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Presentació

El Fòrum és la culminació de la Fase I del PEC de Caldes. Del Fòrum en surt el mandat ciutadà del

que ha de ser l’estratègia educativa de Caldes pels propers anys. A l’acte assisteixen 65 persones,

60 de les quals participen als tallers participatius.

L’alcalde  Jordi  Solé  i  el  diputat  delegat  d’Educació  de  la  Diputació  obren  l’acte  i  la  regidora

d’Educació, Roser Guiteras, explica la feina en els darrers 13 mesos al PEC, per part del GI, el GM

i totes les persones dels diferents sectors que han participat en l’elaboració del Mapa de visions

ciutadanes. Els membres del Grup Impulsor (GI) presenten les línies estratègiques i les accions

que es treballaran durant els tallers.

Després d’un esmorzar, es passa al plat fort del Fòrum d’Educació, els tallers participatius, en els

quals els protagonistes principals seran les persones assistents a l’esdeveniment.

A  continuació  es  desgranen  els  objectius,  el  desenvolupament,  els  resultats  i  conclusions

obtingudes dels tallers participatius.

Objectius 

Objectiu general: Establir el contingut de la fase I del PEC (diagnòstic participatiu) que ha de pautar

la implementació del PEC d’ara en endavant, pels propers tres anys.

Objectius específics:

 Prioritzar les línies de treball i les accions dels quatre àmbits del PEC

 Implicar a la ciutadania en el coneixement del procés de la fase I del PEC i en la presa de

decisions en relació a les línies de treball i accions prioritàries per la implementació del PEC

Desenvolupament dels tallers

Als tallers es treballen les línies estratègiques i les accions proposades al llarg del PEC, per tal

d’escollir les prioritàries, les quals es desenvoluparan a partir d’ara en forma de projectes concrets.

Per cada un dels àmbits s’han prioritzat dues línies estratègiques i s’han explicat, per part dels

membres del GI, les accions que pengen de cada línia. Si s’ha considerat oportú, s’han afegit no-
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ves accions a les línies estratègiques prioritzades, tenint en compte que no estiguessin proposades

ja des d’altres àmbits.

Es duen a terme quatre tallers simultàniament, un per àmbit:

 Escola: D’on venim i cap on volem anar? 
 Fora escola: L’educació més enllà de l’escola 
 Transició Escola-Treball i formació permanent: Tot un repte
 Poble educador: Tots i totes eduquem

A cada taller hi ha almenys dos membres del Grup Impulsor (GI) i un del Grup Motor (GM), els/les

participants al Fòrum i una dinamitzadora externa. 

Als tallers han participat un total de 60 persones, repartides pels quatre àmbits –i tallers- de la se-

güent manera: 

Taller Nombre
partici-
pants

Escola: D’on venim i cap on volem anar? 19
Fora escola: L’educació més enllà de l’escola 13
Transició Escola-Treball i formació perma-
nent: Tot un repte

12

Poble educador: Tots i totes eduquem 16

Els tallers s’han desenvolupat durant una hora i quart, en dues parts:

1) Priorització de les línies estratègiques 
2) Anàlisi de les accions

Per la priorització de les línies estratègiques els membres del GI han explicat detalladament les líni-

es estratègiques i les seves accions i han resolt dubtes. Després, en grups petits de 3 a 5 perso-

nes, s’han ordenat les línies de la més a la menys prioritària, atorgant una puntuació a cada línia.

A continuació, en gran grup, es posen en comú els arguments de cada grup petit per justificar les

seves valoracions i s’obre el debat. Es fa la mitjana de la puntuació que ha obtingut cada línia per

seguir treballant amb les dues línies que han estat valorades com a prioritàries.
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També en gran grup s’aprofundeix en el coneixement de les accions que hi ha dins de cada una de

les dues línies i s’afegeixen una o dues accions si es considera necessari, comprovant que no han

estat ja proposades en els altres àmbits i justificant que aquestes poden contribuir a l’assoliment de

l’objectiu plantejat a la línia estratègica. 

Un cop finalitzats els tallers es procedeix, en plenari (a la sala d’actes), a veure les conclusions de

cada grup i a fer la votació de les accions que es volen dur a terme per cada una de les vuit línies

estratègiques escollides.

Els membres del GI presenten, amb el suport d’uns plafons on s’exposen les línies estratègiques i

les accions, les conclusions per cada un dels àmbits. Exposen breument el debat i la justificació de

les dues línies estratègiques prioritzades i les accions que en pengen -tant les que ja hi havia com

les que s’hagin afegit, si és el cas-.

A continuació es fa la votació: cada participant pot votar dues accions per àmbit, és a dir, un total de

vuit accions, marcant-les amb gomets de colors.

