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L’AGENDA DELS TEMES CLAU DE
L’EDUCACIÓ A MONTGAT

L’AGENDA DELS TEMES CLAU DE L’EDUCACIÓ
1. Adequar els equipaments educatius
de Montgat a les necessitats de la seva
població escolar
2. Ampliar els serveis, activitats i
recursos per a les famílies i els infants
menors de 3 anys al municipi
3. Ordenar i completar l’oferta
d’activitats fora escola dirigides a infants
i adolescents i joves, a través del treball
amb els agents socioeducatius

L’AGENDA DELS TEMES CLAU DE L’EDUCACIÓ
4. Ampliar i actualitzar l’oferta formativa
post- obligatòria al municipi
5. Potenciar la relació entre els centres
educatius del municipi amb projectes
conjunts i respostes comuns davant dels
reptes detectats
6. Potenciar les relacions entre famílies i
centres educatius, fomentant la
participació i la formació de les famílies

L’AGENDA DELS TEMES CLAU DE L’EDUCACIÓ
7. Ampliar i completar l’oferta de formació
permanent i per a persones adultes a la vila
8. Potenciar la participació d’infants i
adolescents en les polítiques municipals i en
especial, en la política educativa local
9.Millorar la coordinació entre els agents
educatius locals i la comunicació cap a la
ciutadania
10. Fer de la sostenibilitat i l’educació
ambiental eix de la política educativa local

PRINCIPIS, EIXOS, LÍNIES
D’ACTUACIÓ I OBJECTIUS DEL PLA

PRINCIPIS DEL PLA LOCAL D’EDUCACIÓ
DE MONTGAT
 Visió

integral de l’educació

 Acció transversal i organització flexible
 Participació i Coresponsabilitat
 Sostenibilitat de les accions
 Política educativa inclusiva
 Sostenibilitat i educació ambiental

LÍNIA 1. Ampliar els serveis, activitats i recursos socioeducatius per a les famílies i
els infants menors de 3 anys
1.1. Incrementar les activitats educatives dirigides als infants 0-3 anys i les seves famílies
1.2. Crear espais familiars o recursos socioeducatius materno-infantils
1.3. Habilitar un recurs socioeducatiu per facilitar la formació de les famílies amb infants
menors de 3 anys
1.4. Adequar l’Escola Bressol Municipal a les necessitats de la seva població escolar

LÍNIA 2. Potenciar espais i activitats per al lleure d’infants menors de 3 anys
2.1. Adaptar els espais públics i els parcs infantils per a l’ús d’infants menors de 3 anys
2.2. Coordinar i millorar la difusió de l’oferta d’activitats per a infants de 0 a 3 anys

LÍNIA 3. Treballar per a una escola pública i de qualitat, amb equipaments adequats a les
necessitats de la població escolar
3.1. Treballar amb la Conselleria d’Ensenyament la planificació i la provisió d’equipaments educatius
adequats per respondre a les necessitats del municipi
3.2. Millorar el manteniment dels centres educatius públics de primària que depenen de l’Ajuntament
3.3. Potenciar la innovació educativa dins dels centres educatius i en relació a l’entorn

LÍNIA 4. Avançar cap a un model “d’Escola a temps complert”, ordenant i completant
l’oferta d’activitats educatives locals
4.1. Crear eines de comunicació i coordinació entre els agents socioeducatius per articular una oferta
amb lògica de municipi, evitant duplicitats i oferint activitats diverses
4.2. Millorar la comunicació i la coordinació entre entitats i amb l’Ajuntament en relació a l’oferta
educativa local
4.3. Promoure la creació de projectes i activitats, entre tots els agents educatius per a cobrir les
demandes i necessitats educatives no cobertes

LÍNIA 5. Promoure el lleure i l’esport com a valor educatiu, saludable, accessible,
inclusiu i de qualitat
5.1. Ordenar els espais públics i la platja per a la diversificació de la pràctica esportiva
5.2. Definir noves línies d’ajuts destinades a la promoció i foment de l’activitat esportiva i de
lleure
5.3. Optimització dels patis dels centres educatius i regulació de la seva obertura fora de l’horari
escolar

LÍNIA 6. Fer un acompanyament a infants i adolescents per millorar la convivència i
assolir l’èxit educatiu per a tothom
6.1. Oferir recursos educatius de reforç per l’assoliment de les competències bàsiques a infants i
adolescents amb dificultats i amb Necessitats Educatives Especials (NEE)
6.2. Repensar i actualitzar els programes d’adaptació curricular a 4t d’ESO, tot ampliant i
diversificant-los
6.3. Adoptar mesures per prevenir i donar suport a les persones i famílies en situació de risc de
pobresa o d'exclusió social des de les polítiques educatives
6.4. Tractar de forma integral la prevenció de l’assetjament escolar i la promoció de la
convivència al municipi

LÍNIA 7. Ampliar i millorar l’oferta formativa post- obligatòria al municipi
7.1. Treballar amb la Conselleria d’Ensenyament l’oferta de Cicles Formatius al municipi
7.2. Actualitzar i potenciar l’oferta de Programes de Formació Inicial i els programes formatius de
“segones oportunitats”
7.3. Potenciar la formació post-obligatòria on-line amb el suport municipal del CFA Timó

LÍNIA 8. Fer una oferta d’activitats dirigides als joves de Montgat, en base als seus
interessos i necessitats
8.1. Crear mecanismes i espais de participació del jovent per posar en comú interessos, necessitats i
propostes d’activitats a Montgat
8.2. Fer una programació conjunta d’activitats juvenils
8.3. Portar a terme activitats educatives per potenciar entre el jovent l’adopció d’hàbits de vida
saludables (prevenció del consum de drogues i de conductes de risc, promoció de l’alimentació
saludable i la pràctica esportiva...)

