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II FÒRUM D’EDUCACIÓ

Projecte Educatiu de Caldes (PEC)
Dissabte, 17 de novembre
de 9.30 a 13.30 h · Les Cases dels Mestres
PROGRAMA DE LA JORNADA
9.30 h Recepció participants
9.45 h Benvinguda institucional a càrrec de Roser Guiteras, Regidora d'Educació i Formació
Permanent de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
10.00 h Esmorzar i cafè
10.30 h Presentació del projecte EDUCAENTORN a càrrec de Roser Guiteras
10.45 h Presentació de les accions desenvolupades pels grups de treball del PEC 2018 a
càrrec dels membres del Grup Impulsor
11.15 h Properes passes del PEC: treball participatiu en grups
12.45 h La participació en projectes que generen impactes positius en la comunitat a càrrec
de Màrius Martínez, professor titular del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB
13.15 h Entrega de reconeixements als membres del Grup Impulsor per la seva implicació i
compromís en el PEC
13.25 h Cloenda institucional II Fòrum d'Educació

Coneix què és el PEC,
què hem fet fins ara i com donar-li continuïtat
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PROJECTE EDUCATIU DE CALDES

D'on venim?
Què és el PEC?
És un projecte que vol aconseguir el compromís polític i ciutadà amb l'educació, una educació
entesa com un procés permanent d'aprenentatge al llarg de tota la vida. L’educació més enllà de
l'escola.
També és un instrument que ajuda a definir el model de ciutat que es vol i els valors que el sustenten, a concretar-ne accions i a establir les complicitats necessàries entre administracions i ciutadania per tirar-lo endavant.
El PEC permet planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi i, amb la participació de la
ciutadania, elaborar propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits.

Què hem fet fins ara?
ACORDS
El Consell Escolar Municipal (màxim òrgan de representació de la comunitat educativa local) acorda
tirar endavant el Projecte educatiu de Caldes, i el Ple de l’Ajuntament aprova, amb l’acord de tots
els grups polítics municipals, iniciar el procés per elaborar aquest projecte plurianual amb el suport
tècnic de la Diputació de Barcelona.
FASE DE DIAGNOSI I PROPOSTES
2.1. Creació del Grup Motor
Es crea un grup format per tècnics municipals i la regidora d’Educació que organitza, gestiona i
coordina els processos de cada fase del PEC.
2.2. Seguiment institucional
S'informa els diferents grups polítics municipals del desenvolupament del PEC i se'n recullen
propostes i suggeriments.
2.3. Diagnòstic
Es fa un diagnòstic de la realitat objectiva i s’elabora el mapa d’estructura social que recull les dades
de la realitat sociodemogràfica i econòmica del municipi i el mapa escolar que en recull la realitat
educativa.
2.4. Presentació del PEC a la ciutadania
Es celebra una jornada de presentació del PEC a la ciutadania en què es fa un retorn de la diagnosi
de la realitat objectiva i en què es recullen les primeres impressions de la ciutadania per dissenyar el
mapa de visions ciutadanes.
2.5. Creació del Grup Impulsor
Es celebra una jornada de presentació grup format per persones del municipi provinents de
diversos àmbits, interessades a tirar endavant les línies estratègiques i les accions de treball decidides mitjançant els diferents espais de participació que s'impulsen al llarg del procés.
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2.6. Elaboració del mapa de visions ciutadanes (fase de propostes)
El Consell Escolar Municipal, el Consell d’Infants, les entitats de Caldes, els tècnics municipals i el
mateix Grup Impulsor del PEC porten a terme grups de discussió per elaborar el mapa de visions
ciutadanes que té com a finalitat recollir les principals preocupacions compartides per la ciutadania
i analitzar els principals punts forts i punts febles del poble en l’àmbit educatiu.
2.7. Elaboració del mapa de Recursos Educatius del Municipi i l’Educaentorn
S'elabora una eina que recull els principals recursos i serveis educatius amb què compta el municipi
i es desenvolupa al portal Educaentorn.
2.8. Definició de les línies estratègiques i accions del PEC
El Grup Impulsor amb la informació dels diferents mapes agrupa les visions ciutadanes en quatre
àmbits: Escola / Fora escola / Transició escola treball i formació permanent / Poble educador, i en
defineix les línies estratègiques i les accions que s'hi han de fer.
2.9. I Fòrum d'Educació. 28 d'octubre de 2017 (priorització de les propostes)
Les persones participants prioritzen les línies estratègiques i les accions que s’han de desenvolupar
en primer lloc.
FASE DE DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS
Es creen grups de treball per a cada àmbit amb la finalitat de definir-ne les accions i fer els passos
per portar-les a terme.
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Vine a conèixer quines són les accions que s’implementaran i si vols podràs formar part del Grup
Impulsor. La col·laboració de la ciutadania és una peça clau en aquest projecte.

