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Acta del Grup Impulsor
Reunits el 22 de febrer de 2017, a Can Pasqual.
1. Resum de la trobada:
Ens dividim en dos grups (1. àmbit escola i àmbit tet i 2. àmbit fora escola i àmbit ciutat educa) per tal de:
- Completar el Mapa de Recursos amb iniciatives i projectes provinents de la ciutadania
(entitats i empreses)
- Fer un primer esbós dels reptes de cada àmbi del PEC

Reflexions entorn el Mapa de Recursos:
- Definir què incloure en el Mapa de Recursos i establir criteris.
- Condicionar les subvencions de l’Ajuntament a les entitats si integren aspectes educatius
(en les del 2017, es recull si fan accions per a col•lectius vulnerables)
- Separar els recursos segons Equipaments/ Projectes per facilitar la lectura del Mapa.
- Revisar l’aportació de l’Ajuntament als centres.
Proposta de reptes de l’àmbit escolar:
- Optimitzar els espais dels centres educatius dins l’horari lectiu. Obertura dels centres educatius tant per a l’ús dels espais com per a assistir a classes lectives (ex. idiomes, informàtica), tant dins com fora de l’horari lectiu.
- Aprenentatge Servei
- Buscar activitats obertes a tothom de cada centre dins l’horari lectiu.
		 - Oferir classes de diferents nivells d’informàtica.
- Oferir classes de català i castellà a estrangers.
- L’alumnat més desmotivat (4t ESO) podria donar classes a adults per a motivar-se i
desplegar noves habilitats.
- Modificar els patis de les escoles per a fer-los més educatius, amb elements naturals, estructures d’experimentació del moviment i l’equilibri, espais de joc simbòlic, etc. Promoure la vivència i el respecte de l’alumnat envers la natura.
- Involucrar els col•lectius vulnerables (aturats, ec.) en la comunitat: horts urbans, manteniment dels centres...
- Cal una figura que ho impulsi i ho coordini.
- Prevenció del fracàs escolar a primària (està ja molt cobert amb el Casal intercultural, Biblioteca i Centre Obert La Fulla).
- Augmentar els recursos municipals a les escoles, mitjançant subvencions a projectes
col•lectius o individuals específics on es treballin valors, entorn, etc.
- Manteniment dels centres educatius.
- Més formació per a conserges.
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Proposta de reptes de l’àmbit formació adults i transició escola-treball:
- Promoure la formació postobligatòria.
		 - Aconseguir oferta a Esparreguera de Cicles de Formació Professional, FP Dual i PFI.
- Promoure ajuts i cooperació per a la mobilitat dels estudiants a fora del municipi a la
formació no ofertada a Espareguera.
- Prospecció de la formació més sol•licitada per les empreses locals i comarcals
(AODL Consell Comarcal BLL).
Proposta de reptes de l’àmbit fora escola/ciutat educa:
- Promoure un lleure infantil i juvenil ric i educatiu, fora de l’horari escolar i per a totes les
edats.
- Promoure l’Aprenetatge i Servei
- Repensar l’ús dels equipaments:
- La biblioteca està complint una funció de centre cívic perquè no n’hi ha.
- Cal Trempat com a espai de referència per als joves, amb activitats, espai per a fer
treballs de recerca, espai joves d’us lliure, etc. Crear un espai comú per als joves i
adolescents: preguntar amb un procés participatiu
- Necessitat d’un espai comú on es centralitzin les activitats i amb un referent que
escolti i dinamitzi les propostes de les entitats i ciutadania.
- Obrir alguns espais públics a la nit i en cap de setmana (pistes de bàsquet, espais
de jocs de taula) per als joves, com a alternativa al consum.
- Fer accessibles les activitats extraescolars a tothom:
- Escola de Música és cara
- Manca una coral intercentres de secundària
- Promoure el debat pedagògic: espais de trobada per a conversar i dialogar.
		 - Temes d’interès: els deures, etc.
- Generar grups de pares i mares més enllà del tram 0-3.
-

Promoure la cooperació entre alumnat: grans ajuden petits (suport escolar). Caldrà
conèixer la tasca dels grans.

- Tenir en compte col•lectius vulnerables en el PEC:
- Dones que han patit violència masclista

Propera trobada del Grup Impulsor:
Dimecres, 1 de març de 2017, a les 18.30 a Can Pasqual
Seguirem treballant amb els Reptes del PEC
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