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Plans i campanyes
Campanya de foment del reciclatge
Nova campanya per formentar la recollida selectiva a les llars.
Divendres, 5 de maig de 2017

La Canovelles que volem
Edició de les ordenances en un llibret àgil i entenedor.
Dimarts, 17 de gener de 2017

Festa islàmica del sacrifici
Dimarts, 10 de gener de 2017

Canovelles, Ciutat Educadora
Dimarts, 10 de gener de 2017
L'Ajuntament de Canovelles es va adherir com a ciutat educadora el 12 de juny de 2002.

Campanya de recollida selectiva
Divendres, 30 de desembre de 2016
Canovelles teva i neta, és l'eslògan d'aquesta campanya que consta de díptics informatius,
senyalització dels contenidors i imans per les neveres.

Pla d’Activitat Física, Esport i Salut
Divendres, 30 de desembre de 2016

Salvem les palmeres
Dijous, 29 de desembre de 2016
El morrut i l'eruga barrinadora de les palmeres són insectes que ataquen a les palmeres.

Control del mosquit tigre
Dijous, 29 de desembre de 2016
Què cal saber sobre el mosquit tigre?

Que la seva caca no ens embruti!
Dijous, 29 de desembre de 2016
Campanya per conscienciar als amos de la recollida d'excrements dels seus gossos

Pla Local de Joventut
Dilluns, 12 de desembre de 2016
El 29 de novembre del 2012, el Ple municipal va aprovar el Pla Local de Joventut “canJOVElles 20122016”.
Aquest pla serà el marc de referència pel que fa a les polítiques municipals de joventut.

Plataforma del voluntariat educatiu de Canovelles
Divendres, 9 de desembre de 2016
La plataforma del voluntariat educatiu de Canovelles, vinculada al Consell Escolar Municipal, és una
estructura que posa en contacte els centres educatius i els ciutadans i ciutadanes majors de 18 anys que
volen fer tasques de voluntariat educatiu als centres de primària i secundària de Canovelles, aportant el
seu temps i les seves capacitats per ajudar en tasques relacionades amb l'estudi assistit,
l'acompanyament a sortides, el foment de la lectura, suport a P3 a inici de curs, acollida famílies
nouvingudes, biblioteca escolar, suport informàtic, alfabetització digital a famílies, reutilització de llibres,
etc.

Pla Educatiu d’Entorn de Canovelles
Divendres, 9 de desembre de 2016
Al PEE de Canovelles, les actuacions que es porten a terme són consensuades per la comunitat
educativa local i implementades de forma corresponsable entre l'Ajuntament i el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'una suma d'esforços i de recursos que
permeten multiplicar l'eficàcia de la intervenció educativa dels diversos agents del territori

Campanya de trastos 2015
Divendres, 8 de juliol de 2016
Campanya de conscienciació sobre els trastos vells a la via pública

Pacte local pels valors
Dimecres, 6 de juliol de 2016

Xarxa antirumors
Dimecres, 6 de juliol de 2016
L’objectiu de la Xarxa Antirumors és trencar els tòpics i els rumors infundats que hi ha sobre el fet
migratori, per mitjà de la informació i el coneixement mutu. La voluntat és facilitar les respostes i els
arguments a la ciutadania perquè puguin contrastar les informacions.

Pla de prevenció de l'absentisme escolar
Dimecres, 6 de juliol de 2016
Programa interdepartamental i interinstitucional que es va constituir al 1991.

Pla Local sobre drogodependències
Dimecres, 6 de juliol de 2016
Observatori local sobre drogues i actuacions per prevenir des de les polítiques locals.

Pla Transició Escola–Treball
Dilluns, 13 de juny de 2016

L'empresa educa
Dilluns, 13 de juny de 2016