A cada plafó, al costat de cada acció i de cada línia estratègica, els participants es poden apuntar a

participar i implicar-se en un grup de treball per dur a terme les línies i accions. 

Després de les votacions el GI fa el recompte dels vots de les dues accions més votades per cada

línia estratègica de cada un dels quatre àmbits i es fa la lectura dels resultats, és a dir, de les 8 líni-

es estratègiques i les 16 accions que han estat prioritzades durant el Fòrum i que són mandat per a

dur a terme durant la segona fase del PEC, a partir d’ara.
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Resultats dels tallers

Escola: D’on venim i cap on volem anar?

1. Aportacions durant el debat

Els participants comenten que les accions estan redactades com a objectius en força casos i que

encara cal definir  les accions concretes, amb indicadors i responsables.  Cal saber amb qui es

podrà comptar per portar  les accions a terme (empreses, centres educatius, entitats...),  ja  que

majoritàriament la ciutadania sola no les pot realitzar. 

Es comenta també que durant tot el procés s’ha establert que només podien formar part del PEC

aquelles accions que es poden realitzar des de l’àmbit local i que no depenen exclusivament de la

Generalitat,  per això els xocava que apareguessin les línies 1 i 2, que veien molt vinculades a

l’enfocament del Departament d’Ensenyament. En aquest sentit, es proposa que des del PEC es

faci pressió per reclamar a la Generalitat que posi més recursos en educació al municipi.

 

Millorar l’oferta  de  formació  professional  es creu que és un punt  molt  important,  que ja es va

prioritzar al Pla estratègic. Darrerament s’han iniciat nous cicles formatius a l’institut públic i a una

escola concertada a partir de la detecció de necessitats de les empreses. Es creu que aquest és un

camí a seguir treballant perquè afavoreix que els joves de Caldes puguin trobar feina al municipi i

en el futur quedar-s’hi a viure. Els partidaris de prioritzar aquesta línia pensen que encara cal fer

molta detecció d’empreses i tot i que és la Generalitat qui atorga cicles formatius, cal un projecte de

poble. Les persones que no prioritzaven aquesta línia argumentaven que ja s’hi estava treballant i

que també es podria tractar des de l’ àmbit TET i Formació permanent.
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Línia Estratègica 1: Formació i treball

Objectiu: Ampliar i millorar l'oferta de formació professional

Accions
1. Ampliar l'oferta de formació professional implicant a les empreses i segons les neces-
sitats socials
2. Potenciar les pràctiques en empresa sota el paraigua de la formació dual
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Hi ha dues formes d’entendre aquesta línia per part del grup. Un sector dels participants entén

l’Escola inclusiva lligada estrictament al recent decret i enfocament de la Generalitat, així com dels

recursos que el Departament destina als centres educatius amb aquesta finalitat. En canvi,  una

altra part del grup l’entén com una forma d’educar que va més enllà del propi centre per incloure

l’entorn dels centres en l’educació.  Aquesta segona és la visió que acaba sent majoritària al grup.

En aquesta línia es reformula una acció, que queda de la següent manera:

Acció 2.4.  Millorar  la  coordinació  i  la  relació  entre  els  centres educatius i  altres  agents
educadors (serveis socials, salut, entitats, etc.)

Es creu que només millorar la coordinació entre centres educatius i serveis socials és insuficient i

que cal treballar una millora de la relació entre aquests.
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Línia estratègica 2: Diversitat i escola

Objectiu: Fomentar l'escola inclusiva millorant l'atenció a la diversitat

Accions
1. Vetllar per la formació dels professionals i les famílies sobre l'educació en valors i 
atenció a la diversitat
2. Elaborar protocols consensuats de detecció i atenció dels infants i joves amb NEE 
(Necessitats Educatives Especials)
3. Elaborar protocols consensuats de prevenció, detecció i seguiment de situacions de 
risc social: dificultats d’aprenentatge, absentisme i abandonament escolar, assetjament
escolar, etc
4. Millorar la coordinació i la relació entre els centres educatius i els serveis socials

Línia estratègica 3: Noves maneres d'aprendre

Objectiu: Promoure la innovació educativa

Accions
1. Organitzar jornades d'intercanvi d'experiències educatives
2. Canviar metodologies: quantitat de deures, horaris intensius, etc
3. Incorporar més activitats artístiques, tecnològiques, experimentals, més sortides pel 
poble
4. Fer més activitats conjuntes entre escoles
5. Impulsar activitats d’Aprenentatge-Servei
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Tot el grup coincideix en que aquesta línia és prioritària perquè pot incloure d’altres temes que

estan a d’altres línies,  per exemple, canviant les formes d’ensenyar i  aprendre  podem fer una

escola més inclusiva o amb major participació de les famílies. Es comenta que pel Consell d’Infants

canviar  les  formes  d’aprendre  era  un  tema  cabdal.  El  grup  també  reconeix  que  la  capacitat

d’incidència en aquest àmbit, però, dependrà molt de la voluntat dels claustres, ja que en gran part

és un tema intern dels centres. Diversos participants es mostren contraris a la quantitat de deures

que han de fer els infants diàriament i que es contradictori amb potenciar la conciliació familiar.

