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OBJECTIUS

1. Fer una anàlisi de la realitat
socioeducativa i de les
polítiques educatives
municipals i comarcals
2. Definir Línies d’actuació i
objectius prioritaris d’acció
socioeducativa com a territori
3. Crear xarxes de cooperació
en matèria de polítiques
educatives al territori
4. Iniciar un espai de reflexió i
debat a nivell polític que
integri el nivell local i comarcal
en les polítiques educatives

QUÈ ENTENEM PER SOCIOEDUCATIU?
• Esfera escolar: educació infantil, educació
primària, educació secundària i educació postobligatòria (Batxillerats, CF i Universitat).
• Educació a l’ample de la vida (Activitats
culturals, esportives, lleure educatiu, entitats...)
• Educació al llarg de la vida (formació
continuada, formació ocupacional, educació per
adults, xerrades formatives...)

QUÈ ÉS LA DIAGNOSI SOCIOEDUCATIVA?
 Entrevistes a personal
del CCAP, tècnics locals,
Inspecció d’ensenyament
 Sessions de treball
amb tècnics de Joventut,
Serveis Socials i Agents
educatius

 Fitxes de d’actuacions i
agents per municipis
 Fitxes per polítiques

 Fitxes estadístiques
socioeducatives a nivell
municipal

Mapa de
visions

Mapa
socioeducatiu

Mapa de les
polítiques i els
agents

Una síntesi
de tres
mapes

REPTES SOCIOEDUCATIUS DEL TERRITORI.
ESTRATÈGICS O TRANSVERSALS
1. Ampliar el coneixement sobre els recursos, serveis i
equipaments educatius de la comarca, així com sobre les
necessitats socioeducatives del territori. Especialment, sobre
la situació actual i les tendències, i millorar el traspàs d’informació
entre personal tècnic i representants polítics.
2. Disposar d’un espai de reflexió política i tècnica sobre les
preocupacions i oportunitats a l’àmbit socioeducatiu per
millorar la planificació estratègica i articular les demandes
com a territori.
3. Ordenar les polítiques, serveis i recursos socioeducatius del
territori d’acord amb les necessitats i demandes detectades.
Especialment, aquells en què cal fer replantejaments conjunts
(equipaments per a la petita infància) o que manca una ordenació
supramunicipal (centres oberts i serveis socioeducatius).

REPTES SOCIOEDUCATIUS DEL TERRITORI.
ESTRATÈGICS O TRANSVERSALS (cont.)
4. L’optimització, la racionalització i la sostenibilitat de
les polítiques, els equipaments i els serveis
socioeducatius, específicament d’aquells que són titularitat
municipal o comarcal.
5. Promoure un major equilibri territorial a la comarca
per garantir unes oportunitats d’accés similars als
recursos i equipaments. El Consell Comarcal, com a ens
amb visió de territori, ha de vetllar per una major igualtat
d’oportunitats per a formar-se al llarg de la vida i per gaudir
d’un temps socioeducatiu de qualitat fora de l’escola, sigui quin
sigui el municipi de residència.

REPTES SOCIOEDUCATIUS DEL TERRITORI.
ESTRATÈGICS O TRANSVERSALS (cont.)
6. Millorar la coordinació entre agents educatius de la
comarca, específicament entre serveis públics,
entitats, regidories i administracions públiques.
7. Compartir bones pràctiques i projectes que han
funcionat a un municipi i es podrien exportar a la
comarca. Per exemple, experiències d’èxit a l’àmbit cultural,
musical o associatiu que poden ser exportables a nivell
comarcal.

REPTES SOCIOEDUCATIUS DEL TERRITORI PER
ÀMBITS
1.

Ampliar el treball amb les famílies sobre els rols
parentals, a través d’escoles de pares, activitats per a pares i
fills i iniciatives conjuntes entre municipis que permetin
ordenar l’oferta existent.

2. Fer un acompanyament als centres educatius per
afavorir l’èxit educatiu i lluitar contra
l’abandonament escolar, específicament, millorar el
treball entre els centres educatius i els serveis públics per
reforçar els lligams amb els espais i recursos socioeducatius
del territori i el treball de base comunitària.
3. Millorar les polítiques d’orientació i formació per a
joves de la comarca, especialment per a les persones en risc
d’abandonament del sistema educatiu.

REPTES SOCIOEDUCATIUS DEL TERRITORI PER
ÀMBITS (cont.)
4. Analitzar, ordenar i ampliar l’oferta de formació
post-obligatòria, ocupacional i de formació per adults
a la comarca, d’acord amb les necessitats de les
empreses del territori. Per exemple, oferint formació postobligatòria i un PQPIs a l’àmbit de la viticultura, i ampliant els
punts de formació al territori, perquè no es concentrin només
als municipis més grans.
5. Apostar per la formació del professorat i d’altres
agents socioeducatius de la comarca, com entitats,
voluntariat, serveis públics… perquè puguin exercir
millor els seus rol com a agents educatius.

LA SEGÜENT FASE: LA PLANIFICACIÓ
• Entre Novembre 2014 i Febrer de 2015, es definiran les línies
d’actuació i els objectius del Pla Territorial Educatiu de l’Alt
Penedès.
• Al Gener de 2015, es preveu fer una sessió de treball amb
Regidories d’educació dels municipis de la comarca, per
debatre i consensuar les prioritats del Pla.

Moltes gràcies!

