centre. 

● Xarrades dirigides a pares i professorat sobre temes relacionats amb la salut. 

● Tallers a les vesprades en col·laboració amb la jornada contínua dels centres. 

● Assessorament i assistència en accidents i problemes de salut en els diferents 

centres. 

● Elaboració d'un blog on es publica informació sobre temes referits a la salut i 

on poden fer-se consultes. 

● Estudi sobre adequació del menjar en menjadors escolars. 

● Atenció a pares que ho sol·liciten. 

 

Observació: 

 

El començament d'este programa està supeditat a un tràmit realitzat referent a compatibilitat 

de competències de la Conselleria de Sanitat i d'Educació. 
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3. FORMACIÓ PERSONES ADULTES (FPA) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 

 

Destinataris: 

 

Ciutadania major d'edat del municipi 

 

Objectiu: 

 

Oferir una programació educativa a les persones adultes 

 

Lloc: 

 

Centre de formació de persones adultes (IES L´Allusser) 

 

Horari: 

 

De 17.00 a 22.00 hores en període lectiu 

 

Contingut:  
 

● Alfabetització 

● Castellà per a estrangers: A1-A2 

● Valencià A1 

● Valencià A2-B1 

● Formació bàsica 

● Valencià B2-C1 

● Preparació prova lliure GES 

 

Activitats complementàries 
 

- Dia 25 de Novembre, contra la violència dirigida a la dona 

- Dia 30 de Novembre, dia de la Ciutat Educadora 

- Jornada Dolços de Nadal, es treballen les receptes de dolços tradicionals de Mutxamel. 

- Gastronomia global. Tallers i activitats entorn de la gastronomia típica dels països i 

regions de l'alumnat. 

- 23 de febrer, Dia de la llengua materna. 

- Visita per a conéixer el patrimoni de Mutxamel 

 

Responsable: 
 

Professors del centre de FPA 

 

Contacte:  
 

correu: fpa@mutxamel.org Tel.: 965951712 

mailto:fpa@mutxamel.org


 

 

4. AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BLOG DE FIL I COTÓ AVIVA MUTXAMEL  

Dirigit: 

Ciutadania en general  

Lloc: De fil i cotó https:avivamutxamel.blogspot.com/  

Data i hora d’inici: 

La pàgina és va obrir al març de 2020 quan les classes van deixar de ser presencials.  

Contingut: 

Material didàctic i de dinamització lingüística. 

Objectiu: 

Publicar i fer accessible material per a l’aprenentatge del valencià, la dinamització i donar a 

conéixer costums, història i tradicions de la població.  

Responsable: 

Xavier Sala  

 

Contacte:  
 

correu: fsala@mutxamel.org 
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REPARTIMENT DE MATERIAL EN CENTRES EDUCATIUS  

Dirigit:  

Alumnat de primària i secundària  

Lloc: 

Centres educatius de Mutxamel  

Data i hora d'inici: 

Al llarg de l'any 

Contingut: 

És repartixen diferents materials per a la dinamització del valencià.  

Objectius: 

Fer arribar material en valencià a l'alumnat de primària i secundària: Auca i teatralització 

dels misteris de la Mare de Déu. Gegants de Mutxamel, Urbanisme a Mutxamel, el ramell 

de la Providència, Camins de l’Aigua.  

 

Responsable: 

Xavier Sala  

 

Contacte: fsala@mutxamel.org 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVITATS CENTRES EDUCATIUS. ESPECTACLES, CINEMA I 

DINAMITZACIÓ DEL VALENCIÀ  

Dirigit:  

Alumnat de primària i secundària  

Lloc: 

Centres educatius de Mutxamel  

Data i hora d'inici: 

Al llarg de l'any 

28 setembre: ÈDIP de Bambalina titelles 

Dates a determinar accions de dinamització lectora i cinema en valencià 

Contingut: 

Accions de dinamització lectora i cinema en valencià  

Objectius: 

Dinamitzar activitats en valencià fora de l’aula. 

 

Responsable: 

Xavier Sala  

 

Contacte: fsala@mutxamel.org 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACTIVITATS CENTRES EDUCATIUS. ESPECTACLES, CINEMA I 

DINAMITZACIÓ DEL VALENCIÀ: DIA DEL TEATRE 27 DE MARÇ 

Dirigit:  

Alumnat de secundària  

Lloc: 

Casa de la Cultura de Mutxamel 

Data i hora d'inici: 

Al voltant del 27 de març. 

Contingut: 

Realitzar un muntatge teatral dels centres de secundària en valencià i Cinetika, per a 

commemorar el dia mundial del teatre. 

Objectius: 

Dinamitzar la creació teatral en valencià. 

 

Responsable: 

Xavier Sala  

 

Contacte: fsala@mutxamel.org 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EXPOSICIÓ ITINERANT ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA  

Dirigit: 

Alumnat de primària i secundària, CFPA, públic en general 

Lloc: 

IES L´Allusser  

Data i hora d'inici: 

De l'11 al 18 de gener, Teixim llaços des del sud del sud  

Del 10 al 17 de març, Escriptor de l’any: Joan Fuster 

Contingut: 

Material editat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a donar a conéixer la situació 

sociolingüística de les comarques septentrionals i de l’escriptor de l’any Joan Fuster.  