En aquesta línia es modifica l’acció 3.5, que queda així:

Acció 3.5. Desplegar projectes d’aprenentatge-servei, a partir de la detecció de necessitats
de les entitats. 

Es creu bàsic conèixer quines necessitats tenen les entitats perquè cada vegada són més alumnes

implicats  i  cal  construir  projectes conjunts.  Ja  s’estan fent  projectes d’ApS a  través del  servei

comunitari als instituts. 

Alguns participants van entendre  que també es farien col·laboracions entre  centres educatius i

entitats.

En aquesta línia també es proposa una nova acció: 

3.6. Fomentar la coherència de les innovacions metodològiques entre etapes educatives.

Preocupa que la innovació només es centri en una etapa (primària) i no hi hagi una coherència amb

la secundària i l’educació infantil.
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Línia estratègica  4: Famílies i escola

Objectiu: Incentivar la implicació de les famílies a l'escola

Acció
1. Aplicar estratègies per mobilitzar la participació de més famílies en les activitats dels 
centres educatius
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Es creu que és molt important, perquè la família és la base de tot, però no es prioritza perquè es

considera que la família ja participa en la vida educativa dels infants i que la seva implicació es pot

donar a través també d’altres línies (com la 3).

2. Votacions

Com hi ha un empat entre les línies 1 i 2, les persones que han prioritzat una línia i l’altra exposen

els seus arguments i es fa una segona votació en grup gran a ma alçada.

Es porten a plenari les Línies 2 i 3.

Línia Votació Desempat
Línia 1 10 punts (1+1+4+4) 8 vots
Línia 2 10 punts (3+3+2+2) 10 vots
Línia 3 14 punts (4+4+3+3)
Línia 4 6 punts (2+2+1+1)

3.  Clima grupal

Al grup hi ha perfils diversos: força mares interessades en l’educació, algunes membres del Grup

Impulsor o que almenys han assistit en una de les sessions (3 o 4) i d’altres que van venir a la

jornada inicial.  També hi ha personal  docent de centres educatius del municipi  (2 direccions,  3

mestres...) i de fora del municipi. La gran majoria són dones, només hi ha 3 homes (2 que venen

com a famílies i  1 que és director d’institut).  Molts participants es coneixien entre ells però no

tothom.

El debat és fluid, tot i  que al tractar-se d’un grup gran hi ha 4 o 5 persones que intervenen de

manera més intensa. Hi ha un clima de motivació per començar a treballar ja les accions i fins i tot

per reivindicar com a PEC cap a l’exterior, per tant hi ha una certa identitat de grup. 

Una part important dels participants coneixen molt bé la realitat de Caldes i dominen els temes.

Abans de la priorització en grups s’expliquen en profunditat les accions i es fan aportacions. El

treball en grup es fa curt i costa que els grups tanquin la priorització ja que tots estan en debats

interessants. 
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FORA ESCOLA: L'educació més enllà de l'escola

1 Aportacions durant el debat

Es comenta que seria interessant ampliar les aules d'estudi existents; l'horari actual  ampliant a

matins,  caps  de  setmana  i  nits;  i  millorar  la  qualitat  d'alguns  d'aquests  espais,  per  exemple,

insonoritzar una sala al TOC per aquells que necessiten concentrar-se per estudiar. 

Per altra banda, es proposa habilitar espais d'estudi en espais ja existents per tal de cobrir més

franges horàries i necessitats. Un exemple que es posa és el de l'Ateneu, que podria oferir espais

d'estudi per donar el servei quan tanca el TOC. Un altre espai proposat és La Casa dels Mestres,

tot  i  que  es  desconeix en  quines franges horàries  hi  hauria  disponibilitat.  També es  valora  la

possibilitat de fer sales d'estudi per a grups al soterrani de la Biblioteca Municipal. La proposta, en

definitiva, és fer un millor aprofitament dels recursos ja existents per tal d'ampliar les possibilitats

d'estudi dels joves. Un altre tema tractat és la necessitat de fer una millor difusió de tots els serveis

i espais que ja existeixen per aquest col·lectiu. Es creu que si hi hagués més difusió se'n faria més

ús i es proposa fer una forta campanya de comunicació per tal de donar-los a conèixer molt més. 

