
Caldes de Montbui, 28 de febrer de 2017

TALLERS PARTIICIPATIUSTALLERS PARTIICIPATIUS.



PER QUÈ UN PEC?PER QUÈ UN PEC?

Perquè l'educació és una eina fonamental en laPerquè l educació és una eina fonamental en la 
construcció d'una societat millor en la lluita contra 
l'exclusió i les desigualtats socials.g

Per afavorir dinàmiques generadores de sentit de 
ti i tit d i t tpertinença i sentit de ciutat.

Per fomentar la implicació del conjunt dels agentsPer fomentar la implicació del conjunt dels agents 
educatius i reforçar els vincles entre la ciutadania.

Per promoure la participació, el sentit de ciutadania i 
l'enfortiment de la democràcia
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GRUPS DE TREBALL DEL PECGRUPS DE TREBALL DEL PEC

Grup motor

Comissió de seguiment institucional

Grup impulsor
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OBJECTIUS DEL GRUP IMPULSOROBJECTIUS DEL GRUP IMPULSOR

El Grup impulsor és el gruix de la “pota” ciutadana del PEC de CaldesEl Grup impulsor és el gruix de la pota  ciutadana del PEC de Caldes.  

El GI ha de vetllar per a crear un espai de participació per la ciutadania 
i autoorganitzar se per tal d’assolir els següents objectius:i autoorganitzar-se per tal d assolir els següents objectius:

Contribuir en l'elaboració del Mapa de visions ciutadanes i el Mapa 
d d tide recursos educatius

Preparar el I Fòrum Local d’Educació de Caldes

Engruixir la participació ciutadana al PEC

Impulsar les línies aprovades en el Fòrum i seguiment i avaluació 
dels compromisos adquirits amb la Comissió Política
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PLA DE TREBALL DEL GRUP IMPULSORPLA DE TREBALL DEL GRUP IMPULSOR

Mes FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY SETEMBRE

Contingut 1ª TROBADA GRUP MAPA DE LÍNIES DE LÍNIES DE PREPARACIÓ PREPARACIÓContingut 
general

1  TROBADA GRUP 
IMPULSOR: 
CONSTITUCIÓ DEL 
GRUP IMPULSOR

MAPA DE 
VISIONS 
CIUTADANES

LÍNIES DE 
TREBALL/PROPOSTES 
SOBRE ELS ÀMBITS 
DE TREBALL

LÍNIES DE 
TREBALL/PROPOSTES 
SOBRE ELS ÀMBITS 
DE TREBALL

PREPARACIÓ 
DEL I FÒRUM 
LOCAL 
D’EDUCACIÓ

PREPARACIÓ 
DEL I FÒRUM 
LOCAL 
D’EDUCACIÓ

Dia hora i Dimarts 28 febrer Dijous 16 Dijous 20 abril horari Dijous 18 de maig horari Dijous 15 de Dijous 7 deDia, hora i 
lloc

Dimarts 28 febrer, 
19-21h  Les Cases dels 
Mestres

Dijous 16 
març, horari 
acordat el dia 
28 de febrer

Dijous 20 abril, horari 
acordat

Dijous 18 de maig, horari 
acordat

Dijous 15 de 
juny, horari 
acordat

Dijous 7 de 
setembre, horari 
acordat

Objectius Agraïr i celebrar la 
participació a la Jornada i 

Contribuir al 
mapa de 

Definir línies de treball 
prioritàries a Caldes en 

Definir línies de treball 
prioritàries a Caldes en 

Dissenyar i 
organtizar el I 

Ultimar la 
preparació del 

avui
Presentar i definir les 
funcions i el mecanisme 
de treball del GI
Constituir el GI
Identificar nous agents
Aprofundir en els

visions 
ciutadanes des 
del GI

quant a l’estratègia 
educativa del municipi

quant a l’estratègia 
educativa del municipi

g
Fòrum local 
d’Educació

Identificar i 
repartir les 
tasques a fer 
per dur a terme

Fòrum

Aprofundir en els 
continguts de la Jornada 
PEC

per dur a terme 
el Fòrum

Continguts 
detallats

1)Acollida i agraïment
2)Definició missió i 

Grups de 
discussió 

Dinàmica per definir i 
prioritzar línies 

Dinàmica per definir i 
prioritzar línies 

Dependrà de les 
sessions 

Dependrà de les 
sessions )

funcions grup impulsor
3)Treballem sobre el 

material que va sortir a la 
Jornada PEC

4)Dinàmica bola de neu: 
A qui pot arribar cada u? 

Venir amb aquesta

(entrevistes 
grupals) a 

partir d’unes 
preguntes

p
prioritàries en els dos 

àmbits

p
prioritàries en els dos 

àmbits
anteriors i de 

l’evolució del GI
anteriors i de 

l’evolució del GI

Venir amb aquesta 
persona el proper dia 