Objectiu: 

Donar a conéixer la situació sociolingüística de les comarques septentrionals i de l’escriptor 

de l’any Joan Fuster.  

 

Responsable: 

Xavier Sala  

 

Contacte: fsala@mutxamel.org 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAMPANYA VOLUNTARIAT  

Dirigit: 

A tota la ciutadania  

Lloc: 

Data d'inici: 

Tot l’any 

Objectiu: 

Dinamitzar activitats de voluntariat del valencià  

 

Responsable: 

Xavier Sala  

 

Contacte: fsala@mutxamel.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AULA DE VALENCIÀ AL RAVALET  

Lloc: 

Casal del Ravalet  

Data i hora d'inici: 

Divendres de 9.30 a 11.00 h 

Objectiu: 

Dinamitzar activitats d'expressió oral  

 

Responsable: 

Xavier Sala  

 

Contacte: fsala@mutxamel.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CERTÀMENS LITERARIS I CREACIÓ EN VALENCIÀ 

Lloc: 

Obert a tota la població 

Data i hora d'inici: 

A determinar 

Objectiu: 

Dinamitzar activitats d'expressió oral i escrita. 

 

Responsable: 

Xavier Sala  

 

Correu electrònic: fsala@mutxamel.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NOVES TECNOLOGIES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CURSOS NT PER A PARES I MARES 

 

Descripció:  

Cursos oferits pel  departament de Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Mutxamel. 

Oferixen formació a la població adulta de Mutxamel sobre l'ús de noves tecnologies. Els 

cursos tenen diversos nivells. Estos cursos són de caràcter gratuït i s'impartixen en el Centre 

social de Mutxamel.  

Especialment útil per a aquells pares i mares que no puguen mantindre una comunicació en 

línia bàsica amb el centre i les seues aplicacions.  

Objectius: 

● Alfabetització Digital en els continguts de Processador de textos, Internet & Correu 

Electrònic, així com en el maneig de Sistema Operatiu: Windows.  

Responsables:  

Paco Pastor – Tècnic en Formació en Noves Tecnologies.  

Destinataris/àries:  

Població adulta de Mutxamel 

Ubicació:  

Centre Social Polivalent  

Manera de contacte: 

965 95 64 40 ext.780 

formaciont@mutxamel.org 
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6. TURISME I FESTES 
 

VISITA TEATRALITZADA  

Descripció:  

Visita teatralitzada “Misteri de les dos torres”. Es recorre part del barri antic de Mutxamel, 

amb informació de manera lúdica per a l'alumnat dels centres educatius de Mutxamel.  

Objectius: 

● Conéixer el patrimoni històric del Municipi 

● Gaudir d'una jornada a l'aire lliure i, de manera lúdica, conéixer la història i anècdotes 

de la nostra història. 

Responsables:  

María Ruzafa – Tècnica en Turisme i Festes.  

Destinataris/àries:  

Alumnat dels centres educatius de Mutxamel 

Ubicació:  

Centre Social Polivalent  

Manera de contacte: 

965 95 64 40 ext.180 

mruzafa@mutxamel.org 
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7. IGUALTAT 
 
PROGRAMA DE COEDUCACIÓ 2022: SETEMBRE-DESEMBRE 

 
Tallers de coeducació i per a la prevenció precoç de la violència de gènere. A impartir entre 

els mesos de setembre a desembre de l'any 2022 en els centres educatius de primària i 

secundària obligatòria, segons demanda de les Coordinacions d'igualtat i convivència. 

Inserits en el pla d'acció tutorial o quan la direcció d'estudis estime convenient.  

 

Finalitat: Oferir a les escoles i instituts del municipi de Mutxamel l'oportunitat de treballar 

la coeducació amb l'ajuda de professionals experts en la matèria.  

 

Tallers realitzats en substitució d'hores de tutoria, o quan la Coordinació d'igualtat i 

convivència estime oportú. Promoure bones pràctiques en coeducació des d'una metodologia 

participativa basada en el principi d'investigació-acció.  

 

Taller: “Dels bons tractes” 

 

Nivell: Primer curs de Formació Professional Bàsica.  

 

Duració: 3 hores lectives en setmanes seguides.  

 

Descripció: Taller que aprofundix en les primeres manifestacions de la violència en la 

parella. Especialment, centrat en les actituds de possessió, dominació i control. Treballa a 

fons sobre la zelotípia. Usem els curtmetratges i materials didàctics del programa 016 “Hi 

ha eixida” concebuts pel CIM “Troba el vertader amor”. Detecció i etiquetatge de les actituds 

i conductes violentes relacionades amb l'assetjament moral i el xantatge emocional. 

Qüestionari d'opinió i anàlisi de resultats en assemblea. Metodologia: dialògica, magistral i 

vídeo.  