 

En  segon  lloc,  i  pel  què  fa  a  l'ampliació  d’horari  i  dels  recursos  humans  del  TOC,  amb  la

contractació de persones formades i amb suport d’estudiants en pràctiques, que puguin aportar

més qualitat a l’activitat que es fa al TOC. Per altra banda, es demana que l’ampliació horària

contempli les nits del cap de setmana, no només en època d'exàmens o puntualment.

Es reformula una acció d’aquesta línia:
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Línia estratègica 1: Serveis per a infants i joves

Objectiu: Revisar i actualitzar els recursos humans, tecnològics i d'infraestructures per a
infants i joves

Accions
1. Organitzar activitats i espais de suport/ajuda a l'estudi per a infants i joves: classes de 
reforç, aules d'estudi (TOC per a nens i nenes), més espais al poble amb wifi gratuïta, 
més ordinadors a la biblioteca
2. Ampliar recursos humans i horari d’obertura del servei d' informació juvenil El TOC, 
també els caps de setmana
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Acció 1.1. Organitzar activitats i espai de suport/ajuda a l'estudi per a infants i joves: classes
de reforç, aules d'estudi (TOC nens i nenes), més espais al poble amb wifi gratuïta, més
ordinadors a la Biblioteca. Impulsar una mentoria d'estudi entre joves i adolescents dins del
TOC

S'amplia l'acció amb una “subacció” associada que es considera rellevant: “Impulsar una mentoria

d'estudi entre joves i adolescents dins del TOC”. 

Aquesta acció tindria per objectiu impulsar les relacions d'ajuda entorn a l'estudi entre els joves,

siguin de igual a igual (mateix curs, compartir continguts) o bé que els joves de més edat puguin

ajudar al que van a cursos inferiors. 

La mentoria hauria d'estar tutoritzada i hi hauria d'haver un seguiment i suport, però la idea és que

siguin els joves els que creïn les relacions i aliances de suport. Finalment, es planteja dissenyar

una App associada a la mentoria d'estudi perquè els joves trobin a qui els ajudi i puguin valorar-ne

el suport, la utilitat o l’ajuda que han rebut. 

No hi ha massa comentaris respecte aquesta línia. Sí que es comenta la necessitat de que hi hagi

una oferta d'extraescolars que tingui un sentit global de ciutat i que sigui oberta a tothom. 

No hi  ha  massa  comentaris  al  respecte.  Es comenta  la  necessitat  de  que  hi  hagi  una oferta

d'extraescolars que tingui un sentit global de ciutat i que sigui oberta a tothom. 
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Línia estratègica 2: Activitats extraescolars

Objectiu: Revisar les activitats extraescolars per tal que siguin més inclusives i obertes

Accions
1. Portar a les escoles els aprenentatges i coneixements de les escoles municipals: músi-
ca, taller d’art, esports,...
2. Preveure NEE (Necessitats Educatives Especials) en l'oferta fora escola. Inclusió. Pro-
fessionals especialitzats
3. Sensibilitzar a les famílies sobre la selecció responsable d'extraescolars. Evitar la satu-
ració als fills/es
4. Diversificar l’oferta d' activitats fora escola (extra escolars) en les quals s’hi pugui parti-
cipar des del gaudi (participar sense cap objectiu d’aconseguir res) fins a l’excel·lència

Línia 3: Joves implicats

Objectiu: Fomentar la participació juvenil

Accions
1. Crear un Consell de Joves a imatge del Consell d’Infants dotant-lo de continguts
2. Reactivar espais de trobada de joves (assemblea de joves)
3. Incloure la informació de diferents serveis per a joves al servei d’informació juvenil El
TOC



I Fòrum d’Educació de Caldes                                                                                       PEC Caldes
28 d’octubre del 2017, Casa dels Mestres

Es considera molt important donar veu als joves del Caldes, partint de l'experiència del Consell

d'Infants. En segon lloc, es destaca que caldria que El TOC fos un espai de referència real per als

joves  i  adolescents,  que  centralitzés  serveis  i  informacions  i  que  donés  resposta  a  diferents

inquietuds.  Es parla  de  que pogués  allotjar  serveis  i  recursos  per  a  l’estudi  -espais  d'estudi  i

orientació-,  laborals  -recerca de feina  i  orientació  a  través  de La Piqueta-,  educadors socials,

entitats  vinculades,  etc...  La  proposta  que  es  fa  és  dinamitzar  i  connectar  aquest  espai  amb

diferents agents educatius, formatius i orientatius de la ciutat. 

