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Acció de Govern
Serveis Municipals

NOUS AGENTS DE POLICIA

Donem la benvinguda a 3 nous agents de Policia Local 
contractats per procediment d’urgència. Són L’Oriol, en 
Drago i la Natàlia (d’esquerra a dreta tal com apareixen 
a la foto). 

Faran tàndem amb els agents M.Carmen, Josep, Àlex i 
Joan que tenen una llarga trajectòria i experiència i els 
trametran els coneixements necessaris. 

CONTROL CO2 A LA LLAR

Des d’ahir ja tenim operatiu el sistema ORPHEUS pel 
control de CO2 de les aules de la llar d’infants. Aquest 
sistema recull dades a temps real de diferents paràmetres 
de confort i salut i a partir d’aquestes dades estableix 
els protocols de ventilació dels espais. Les educadores 
disposen d’informació personalitzada per cada aula i un 
aplicatiu que els indica si cal o no ventilar.

Aquesta actuació és fruit d’un acord de tots els grups 
municipals i s’està estudiant d’ampliar aquest telecontrol 
a d’altres espais públics municipals.

REFORÇ SOCIOEDUCATIU A PRIMÀRIA

L’actual proposta doncs és un projecte únic per l’alumnat 
de cicle superior de primària de les dues escoles del 
municipi, la pública Pompeu Fabra i la concertada FEDAC-
Anglès.

Els objectius principals d’aquest projecte són:

• Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració 
i el desenvolupament de la personalitat de l’infant.

• Afavorir la socialització i la integració social dels 
infants i les seves famílies en l’entorn més proper.

• Acompanyar, orientar i recolzar a les famílies en els 
processos educatius que afecten els seus fills i filles.

• Prevenir i detectar factors i situacions de risc social 
i de ruptura, principalment entre la família i l’escola.

• Adaptar l’acció educativa a la realitat individual, 
grupal i comunitària, tenint sempre en compte les 
diferents necessitats i oportunitats. 

• Oferir temps, espais i propostes ludicoeducatives i 
d’aprenentatge als infants des d’on poder-se vincular 
amb l’altre. 

•Treballar des d’una relació plural, integradora i 
inclusiva que generi oportunitats de desenvolupament 
positiu en diferents àmbits.

•Compensar dèficits socioeducatius, de competències 
i hàbits bàsics. 

• Esdevenir referents positius dels infants.

Amb aquest reforç, per tant, es busca donar eines i 
recursos als infants perquè puguin tenir una millor 
preparació per tal d’afrontar tant les situacions habituals 
de la vida quotidiana com afrontar situacions adverses o 
de crisis com l’actual.

De cares al curs vinent l’Ajuntament té la intenció 
d’ampliar el projecte per tal que també se’n pugui 
beneficiar l’alumnat d’ESO del municipi de l’Institut 
Rafael Campalans d’Anglès, ja que des de l’equip directiu 
d’aquest s’ha mostrat interès arrel de la detecció de 
casos de preadolescents i adolescents amb necessitats 
en la línia del present projecte.