 

 

Taller: “TUTTY” 

 

Nivell: Cinqué curs d'educació primària.  

 

Duració: 2 hores lectives consecutives.  

 

Descripció: Taller per a aprendre a jugar a TUTTY; el joc de cartes de les famílies diverses. 

TUTTY, contribuïx a l'aprenentatge del currículum en relació als models de convivència, la 

família, les tasques domèstiques i la cura. L'alumnat imagina i construïx les seues pròpies 

famílies en un joc ràpid i cooperatiu que permet trencar els prejudicis i estereotips de gènere. 

Així com reconéixer i enaltir les molt diferents maneres de conviure, voler-se i cuidar-se que 

manifestem les persones. https://lalalaeditorial.com/ 

 

 

https://lalalaeditorial.com/


 

 

 
 

8. JOVENTUT 
 

PROJECTE DE CORRESPONSALS 

 

Descripció: 

 

El projecte de corresponsals pretén connectar el punt d'informació juvenil (PIJ) amb la 

joventut de Mutxamel i acostar les activitats i iniciatives que es duen a terme des de 

l'ajuntament i traslladar les demandes de la joventut a l'informador/a juvenil. Esta labor 

s'aconseguix a través de la figura de corresponsals. Els i les corresponsals són estudiants del 

centre que s'encarreguen de fer de mediadors/ores entre l'ajuntament i la joventut del centre 

on estudien. 

 

Objectius: 

● Mantindre els i les joves de la localitat informats/ades sobre les novetats que arriben 

a la Casa de la Joventut de Mutxamel. 

● Accedir a les propostes que la joventut realitza des dels centres d'ensenyament.   

● Promoure la participació de la joventut en les activitats que oferix la Casa de la 

Joventut de Mutxamel. 

● Crear la figura dels/les corresponsals, que seran la unió entre el punt d'informació 

juvenil i l'alumnat del centre.   

● Promoure entre els corresponsals el paper de dinamització i difusió de la informació 

entre els seus companys/anyes.   

● Mantindre activa la participació dels/les corresponsals. I, a través d'estos, mantindre 

activa, també, la participació dels seus companys/nyes.   

● Aconseguir la participació i la implicació dels centres en el projecte. 

● Augmentar la participació de la joventut en les activitats programades per la localitat. 

 

Metodologia: 

 

Este projecte es desenvoluparà des de tres fronts d'acció. En primer lloc, la persona 

informadora assistirà als centres educatius i traslladarà la informació juvenil de manera 

directa i setmanal, a través dels/les corresponsals i durant els esbarjos fixats per a eixe fi. Al 

mateix temps anirà recollint totes les propostes de la joventut, amb la finalitat de poder 

gestionar-les des de l'ajuntament i en la mesura que siga possible fer-les realitat. 

Com a segon front ens trobem amb la informació que els compartim i alhora comparteixen 

a través de les xarxes socials (instagram, facebook, etc.). 

I finalment, destaquem el contacte amb el professorat perquè es mantinga assabentat de tota 

la informació que se'ls trasllada a l'alumnat i perquè fomenten un espai a l'aula perquè les 

persones corresponsals siguen escoltats/ades. 

 

 

 



 

 

 

És important que el procés de trasllat d'informació siga recíproc, és a dir, que els/les 

corresponsals puguen proposar al centre d'informació juvenil activitats, suggeriments i 

iniciatives que els siguen atractives, tant per a ells/elles, com per als seus companys/anyes, 

i que alhora desitgen realitzar dins del seu municipi. Estes propostes es tindran en compte a 

l'hora de realitzar la programació juvenil de Mutxamel.  

 

Manera de selecció dels i les corresponsals: 

● Per als cursos de 1r i 2n de l'ESO els/les corresponsals seran els/les delegats/ades, ja 

que per la seua edat serà el més productiu, tant per a la persona informadora com per 

a cada classe.   

● Per a la resta dels cursos s'oferirà a tot l’alumnat el lloc de corresponsal, amb la 

condició que isca com a mínim una persona per classe. Per a això, durant els primers 

dies passem per les classes a animar-los a ser corresponsals i indicar-los el dia de la 

primera reunió. Si  cap persona s'oferita a ser corresponsal, serà el delegat/la delegada 

qui assumisca esta funció.   

 

 

Temporalitat: Cada curs escolar. 

 

Responsable: Casa de la Joventut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EIXIDES PER A CORRESPONSALS I JOVES DELS IES 

 

Descripció: 

 

Les eixides per a corresponsals i joves dels IES són activitats organitzades fora de la Casa 

de la Joventut i fins i tot en altres municipis i resulten més atractives que unes altres que es 

puguen realitzar en el centre d'informació juvenil.  

En realitat és una iniciativa per a captar l'atenció de la gent jove sobre les activitats que 

realitzem i aquelles que som capaces de dur a terme. I al mateix temps coneguen la Casa de 

la Joventut i les seues activitats de manera directa. Al principi són usades com recompensa 

en el programa de corresponsals per la seua col·laboració, però serveix també per a captar 

joves al mateix programa o despertar l'interés sobre la nostra programació, tant a l'hora de 

participar, com a la de proposar idees noves. 