Per altra banda, es proposa establir un protocol entre els agents de la ciutat per tal que tota la

informació arribi al TOC. És important que les activitats, els serveis, tot allò destinat als joves o que

es  fa  amb  els  joves,  pugui  arribar  a  tothom.  Fins  i  tot  es  planteja  poder  dissenyar  una App

informativa -canal molt utilitat pels joves- perquè doni avís de les activitats de forma àgil, directe i

ràpida.  

Es proposa una nova acció a la línia estratègica 3:

Acció 3.4. Incrementar i fomentar el suport, les accions i els recursos que es donen als joves
de Caldes que ja estan organitzats

Es valora important no només ampliar la participació dels joves, sinó també cuidar i donar suport a

aquells que a dia d'avui ja estan implicats i organitzats a través d'entitats i altres grups de joves.

L'autogestió d'aquests espais hauria de ser el camí a seguir, ja que són els joves els que saben

quines  són  les  demandes  i  necessitats  i  són ells  els  que millor  resposta  hi  poden donar.    
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Línia 4: Patis oberts

Objectiu: Coordinar la utilització d’espais escolars fora d’horaris d’escola

Accions
1. Obrir els patis de les escoles fora de l’horari escolar com un recurs educatiu pels in-
fants i joves
2. Utilitzar els patis oberts com a espais dinamitzats per educadors de carrer, AMPA (As-
sociació de Mares i Pares) i AFA (Associació de Famílies), famílies, etc
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No hi ha massa comentaris al respecte. Es comenta que en algunes escoles ja es fan servir els

espais  fora  de  l’horari  lectiu  i  que  el  què  es  podria  plantejar  seria  fer-ho  amb  altres  espais

municipals (biblioteca, Casa dels Mestres, etc) 

4. Votacions

Hi ha hagut consens en el pes de les dues línies prioritàries, empatades a 10 punts. Així doncs, es

porten a plenari les Línies 1 i 3.

Línia Votació
Línia 10 punts (3+4+3)
Línia 2 5 punts (2+1+2)
Línia 3 10 punts (4+2+4)
Línia 4 5 punts (1+3+1)

5. Clima grupal

Inicialment es preveia un grup Fora Escola més nombrós, però finalment ha estat de 13 persones.

Entre els assistents hi ha mestres, professors, pares i mares i dos joves, així com la responsable

del TOC. Es tracta d’un grup heterogeni, amb ganes d'aportar i de treballar.

Els joves estan molt interessats en tenir més suport en cas d'estar organitzats, en la dinamització

d'un Consell de Joves i també en ampliar els horaris dels espais. Venen al Fòrum a fer propostes

concretes. 

El grup s’interessa especialment per accions noves, sumar-ne a les ja proposades, i per tant es

prioritza el debat en les noves accions. Es dóna valor a la difusió dels espais i de les activitats per

tal d'ampliar la participació dels joves de Caldes. 
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Transició Escola-Treball i formació permanent: Tot un repte

1 Aportacions durant el debat

Una de les reflexions que es fan és que la línia estratègica 1 es considera una continuïtat de la línia

estratègica 2 i que, per tant, l’instrument de la creació d’una xarxa (acció 1.1.) es podria fusionar

amb l’acció 2.2. perquè es tracta d’idees molt similars. S’entén que “crear una xarxa” és una acció

transversal  que  ha  de  permetre  desenvolupar  les  línies  2  i  4.  En  aquest  sentit,  s’esmenta

l’experiència de Santa Perpetua de Mogoda, al voltant de l’eix Riera de Caldes, com a xarxa de

col·laboració exitosa entre diferents empreses i administració. 

Es fan alguns matisos a les accions proposades: 

Acció  2.1.  Crear  la  figura d'un orientador  a  tots  els  centres de  Caldes,  pels  joves i  les
famílies. 
En  aquest  cas,  s’hi  afegeix  aquest  matís  final  perquè  es  considera  que  l’orientació  no  s’ha

d’adreçar exclusivament als i les joves, i que pot augmentar el seu impacte si també es treballa

amb les famílies en la seva tasca orientadora. 
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Línia estratègica 1:Transició Escola-Treball (TET)

Objectiu: Fomentar recursos i d'eines per a millorar la Transició Escola-Treball (TET)

Acció
1. Crear una xarxa Transició Escola-Treball (TET) amb els agents implicats i un itinerari 
amb eines concretes

Línia estratègica 2: Formació i inserció dels joves
Objectiu: Millorar l'assessorament, orientació i acompanyament dels joves a l'estudi i la 
Transició Escola- Treball (TET)