Estructura del PEC
GRUP MOTOR (GM): grup format per tècnics municipals i la regidora d’Educació que organitza,
gestiona i coordina els processos de cada fase del PEC.
GRUP IMPULSOR (GI): grup format per persones del municipi provinents de diversos àmbits,
interessades a tirar endavant les línies estratègiques i les accions de treball decidides mitjançant els
diferents espais de participació que s'impulsen al llarg del procés.
SEGUIMENT INSTITUCIONAL: informació als diferents grups polítics municipals del desenvolupament del PEC i recull de propostes i suggeriments.
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Com podem donar continuïtat al PEC?
Participa com a membre del GRUP IMPULSOR (GI) que està format per les persones que juntament amb el compromís polític i les àrees tècniques de l'Ajuntament donen forma a les accions per
implementar-les al municipi i en fan el seguiment i l'avaluació. Aquest grup és obert a tota la
població.
Sense el Grup Impulsor el projecte del PEC no té sentit.
El Grup Impulsor s'organitza de la manera següent:
· Plenaris: cada dos mesos o a determinar pel Grup Impulsor.
Data del proper plenari: 29 de novembre de 2018.
Incorporació oberta al llarg de tot el procés fins al III Fòrum.

Contacta

Si vols informació sobre el PEC envia un correu a pec@caldesdemontbui.cat o truca al 93 862 70 24

El PEC a les xarxes

#educaldes
www.caldesdemontbui.cat/pec
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ÀMBIT ESCOLA: D'ON VENIM I CAP A ON VOLEM ANAR?
LÍNIA ESTRATÈGICA 2

Diversitat i escola
Objectiu: Fomentar l'escola inclusiva millorant l'atenció a la diversitat.
Accions
1. Millorar la coordinació i la relació entre els centres educatius i altres agents educadors (Serveis
socials, entitats...)(*)
(*) acció actualment en fase d'estudi, prova o d'implementació.
2. Elaborar protocols consensuats de prevenció, detecció i seguiment de situacions de risc social:
dificultats d’aprenentatge, absentisme i abandonament escolar, assetjament escolar, etc.
3. Elaborar protocols consensuats de detecció i atenció dels infants i joves amb NEE (Necessitats
Educatives Especials).
4. Vetllar per la formació dels professionals i les famílies sobre l'educació en valors i atenció a la
diversitat.
LÍNIA ESTRATÈGICA 3

Noves maneres d'aprendre
Objectiu: Promoure la innovació educativa
Accions
1. Incorporar més activitats artístiques, tecnològiques i experimentals, i fer més sortides pel poble.
2. Fomentar la coherència de les innovacions metodològiques entre etapes educatives.
3. Canviar metodologies: quantitat de deures, horaris intensius, etc.
4. Desplegar projectes d’Aprenentatge-Servei, a partir de la detecció de necessitats de les entitats.
5. Fer més activitats conjuntes entre escoles.
6. Organitzar jornades d' intercanvi d’experiències educatives.
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ÀMBIT FORA ESCOLA: L'EDUCACIÓ MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA
LÍNIA ESTRATÈGICA 1