 

Objectius: 

 

● Que els i les joves coneguen la Casa de la Joventut com a recurs, ja siga d'oci, 

formatiu, laboral, etc. 

● Despertar l'interés dels i les joves per les activitats que es desenvolupen a la Casa de 

la Joventut.  

● Fomentar que la joventut de Mutxamel es dirigisca a la Casa de la Joventut amb la 

finalitat de proposar qualsevol activitat, eixida o iniciativa que li abellisca que es 

desenvolupe en el seu municipi. 

 

Metodologia: 

 

Al principi del curs escolar, es fan diverses reunions amb les persones que desitgen ser 

corresponsals i amb els delegats i delegades de tots els cursos. En estes reunions se'ls 

proposen una sèrie d'activitats desenvolupades anteriorment i al mateix temps se'ls insta que 

trien i prioritzen totes aquelles en les quals els agradaria participar. 

 

● Entrades de cinema 

● Targeta regal 

● Eixides 

Scape-room,  Jump, Guerra de pintura, Cars,  Saló del còmic, 

Saló del Manga,  Senderisme i escalada, Trobada en Alberg, 

Eixida aquàtica – Aqualandia,  Terra mítica, Halloween 

 

Temporalitat: Cada curs escolar  

 

Responsable: Casa de la Joventut 

 

 

 



 

 

 

VISITES DELS IES A LA CASA DE LA JOVENTUT 

 

Descripció: 

 

En reunions amb els centres educatius va sorgir la necessitat d'acostar d'una manera més 

directa totes les activitats, recursos i serveis que es desenvolupen des de la casa de la Joventut 

als instituts. És per això que es van organitzar les visites dels IES, estes consistixen a albergar 

en el centre juvenil a diferents classes de diversos grups, una vegada que són presents dividir-

los en tres grups (segons les sales que tinguem disponibles) i oferir-los tallers de caràcter 

lúdic però alhora formatiu o de sensibilització.  

 

Objectius: 

 

● Acostar la Casa de la Joventut a la joventut a través dels centres educatius de 

Mutxamel. 

● Sensibilitzar a la joventut de Mutxamel sobre problemàtiques o realitats específiques 

detectades des de la Casa de la Joventut 

● Donar a conéixer els diferents serveis que es realitzen des de la Casa de la Joventut 

(centre d'informació juvenil, Assessories laborals, afectiu-sexual, formativa, en 

valors, participació, etc.), mitjançant activitats lúdiques i dinàmiques, 

 

Metodologia: 

L'activitat es du a terme en primer lloc gràcies a la col·laboració i organització amb els 

diferents centres educatius de Mutxamel. La idea principal és dividir la classe en diversos 

grups perquè cadascun reba un taller molt breu d'una hora de duració i amb una temàtica 

diferent els uns dels altres, perquè així tinguen curiositat d'assabentar-se del que han pogut 

fer els altres companys i companyes i ens demanen el servei més desenvolupat de manera 

diària. 

 

Temporalitat: De manera anual i abans del període de les vacances. 

 

Responsable: Casa de la Joventut 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURS I TALLER DELS SERVEIS 

 

Descripció: 

 

Tenint en compte els serveis i recursos de la Casa de la Joventut i, sobretot, la formació i 

qualitats de l'equip de treball, proposem als centres educatius diferents activitats que 

considerem interessants, formatives i educatives per a l'alumnat.  Estes activitats es realitzen 

habitualment a la Casa de la Joventut però s'ofereixen per a realitzar en els  centres educatius 

i així tindre un espai diferent. D'altra banda, algunes activitats oferides es van ampliant 

segons els contactes que es puguen formar d'iniciatives anteriors. 

 

Algunes de les quals oferim actualment són: 

 

● Perills en les xarxes socials. 

● Educar en la Participació. 

● Afectivitat i sexualitat. 

● Com enfocar el meu futur 

professional 

● Tècniques per a l'estudi. 

● Prevenció i actuació enfront dels 

delictes d'odi 

● Taller de Ràdio 

● Taller de You Tube 

 

Objectius: 

 

● Treballar amb la joventut dels centres educatius, problemàtiques específiques 

detectades pel centre d'informació juvenil. 

● Oferir activitats que ens semblen interessants per a la joventut de Mutxamel 

● Instaurar en els centres educatius espais de formació i sensibilització diferents als 

oferits a la Casa de la Joventut 

Metodologia: 

En les primeres reunions amb els centres educatius es presenta la primera proposta de tallers 

que es poden oferir des de la Casa de la Joventut, i des del centre ens exposen els interessos 

i necessitats que puguen detectar per a eixe any per si podem oferir algun taller nou. Amb 

eixa oferta es busca on es pot oferir (Visites IEE, tutories, jornades del centre educatiu, etc.) 