Accions
1. Crear la figura d'un orientador a tots els centres de Caldes
2. Crear una xarxa de l'activitat econòmica de Caldes i entorn per potenciar una interre-
lació entre joves i feina. Col·laboració de les empreses del teixit econòmic local amb els 
instituts (xerrades, etc)
3. Elaborar un projecte local per a joves que es desvinculen del sistema educatiu abans 
de qualificar-se (16-18). Donar-los assessorament, recursos, eines etc. Ampliar opcions 
formatives per a l'alumnat que no es graduen en ESO. Programes de Formació i Inserció
(PFI)
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També es fa molt èmfasi en la necessitat de reforçar als professionals de dins dels centres que ja

fan d’orientadors als centres. Tanmateix, també s’insisteix en la necessitat de pensar quina és l’edat

clau en la que cal començar a orientar, i com orientar també a les famílies.  

Acció 2.2. Crear una xarxa de l'activitat  econòmica de Caldes i entorn per potenciar una
interrelació entre joves i feina, i fer difusió d’aquesta xarxa. Col·laboració de les empreses
del teixit econòmic local amb els instituts (xerrades, etc).

S’afegeix el matís de la difusió 

En relació a aquesta acció, també es fa èmfasi en la idea de l’entorn, i es creu que cal eixamplar

aquesta xarxa més enllà del municipi de Caldes. Es pensa en clau comarcal, però també més enllà,

ampliant-se a tota l’àrea d’influència de Caldes. Tampoc s’hauria de limitar a l’eix de la Riera de

Caldes. 

Acció 2.3.  Elaborar un projecte local per a joves que es desvinculen del sistema educatiu
abans de qualificar-se (16-18 i 19-29). Donar-los assessorament, recursos, eines etc. Ampliar
opcions formatives per a l'alumnat que no es graduen en ESO. Programes de Formació i
Inserció (PFI) i programes de garantia juvenil. 

En aquesta acció, s’acorda fusionar-la amb l’acció 2.4., atès que s’argumenta que els programes

de garantia juvenil haurien d’incloure els PFI.

En aquesta mateixa acció també s’acorda dirigir el projecte local no només per als joves de 16-18

que es desvinculen del sistema educatiu, sinó també per aquells joves/adults de 19 -29 que, o bé

també s’han desvinculat del sistema educatiu i s’hi volen reenganxar, o bé necessiten reorientar el

seu itinerari formatiu perquè potser no s’adapta a les necessitats del mercat laboral o perquè se

n’han vist expulsats.

Tot i que aquest any s’han creat cicles formatius nous al municipi, es creu que se n’han de fer en

àrees de coneixement més diversificades i es proposa aquesta nova acció:

Acció 2.4. Promoure la creació de més cicles formatius de grau mitjà i grau superior. 

13
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Es creu que aquesta línia ha de ser una estratègia transversal a totes les línies i accions, que les

reforci i potenciï. No es concep tant com una línia independent, sinó transversal i necessària.

En relació a la línia estratègica 4, es fan alguns matisos entre les accions:

Acció 4.1. Ampliar i diversificar l’oferta i els formats en la formació per a adults, i donar-la a
conèixer. Formació on-line. 

S’afegeix el matís de la difusió perquè es creu que la línia estratègia 3 (difusió de les accions TET)

ha de ser una estratègia transversal a totes les accions, que les reforci i potenciï.

Acció  4.3. Promoure  els  projectes amb finançament  del Fons Europeu,  per  exemple els
Eramus plus. Es proposa promoure les beques Erasmus Plus a Caldes per visibilitzar el
poble a nivell europeu i incentivar les beques de mobilitat a partir dels 16 anys entre els
joves del municipi. 

En aquesta línia es proposa una nova acció :

Acció 4.5. Coordinació dels agents implicats en la formació permanent per millorar la com-
plementarietat de les accions.  
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Línia estratègica 3: Difusió de les accions Transició Escola-Treball (TET)

Objectiu: Visualitzar les accions i els projectes actuals i futurs de cara als joves

Acció
1. Posar més èmfasi en la comunicació i visualització dels projectes que ja funcionen i 
amb èxit. Emprar les xarxes socials que els joves utilitzen

Línia estratègica 4: Formació al llarg de la vida

Objectiu: Ampliar el ventall de formació permanent

Accions
1. Ampliar i diversificar l’oferta i els formats en la formació per a adults. Formació on-line
2. Aplicar innovació metodològica en les activitats de formació permanent
3. Promoure els projectes amb finançament del Fons Europeu
4. Incorporar Programes de Garantia Juvenil col·laborant amb entitats socials que ja els 
porten a terme
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Amb aquesta darrera acció es vol insistir en la necessitat de treballar per la coordinació de les dife-

rents institucions, serveis i agents implicats en la formació permanent al municipi, per evitar duplici-

tats i identificar buits formatius a cobrir.