LÍNIA 9. Millorar l’orientació educativa i la Transició Escola – Treball, a través de la
coordinació entre els agents implicats
9.1. Ampliar les expectatives formatives i laborals de l’alumnat a través de la continuïtat dels estudis
9.2. Potenciar l’orientació educativa d’adolescents, joves i famílies cap a la formació post obligatòria
9.3. Desenvolupar l’orientació de joves al món del treball

LÍNIA 10. Promoure la millora dels equipaments i infraestructures educatives del municipi
per a persones adultes i gent gran
10.1. Millorar les infraestructures del CFA Timó i del Centre Cívic Les Mallorquines per poder mantenir i
ampliar la seva oferta formativa
10.2. Potenciar l’espai de referència al municipi per al suport a la formació on-line que ofereix el CFA
Timó

LÍNIA 11 . Completar i ordenar l’oferta de formació continuada i ocupacional per a
persones adultes a la vila
11.1. Analitzar les demandes formatives no cobertes, en relació a la formació reglada
11.3. Potenciar la formació ocupacional per al “reciclatge professional”
11.2. Crear espais i eines de comunicació i coordinació entre els agents educatius per articular una
oferta formativa ocupacional i continuada, evitant duplicitats i oferint activitats diverses.

LÍNIA 12. Ampliar la formació permanent i de sensibilització social i cívica de les
persones adultes i la gent gran
12.1. Analitzar les demandes formatives no cobertes, en relació a la formació no reglada
12.2. Ampliar l’oferta de formació permanent a preus assequibles (art, TIC, idiomes, ...)
12.3. Crear espais i eines de comunicació i coordinació entre els agents educatius per articular una
oferta de formació permanent, evitant duplicitats i oferint activitats diverses.

LÍNIA 13. Promocionar l’envelliment actiu a partir de diferents estratègies i activitats
educatives
13.2. Impulsar projectes Inter generacionals de base comunitària amb objectius educatius
13.3. Potenciar espais i activitats diversificades que responguin als diferents models d’envelliment del
municipi

LÍNIA 14. Potenciar el Consell Escolar Municipal (CEM) com a espai de relació, debat i
treball conjunt entre els agents educatius de Montgat pel desplegament del Pla
14.1. Fer del Plenari del CEM l’espai de debat i de participació de referència dels agents educatius de
Montgat per al desplegament del Pla Local d’Educació (PLE).
14.2. Articular grups de treball del CEM, que siguin d’espais de planificació, implementació i avaluació
de projectes i iniciatives on hi participin centres educatius públics i privats de Montgat, entre d’altres
agents educatius.

LÍNIA 15. Potenciar la participació d’infants i adolescents en el poble i en les polítiques
municipals
15.1. Impulsar la creació d’un Consell Municipal d’Infants i un Consell Municipal d’Adolescents.
15.2. Impulsar processos participatius i espais de debat amb la participació d’infants

LÍNIA 16. Potenciar la formació i la participació de les famílies en l’educació dels
seus fills i filles
16.1. Donar suport a les AMPA i impulsar activitats de formació de pares i mares.
16.2. Potenciar les relacions entre famílies i centres educatius, ampliant la participació de les
famílies a l’educació

LÍNIA 17. Desplegar el Pla Local Educatiu amb una visió integral, garantint la
comunicació i el treball en xarxa entre tots els agents educatius.
17.1. Integrar al Pla les línies i accions educatives que incorporin els futurs plans estratègics
sectorials (joventut, participació, gènere, gent gran, civisme,....), tot garantint la coordinació i el
treball conjunt.
17.2. Mantenir el Grup Motor com a espai de treball tècnic, encarregat de coordinar el
desplegament i avaluació del Pla i dinamitzar els grups de treball i de vetllar pel treball en
xarxa i la comunicació amb la comunitat educativa.
17.3 Treballar la comunicació dels centres educatius i altres recursos educatius de la vila, fent
visibles els projectes innovadors i singulars actuals.
17.4. Millorar la comunicació i la coordinació entre entitats educatives, socials o culturals i amb
l’Ajuntament en relació a l’educació

LÍNIA 18.Treballar per ampliar el nombre de centres escolars amb el distintiu d’Escola
Verda
18.1. Fomentar l’educació ambiental del personal docent, de l’alumnat i de les seves famílies
18.2. Desplegar el programa de gestió i educació mediambiental als centres educatius de titularitat
pública
18.3. Elaborar projectes de municipi amb la sostenibilitat com a eix educatiu

LÍNIA 19. Facilitar l’accés a peu als centres educatius i a d’altres equipaments públics, a
través de camins escolars nets, segurs i educadors
19.1. Definir conjuntament camins escolars als centres educatius públics de la vila i a d’altres equipaments
municipals (culturals, juvenils...)
19.2. Millorar la mobilitat i fomentar el transport públic en l’accés als centres educatius i d’altres
equipaments municipals
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