 

Temporalització: Cada curs escolar 

 

Responsable: Casa de la Joventut 

 



 

 

9. MEDI AMBIENT 
 

PROGRAMA D'EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ   AMBIENTAL EN CENTRES EDUCATIUS 

 

Antecedentes 

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Mutxamel desenvolupa des de fa anys un 

programa d'educació ambiental en els centres educatius del municipi. 

Este programa inclou una sèrie d'activitats (xarrades, tallers, excursions…) de temàtica 

ambiental el principal objectiu de la qual és la conscienciació dels estudiants sobre el 

patrimoni natural i els problemes ambientals que ens afecten nivell local i  global. 

Este programa es presenta anualment en el Consell Escolar Municipal per a la seua 

validació per part dels  responsables dels centres educatius. 

 

Objectius 

Al llarg de l’any i amb caràcter estable en el temps es desenvolupen una sèrie de projectes 

de contingut ambiental, dirigides als estudiants dels diferents nivells educatius, amb la 

finalitat de generar valors i comportaments respectuosos amb el medi ambient  i, més 

concretament, per a complir amb els objectius següents: 

• Donar a conéixer els recursos naturals del municipi. 

• Augmentar la superfície arbrada en el municipi. 

• Fomentar la corresponsabilitat de joves en el manteniment de les zones naturals. 

• Potenciar l'ús  del transport alternatiu i la mobilitat sostenible. 

• Promoure l'ús  racional de l'aigua i l'energia. 

• Establir bones pràctiques en la gestió de residus. 

• Afavorir el coneixement del canvi climàtic i la seua problemàtica. 

 

Paral·lelament seria d'interés  per a la  comunitat escolar, romandre     informats sobre les 

activitats mediambientals que es realitzen en el municipi per a tots els ciutadans: rutes 

senderistes i ciclistes, anellament d'ocells,  fires, etc. 

 

Totes les accions estaran publicitades tant en la pàgina web de l'ajuntament  de Mutxamel, 

com en xarxes socials i en l'aplicació  per a mòbils PARTICIPA APP. 

Els pròxims esdeveniments programats són els següents: 

• Rutes senderistes: 8 i 23 d'octubre,  12 i 20 de novembre i 3 de desembre. 

• Anellament d'ocells : 16 d'octubre..  

• Volta amb bici  Mutxamel-Sant Joan : 6 de novembre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITATS EN CENTRES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

BICIESCOLA  

 

NIVELL 3r ESO 

LLOC DE 

REALITZACIÓ 
Centres educatius i recorregut pels carrers del 

municipi 

DATES IES L’Allusser 

IES Mutxamel 

DURACIÓ 2h aprox. 

 

OBJECTIUS 
• Demostrar que la bicicleta és una alternativa viable 

per a desplaçar-se per la ciutat amb seguretat, 

economia, eficàcia i comoditat. 

 

 

CONTINGUTS 

• La bicicleta com a mitjà de transport quotidià i 

sostenible 

• Normes de circulació 

• Seguretat viària per a ciclistes 

 

METODOLOGIA 

Xarrada sobre mobilitat sostenible i segura. 

Recorregut per les  vies del municipi per a aplicar 

els conceptes introduïts en les xarrades. 

 

 

OBSERVACIONS 

L'alumnat ha d'acudir al centre amb les seues bicicletes. 

El recorregut es realitza amb l'acompanyament  de  3 

monitors. 

Només hi haurà acompanyament policial si els serveis 

que tinga la policia eixe dia ho permeten. 



 

 

ACTIVITATS EN CENTRES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

XARRADA JOVES I MOBILITAT SEGURA  

 

NIVELL 1r BAT 

LLOC DE 

REALITZACIÓ 

 

Centres educatius 

DATES 
IES  

L’Allusser 

IES 

Mutxamel 

DURACIÓ 1h aprox. 

 

 

OBJECTIUS 

• Conscienciar els joves dels riscos associats a la 

conducció. 

• Fomentar l'ús de vehicles alternatius o dels 

desplaçaments a peu. 

 

 

CONTINGUTS 

• Factors de risc en la població juvenil associats  a la 

conducció. 

• Efecte del consum de substàncies en la conducció. 

• Pautes de conducció segura en ciutat. 

METODOLOGIA Xarrada amb el suport de vídeos i material interactiu. 

Simulació dels  efectes de l'alcohol  en la conducció. 

OBSERVACIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITATS EN CENTRES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

VISITA A LA PLANTA DE TRACTAMENT DE RSU PEDRANEGRA, A XIXONA  

 

NIVELL 2n ESO 

LLOC DE 

REALITZACIÓ 
Planta de tractament de residus Pedra Negra, Xixona 

DATES 
IES 

L’Allusser 

IES 

Mutxamel 

DURACIÓ Aproximadament 1h 30 min // Dos torns per dia (9h- 

11h; 11h-13h) 

 

 

 

OBJECTIUS 

• Conéixer la destinació dels residus generats en les 

llars. 