6. Votacions

Les línies estratègiques 2 i 4 són les que es prioritzen, amb molta unanimitat entre els subgrups. 

Línia Votació
Línia 1 5 punts (3+1+1)
Línia 2 12 punts (4+4+4)
Línia 3 7 punts (4+2+1)
Línia 4 9 punts (2+3+4)

7. Clima de treball

Al grup hi participen 12 persones, de perfils diversos. Les persones participants entren a debatre al

voltant de les accions i es denota interès i domini del tema. Se’ls emplaça a aprofundir-hi en la

segona part del taller. Es tracta d’un grup molt participatiu i la dinàmica transcorre en un ambient de

treball constructiu. Hauria anat bé disposar de més temps per poder aprofundir en les accions. 

15
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Poble educador: Tots i totes eduquem

1 Aportacions durant el debat

Es creu que la línia estratègica 1 i la 5 són força semblants o en tot cas força complementàries per-

què algunes de les accions es poden desenvolupar tan des d’una línia com des de l’altra. 

Es comenta que l’acció 2 es començarà ja a desenvolupar aquest curs en el marc del Projecte Edu-

caentorn, amb el suport de la tècnica de la Diputació. Aquest projecte pretén identificar, sistematit-

zar i visibilitzar tota l’oferta educativa del municipi, sobretot de fora de l’escola i de la que es fa des

del teixit associatiu.

Es posa de manifest que tot i que algunes accions ja existeixen, cal incentivar molt més la relació

entre agents. Per exemple, ja es fa una fira d’entitats però aquestes no es comuniquen prou ni es

coordinen entre elles i caldria potenciar-ho. La col·laboració entre entitats i centres educatius també

es fa però caldria ampliar-la i reforçar-la. Hi ha acord en que no hi ha prou relació entre les entitats.

En aquesta línia s’afegeix una acció, a petició dels joves del Cau, que ve de la línia estratègica 5, lí-

nia que queda eliminada. Els joves fan aquesta proposta perquè han vingut per a reivindicar espais

i millora de la gestió d’aquests pel col·lectiu de joves de Caldes. El grup està d’acord en incloure

aquesta acció:

Acció 1.7. Crear, adequar i/o optimitzar espais per a entitats
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Línia estratègica 1: Xarxa d’entitats

Objectiu: Millorar les relacions entre entitats i entre entitats i entorn

Accions
1. Organitzar una fira d'entitats
2. Elaborar un calendari d'activitats a principis d'any
3. Crear una borsa d'espais per a entitats
4. Recollir i acompanyar les diferents demandes de les entitats per part de l' administració.
Co-responsabilitat
5. Cercar col·laboracions entre entitats i centres educatius
6. Incorporar el grau de participació en el teixit associatiu i en els projectes de voluntariat
en l'èxit educatiu
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Es proposa afegir alguna acció relacionada amb el Medi ambient, ja que sovint quan es parla d’en-

torn no es té prou en compte l’entorn natural, però es desestima ja que hi ha altres àrees de l’ajun-

tament que estan potenciant actuacions o projectes en aquest sentit, com el projecte “Viu la Riera!”,

i es valora dedicar el PEC a prioritzar altres accions.

No es fan massa comentaris respecte aquesta línia, tot i que es veu que les accions proposades, o

bé es poden cobrir des d’accions d’altres línies o bé ja queden implícites en el treball d’aquestes.

A aquesta línia estratègica, unànimament, se li dóna molta importància. Es creu que la participació

que hi ha a Caldes no és prou representativa de la població que hi viu. Les persones migrades es

veuen poc per la vida social del poble i que en aquest sentit hi ha molta feina a fer. 

També es comenta que cal posar especial atenció a la gent gran. Així, es debat força respecte l’ac-

ció 1 per si s’ha de facilitar la relació de les entitats amb la gent gran només o amb la població de

totes les franges d’edat. S’explica el per què de l’èmfasi en la gent gran ja que segons les dades re-

velades amb el mapa d’estructura social, la franja de gent més gran -de més de 85 anys-, està aug-
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Línia estratègica 2: El que és públic és de tots

Objectiu: Valorar i fer ús dels espais comuns com a propis

Accions
1. Transmetre els valors cívics davant la realització de festes populars i esdeveniments es-
portius
2. Campanya de sensibilització per un ús més cívic de l'espai públic
3. La policia com a agent educador i transmissor de valors en l'espai públic
4. Organitzar una jornada en valors

Línia estratègica 3: Inclusió social

Objectiu: Aconseguir el sentiment de pertinença de tots els habitants conformant un sol 
poble

