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Ofereix als alumnes d’ESO mesures alternatives a la sanció

L’ajuntament signa amb la Fundació Acció Baix Montseny i
l’Hospital un conveni de col·laboració amb el projecte Ethos
SANT CELONI.- L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat
amb la Fundació Acció Baix
Montseny i l’Hospital el
conveni de col·laboració amb
el projecte Ethos que promou
la realització de serveis
comunitaris com a mesures
alternatives a la sanció entre
els alumnes d’ESO amb
dificultats de convivència als
centres. En una primera fase,
el projecte Ethos que promouen l’IES Baix Montseny i
l’Ajuntament, es va implantar
a diferents serveis municipals i ara s’amplia amb la
incorporació de la Fundació
Acció Baix Montseny i
l’Hospital.
El projecte té un caràcter
transversal i comunitari ja
que implica un treball
conjunt i coordinat entre els
centres educatius, àrees i
serveis de l’ajuntament i
entitats de Sant Celoni.
El projecte neix de la neces-

sitat d’arbitrar solucions
alternatives a les expulsions
a casa d’aquell alumnat que
incompleix reiterament les
normes bàsiques de convivència en el centre educatiu.
El curs passat, 17 alumnes
d’ESO de l’Institut i de l’esco-

la Avet Roig van fer serveis
comunitaris com a mesures
alternatives a la sanció dins
el projecte Ethos.
PROJECTE EUROPEU 50/50
Aquest mes de febrer s’ha
celebrat la primera reunió

amb els ajuntaments i les
escoles que participaran
directament al projecte
Euronet 50/50. Amb aquesta
iniciativa es pretén implicar
escoles d’arreu d’Europa en
l’estalvi energètic mitjançant
la implementació de la
metodologia 50/50 que ja s’ha
aplicat amb èxit a Alemanya.
El 50/50 es basa en un
sistema d’incentius per
estalviar energia, on un 50%
dels estalvis aconseguits són
retornats a l’escola monetàriament per part de l’ajuntament, mentre que l’altre
50% és un estalvi net per
aquest ens.
Euronet 50/50 es portarà a
terme a 50 escoles d’arreu
d’Europa, d’entre les quals 13
es troben a la província de
Barcelona. El CEIP la Tordera,
juntament amb les altres 12,
ha estat seleccionat d’entre
un total de 72 candidates.
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