• Diferenciar els tipus de residus segons la 

seua composició 

• Aprendre i aplicar correctament la separació de 

residus 

• Ser conscients de la problemàtica associada a la 

generació de residus. 

 

 

 

CONTINGUTS 

• Tipus de residus. 

• Cicle dels residus orgànics i brossa mixta o 

residus. 

• Reducció, reutilització, reciclatge, valorització i 

deixalla de residus 

• Funcionament d'una  planta de tractament. 

 

 

METODOLOGIA 

Visita a la planta de tractament de residus de Pedra 

Negra, a Xixona, on es reben els residus urbans de 

Mutxamel. En la visita s'observarà  el funcionament d'una  

planta de residus i els diferents tractaments que es fan 

segons el tipus de residu. 

OBSERVACIONS L'alumnat  serà traslladat amb autobús. S'establixen  dos 

torns per dia, a les  9h i a les  11h. 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITATS EN CENTRES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

VISITA A LA DEPURADORA D’ALACANTÍ NORD  

 

NIVELL 4t ESO 

LLOC DE 

REALITZACIÓ 

 

EDAR L'Alacantí Nord 

DATES 
IES L’Allusser  

IES Mutxamel 

DURACIÓ Aproximadament 3 hores.// 09.00 a 12.00h 

 

 

 

OBJECTIUS: 

• Cicle de l'aigua 

• Conéixer el funcionament d'una  EDAR. 

• Identificar hàbits quotidians que influïxen en el 

funcionament de les EDAR. 

• Comprendre la importància del tractament i la 

reutilització de l'aigua..  

 

 

CONTINGUTS 

• Fases de tractament de les  aigües residuals. 

• Factors que determinen la qualitat de les aigües 

tractades. 

• Usos de les aigües tractades i dels fangs de 

depuradora. 

METODOLOGIA Visita a l'estació   depuradora on s'aboquen  les 

aigües residuals de Mutxamel. 

 

 

 

OBSERVACIONS 

L'alumnat  es traslladarà amb autobús. 

L’EDAR visitada podria modificar-se, visitant la planta 

d’Orgègia, si així ho establix l'entitat gestora de les 

depuradores. 

Depenent del nombre d'alumnes, és possible que cada 

centre haja de realitzar la visita a l’EDAR en dos  dies. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITATS EN CENTRES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

TALLER SOBRE LA PETJADA DE CARBONI  

 

NIVELL 1r ESO 

LLOC DE 

REALITZACIÓ 

 

Centres educatius 

DATES 
IES 

L’Allusser 

IES 

Mutxamel 

DURACIÓ 1 hora per classe, que han de ser consecutives 

 

 

OBJECTIUS: 

• Exposar la problemàtica del calfament global i, com 

a conseqüència, del canvi climàtic. 

• Introduir el concepte de petjada de carboni. 

• Facilitar estratègies individuals de reducció de la 

petjada individual. 

 

CONTINGUTS 
• Calfament global i canvi climàtic. 

• Petjada de carboni. 

 

METODOLOGIA 

Activitats interactives entre alumnat i  educadors on 

puguen descobrir el que  suposa l'augment  de tones de 

CO2 en el medi ambient. 



 

 

ACTIVITATS EN CENTRES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

TALLER ANÀLISI SENSORIAL DE LA TOMATA MUTXAMEL  

 

NIVELL Secundària i Batxillerat 

LLOC DE 

REALITZACIÓ 

 

Centres educatius 

DATES 
IES L’Allusser 

IES Mutxamel 

DURACIÓ 1 hora per classe, que han de ser consecutives 

 

 

OBJECTIUS: 

• Conéixer les característiques de la tomata 

Mutxamel i  aprendre a identificar-la entre les 

diferents varietats de tomata. 

• Distingir entre els diferents sabors i aromes. 

 

 

CONTINGUTS 

• Cata científica i paràmetres de valoració de 

qualitat d'aliments.  

• Diferència entre sabor i aroma 

• La tomata Mutxamel, característiques organolèptiques 

 

METODOLOGIA 

Xarrada sobre les característiques dels aliments i la 

seua  relació amb la qualitat dels  productes. 

Participació  en  un  tast  científic  de  diferents varietats 

de tomata, entre les quals la tomata Mutxamel. 

OBSERVACIONS  



 

ACTIVITATS EN CENTRES D'INFANTIL I PRIMÀRIA 

TALLER DE BIODIVERSITAT  

 

NIVELL Infantil 5 anys i 1r de primària 

LLOC DE 

REALITZACIÓ 

 

Centres educatius. 

 

DATES 

CEIP Manuel Antón 

CEIP Arbre Blanc 

CEIP El Salvador  

DURACIÓ 3h aprox. 

 

OBJECTIUS 
• Donar a conéixer la riquesa de fauna i flora del 

municipi, donant importància de la conservació dels  

espais naturals i zones verdes. 

 

 

CONTINGUTS 

• Biodiversitat i avifauna de Mutxamel. 

• Identificació d'ocells  més habituals en l'entorn.  

• Problemes que amenacen l'existència d'ocells en el 

municipi. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Realització de tallers sobre identificació de la fauna 

autòctona del municipi i la fabricació de caixes niu per a 

instal·lar en els centres escolars. La proposta de taller en 

centres educatius inclou: 

• Xarrada/Dinàmica de grup sobre biodiversitat i 

avifauna de Mutxamel 

• Taller de siluetes d'ocells  en vol i col·locació de 

les mateixes  en les finestres de l'aula.  

• Taller sobre creació de caixes niu. 

• Col·locació de caixes niu en els centres 

educatius i ubicació amb coordenades GPS. 

• Seguiment de nidificació en les caixes niu. 

OBSERVACIONS Almenys  un docent ha d'acompanyar  a cada classe 

 

  

 

 

 



 

 

ACTIVITATS EN CENTRES D'INFANTIL I PRIMÀRIA 

DIA DE L'ARBRE 

 

NIVELL 6é de primària 

LLOC DE 

REALITZACIÓ 

- Àrea recreativa del Calvari 

 

DATES 

CEIP Manuel Antón 

CEIP Arbre Blanc 

CEIP El Salvador  

DURACIÓ 3h aprox. 

 

 

OBJECTIUS 

L'objectiu de l'activitat és que l'alumnat conega  les 

diferents espècies d'arbres i matolls autòctons i valoren 

la importància de conservar els boscos i les àrees 

verdes, com a part de la lluita contra el canvi climàtic. 

CONTINGUTS Activitat a l'aire lliure que inclou determinació 

d'espècies,  càlcul de l'edat  dels  arbres i plantació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Els alumnes, dirigits per educadors ambientals, 

realitzaran activitats de plantació d'espècies autòctones i 

dinàmiques on es posa de manifest la  importància 

d'estes zones verdes com a punts d'absorció  de CO₂, 

principal gas d'efecte d'hivernacle. 

• Activitat 1. Presentació de l'activitat. Explicació de les 

espècies vegetals que   es repartiran i el seu paper en la 

Muntanya Mediterrània. Després de l'explicació de 

com fer correctament la plantació, els alumnes 

procedixen per grups de 4-5 alumnes a plantar 

exemplars autòctons, a donar-los el primer reg i l'adob 

que necessiten. 

• Activitat 2. Taller i Joc de sòl. Es realitzarà un taller 

de dendrocronologia, on es parlarà de l'estudi  a 

través  dels anells dels arbres i es relaciona amb la 

importància dels  arbres i de les  zones verdes dins 

del nostre municipi en la lluita contra el canvi 

climàtic. S'acaba amb un      Joc de l'Oca pel medi 

ambient, on a través de preguntes sobre el canvi 

climàtic, els alumnes han d'anar avançant les 

caselles en el tauler. 

 



 

 

ACTIVITATS EN CENTRES D'INFANTIL I PRIMÀRIA 

VISITA L'HORT MUNICIPAL DE PENYA-SERRADA 

 

NIVELL 2n de primària 

LLOC DE 

REALITZACIÓ 
Hort Municipal de Penya-serrada. 

 

DATES 

CEIP Manuel Antón 

CEIP Arbre Blanc 

CEIP El Salvador  

DURACIÓ Aprox. 3 hores 

 

 

OBJECTIUS 

• Conéixer els cultius de l'horta tradicional 

mutxamelera 

• Aprendre els principis de l'agricultura ecològica. 

Aplicar l'aprés  en els horts escolars 

 

 

CONTINGUTS 

• Cultius de l'horta  tradicional mutxamelera 

• Principis de l'agricultura   ecològica 

• Patrimoni cultural de Mutxamel: jardins de 

Penya-serrada. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Es planteja com una activitat continuada durant tot el 

curs, amb 2 visites a l'hort, en les quals l'alumnat 

col·laborarà en les labors de recollida de la collita, en 

una parcel·la que l'Ajuntament reservarà                    per a 

cadascun  dels  col·legis. 

La visita al març  constarà d'una  parada d'introducció  

sobre els Jardins de Penya-serrada i               activitats en l'hort:  

sembra, plantació i cura de l'hort.  

OBSERVACIONS Serà necessària la col·laboració dels  mestres que 

acudisquen a l'hort.  

Si algun col·legi té un nombre alt d'alumnes, es 

desdoblegarà l'activitat  en dos dies. 

El desplaçament, donada l'edat  de l'alumnat,  podrà 

realitzar-se amb autobús, prèvia sol·licitud dels  centres. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITATS EN CENTRES D'INFANTIL I PRIMÀRIA 

TALLER D'ESTALVI D'AIGUA “AQUALOGIA” 

 

NIVELL 3r primària 

LLOC DE 

REALITZACIÓ 

 

Centres educatius 

 

DATES 

CEIP Manuel Antón 

CEIP Arbre Blanc 

CEIP El Salvador  

DURACIÓ 55 minuts 

 

 

OBJECTIUS: 

• Promoure l'ús  racional de l'aigua. 