Accions
1. Apropament entre entitats i gent gran mitjançant activitats diverses.
2. Incentivar beques des de les entitats
3. Reforçar projectes orientats a la participació de les persones immigrades a Caldes
4. Organitzar una setmana intercultural, formativa i informativa dirigida a la població en 
general
5. Apropament entre els centres educatius i gent gran mitjançant activitats diverses



I Fòrum d’Educació de Caldes                                                                                       PEC Caldes
28 d’octubre del 2017, Casa dels Mestres

mentant moltíssim al municipi i per això cal emprendre accions destinades a minimitzar el risc d’aï-

llament i soledat d’aquesta franja de la població. Així, es reformula l’acció de la següent manera:

Acció 3.1. Treball intergeneracional en l’àmbit de les entitats

No es fan massa comentaris respecte aquesta línia. 

Aquesta línia genera força debat, ja que pels joves que assisteixen a aquest taller -que han format

un grupet de treball- és la més important, mentres que per dos dels altres grups ha estat la menys

prioritària. Com que els joves volen incidir especialment en els espais per les entitats de joves, pro-

posen passar una de les accions d’aquesta línia a la línia 1 i així, almenys, recuperar aquesta ac-

ció, que creuen que és la més important de la línia. Els grups hi estan d’acord. 

Així, l’acció 5.2 és la que passa a ser la 1.7. 
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Línia estratègica  4: Difusió de la filosofia PEC

Objectiu: Prestigiar i difondre els valors del PEC

Accions
1. Promoure una campanya de difusió «Jo també sóc agent educador»
2. Crear un premi PEC

Línia estratègica 5: Espais de trobada

Objectiu: Crear llocs de trobada (en espais existents o de nova creació) per tal d'afavorir 
la cohesió social

Accions
1. Adaptar els espais públics per a tothom
2. Crear, adequar i/o optimitzar espais per a entitats
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8. Votacions

Les línies estratègiques 3 i 1 són les que es prioritzen, amb molta unanimitat entre els subgrups. 

Línia Votació
Línia 1 14 punts (4+3+3+4)
Línia 2 8 punts (2+1+2+3)
Línia 3 19 punts (5+4+5+5)
Línia 4 8 punts (3+2+1+2)
Línia 5 11 punts (1+5+4+1)

9. Clima de treball

Al grup hi participen 16 persones, de perfils diversos: membres d’entitats  –adults  i joves-, gent

vinculada a l’educació formal i veïns i veïnes del poble a títol individual.  S’ha generat un bon clima

de treball, amb moltes ganes de defensar els arguments i les propostes per part de les persones

assistents. 
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Posada en comú al plenari

Priorització de línies estratègiques i accions

Àmbit VOTS
ESCOLA
Línia estratègica 2:  Diversitat i escola

2.4.  Millorar  la  coordinació  i  la  relació  entre  els  centres  educatius  i  altres  agents

educadors (serveis socials, salut, entitats, etc.) 

2.3. Elaborar protocols consensuats de prevenció, detecció i seguiment de situacions de

risc social: dificultats d’aprenentatge, absentisme i abandonament escolar, assetjament

escolars, etc

29 vots

18 vots
Línia estratègica 3: Noves formes d’aprendre

3.3. Incorporar més activitats artístiques, tecnològiques, experimentals i més sortides pel

poble 

3.6. Fomentar la coherència de les innovacions metodològiques entre etapes educatives

21 vots

16 vots
FORA ESCOLA 
Línia estratègica 1:  Serveis per a infants i joves

1.2. Ampliar recursos humans i horari d'obertura del Servei d'Informació Juvenil El TOC,

també els caps de setmana

1.1. Organitzar activitats i espai de suport/ajuda a l'estudi per a infants i joves: classes

de reforç, aules d'estudi (TOC nens i nenes), més espais al poble amb wifi gratuïta, més

ordinadors a la Biblioteca

38 vots

37 vots
Línia estratègica 3: Joves implicats

3.1. Crear un Consell de Joves semblant al del Consell d'Infants i dotar-lo de continguts 

3.2. Reactivar espais de trobada de joves (assemblea de joves)

28 vots

12 vots
TET I FORMACIÓ PERMANENT 
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Línia estratègica 2:  Formació i inserció dels joves

2.3. Elaborar un projecte local per a joves que es desvinculen del sistema educatiu
abans de qualificar-se (16-18 i 19-29). Donar-los assessorament, recursos, eines,
etc. Ampliar opcions formatives per a l'alumnat que no obté el graduat de l'ESO.
Programes de formació i inserció (PFI) i programes de garantia juvenil

2.4. