Què és el Pla Local d’Educació de Montgat?
És un procés de treball entre Ajuntament i comunitat
educativa per consensuar quines seran les polítiques
educatives de Montgat per als propers 7 anys.

Com s’ha elaborat?
El Pla s’ha fet a partir d’un estudi sobre les necessitats
educatives de Montgat, on s’han treballat dades
estadístiques, s’han ordenat les accions educatives que
ja es fan al poble i s’han recollit les visions sobre
l’educació de molta gent de Montgat:






Tècnics i tècniques municipals
Representants electes
Direccions, mestres i famílies de les llars d’infants,
de les escoles, de l’Institut Thalassa i de l’Escola
d’Adults Timó
Entitats de Montgat: AMPA, lleure, esportives,
culturals...
Acadèmies i empreses que organitzen activitats
extraescolars

El proper pas serà acordar entre tots i totes quines
actuacions iniciem el curs 2017-18.

On puc trobar més informació i participar?
Servei d’Educació de Montgat
educaciomontgat@montgat.cat

93 469 49 00

PLA LOCAL D’EDUCACIÓ DE
MONTGAT 2017-2024

La Petita Infància
(0-3 anys)
Ampliar els serveis,
activitats i recursos
socioeducatius i de
lleure per a les famílies i els
infants menors de 3 anys de
Montgat

Infància i Adolescència
(3-16 anys)
Tenir una escola
de qualitat, amb
equipaments adequats.
Acompanyar infants i
adolescents per assolir l’èxit
educatiu i promoure el lleure
i l’esport com a activitats
saludables i inclusives

Joventut (16-29 anys)
Ampliar l’oferta
formativa postobligatòria, millorar
l’orientació educativa i la
Transició Escola – Treball.
Fer activitats dirigides al joves
de Montgat, en base als seus
interessos i necessitats

Persones adultes i
gent gran
Millorar els equipaments, completar
l’oferta de formació
permanent i ocupacional, i
promoure l’envelliment actiu

Participació i treball
en xarxa
Potenciar el Consell
Escolar Municipal i
la participació
d’infants, adolescents i
famílies en com volem
l’educació a Montgat. Garantir
un treball en xarxa entre tots
els agents per fer-ho possible

Sostenibilitat i
educació ambiental
Treballar per
ampliar el nombre
d’Escoles Verdes. Facilitar
l’accés a peu als
equipaments educatius i
culturals amb camins escolars
nets, segurs i educadors