Serveis per a infants i joves
Objectiu: Revisar i actualitzar els recursos humans, tecnològics i d'infraestructures per a infants i
joves.
Accions
1. Ampliar recursos humans i horari d’obertura del Servei d'Informació Juvenil El TOC, també els
caps de setmana i nit (*).
(*) acció actualment en fase d'estudi, prova o d'implementació.
2. Organitzar activitats i espais de suport/ajuda a l'estudi per a infants i joves: classes de reforç,
aules d'estudi (TOC per a nens i nenes), més espais al poble amb wifi gratuïta, més ordinadors a la
Biblioteca. Mentoria educativa.
LÍNIA ESTRATÈGICA 3

Joves implicats
Objectiu: Fomentar la participació juvenil.
Accions
1. Crear un Consell de Joves a imatge del Consell d’Infants dotant-lo de continguts.
2. Reactivar espais de trobada de joves (assemblea de joves).
3. Incloure la informació de diferents serveis per a joves al Servei d’Informació Juvenil El TOC.
4. Incrementar i fomentar el suport, les accions i els recursos per als joves que ja estan organitzats.
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ÀMBIT TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL I FORMACIÓ PERMANENT
LÍNIA ESTRATÈGICA 2

Formació i inserció dels joves
Objectiu: Millorar l'assessorament, orientació i acompanyament dels joves a l'estudi i la Transició
Escola Treball (TET).
Accions
1. Elaborar un projecte local per a joves que es desvinculen del sistema educatiu abans de qualificar-se (de 16-18 i de 19-29). Donar-los assessorament, recursos, eines etc. Ampliar opcions formatives per a l'alumnat que no es graduen en ESO. Programes de Formació i Inserció (PFI) i programes
de Garantia juvenil(*).
(*) acció actualment en fase d’estudi, prova o implementació
2. Promoure la creació de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.
3. Crear la figura d’un orientador a tots els centres de Caldes per a joves i famílies.
4. Crear una xarxa de l'activitat econòmica de Caldes i entorn (eix Riera de Caldes, Vallesos...) per
potenciar una interrelació entre joves i feina. Col·laboració de les empreses del teixit econòmic local
amb els instituts (xerrades, etc.) i fer-ne difusió.
LÍNIA ESTRATÈGICA 4

Formació al llarg de la vida
Objectiu: Ampliar el ventall de formació permanent.
Accions
1. Coordinació dels agents implicats (Universitat popular, Escola d'Adults, Formació ocupacional SOC...) en la formació permanent per tal que la seva oferta sigui més complementària.
2. Ampliar i diversificar oferta i formats en la formació per a adults. Formació en línia i fer-ne difusió.
3. Promoure els projectes amb finançament del Fons Europeu, per exemple ERASMUS PLUS.
4. Aplicar innovació metodològica en les activitats de formació permanent.
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ÀMBIT POBLE EDUCADOR: TOTS I TOTES EDUQUEM
LÍNIA ESTRATÈGICA 1

Xarxa d’entitats
Objectiu: Millorar les relacions entre entitats i entre entitats i entorn.
Accions
1. Crear, adequar, i/o optimitzar espais per entitats. (*)
(*) acció actualment en fase d'estudi, prova o d'implementació
2. Cercar col·laboracions entre entitats i centres educatius.
3. Incorporar el grau de participació en el teixit associatiu i en els projectes de voluntariat en l'èxit
educatiu.
4. Elaborar un calendari d'activitats a principis d'any.
5. Organitzar una fira d'entitats.
6. Crear una borsa d'espais per a entitats.
7. Recollir i acompanyar les diferents demandes de les entitats per part de l'Administració.
Co-responsabilitat.
LÍNIA ESTRATÈGICA 3

Inclusió social
Objectiu: Aconseguir el sentiment de pertinença de tots els habitants conformant un sol poble.
Accions
1. Incentivar beques des de les entitats.
2. Treball intergeneracional en l'àmbit de les entitats.
3. Reforçar projectes orientats a la participació de les persones immigrades a Caldes.
4. Setmana intercultural, formativa i informativa dirigida a la població en general.
5. Apropament entre els centres educatius i gent gran mitjançant activitats diverses.