• Investigar els cicles natural i urbà de l'aigua.  

• Fomentar una actitud positiva cap al medi 

ambient . 

 

 

CONTINGUTS 

• Cicle de l'aigua 

• Gestió responsable de l'ús  de l'aigua.  

• Xarxes de proveïment i clavegueram i 

problemàtica associada 

METODOLOGIA Els tallers consistixen en unes xarrades sobre el cicle de 

l'aigua  i uns tallers d'experimentació amb l'aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVITATS EN CENTRES D'INFANTIL I PRIMÀRIA 

VISITA A L'ECOPARC MUNICIPAL 

 

NIVELL 4t de primària 

LLOC DE 

REALITZACIÓ 

 

Ecoparc municipal 

 

DATES 

CEIP  

Manuel Antón  

CEIP 

Arbre Blanc  

CEIP El Salvador 

DURACIÓ 3 hores aprox. 

 

OBJECTIUS: 
• Fomentar entre els més xicotets les bones 

pràctiques ambientals en relació amb la separació        

en origen dels residus. 

 

CONTINGUTS 
• Tipus de residus i contenidors de residus 

• Reducció, reutilització, reciclatge, valorització i 

deixalla de residus. 

 

 

METODOLOGIA 

Xarrada explicativa sobre els conceptes relacionats amb 

els residus. 

Tallers de separació i reutilització de residus. 

Recorregut pels diferents contenidors de 

l’ecoparc per a aprendre què es deposita en cadascun. 

 

 

OBSERVACIONS 

Es proporcionarà trasllat amb autobús als centres 

Manuel Antón i El Salvador. Se sol·licitarà 

acompanyament policial per al centre Arbre Blanc. 

Es demanarà a l'alumnat que porten de casa residus 

per a classificar i depositar en l'ecoparc.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVITATS EN CENTRES D'INFANTIL I PRIMÀRIA 

JORNADES DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

 

NIVELL 3r, 4t, 5é i 6é de primària 

LLOC DE 

REALITZACIÓ 

 

Centres educatius 

DATES  

DURACIÓ 4 hores, cada hora per a una classe. 

 

OBJECTIUS: 

Fomentar bons hàbits en la conducció i el 

respecte als senyals i normes de trànsit i donar a 

conéixer els mitjans de mobilitat sostenible 

CONTINGUTS  

 

 

 

METODOLOGIA 

Es tracta d'una  jornada d'educació viària que inclou: 

-circuit amb tricicles. 

-4 hores de classes pràctiques: tots els xiquets fan de 

conductor i de vianant. 

-Carnet per als  participants. 

OBSERVACIONS Els col·legis Manuel Antón i El Salvador  aniran amb 

autobús  i l’Arbre Blanc anirà caminant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. AGÈNCIA LOCAL DE 

DESENVOLUPAMENT 

 

 

ACTIVITAT: “HUBITAT. ESPAI DE TREBALL COMPARTIT” 

DIRIGIT A:  - Alumnat de Batxillerat i d'FP d'IES 

LLOC: - C/ Mare de Déu del Pilar, 62 Mutxamel. Contacte: 
adl@mutxamel.org  

HORARI I 
DATA: 

- Horari: D'11 a 12:30h. 
- Data: x determinar 

CONTINGUT: - Visita Hubitat: Espai de Treball Compartit. Cotreball de l'Ajuntament 
de Mutxamel. 

- Explicació de projectes emprenedors que es poden desenvolupar en 
els espais de cotreball. 

OBJECTIU: - Conéixer els espais cotreball, els espais de treball compartit, com a 
lloc de creixement i maduració d'idees emprenedores.  

 

ACTIVITAT: IV JORNADES D'ORIENTACIÓ FORMATIVA PER A l'OCUPACIÓ. 

DIRIGIT A:  
- Alumnat de Batxillerat i d'FP d'IES. 
- Alumnat de 6é de primària.  
- Entitats formatives: Universitats, Centres d'FP, etc. 

LLOC: - Casa de la Cultura - Parc municipal El Canyar de les Portelles.  

DATA I HORARI 

 

- Horari: de 9 a 14h.  
- Data: x determinar 

CONTINGUT: Exposició d'oferta formativa diversa oferida per: Centres de Formació 
Professional, Universitats, centres privats i públics amb oferta de formació 
professional per a l'ocupació.  

OBJECTIU: Que l’alumnat dels instituts de Mutxamel i qui ho desitge puguen informar-
se sobre diferents recursos formatius existents, ampliant les perspectives 
relacionades amb els seus estudis per a millorar la seua qualificació 
professional per a la incorporació posterior al mercat laboral. Són unes 
jornades que no sols faciliten informació a l'interessat, sinó on poden trobar 
diversitat d'idees per a donar forma a eixe futur que encara no tenen 
completament definit. Pel costat, dels expositors participants, entitats 
formatives, les Jornades es presenten com un lloc de trobada en el qual 
difondre i generar coneixement sobre la seua oferta formativa. 

mailto:adl@mutxamel.org


 

 

 


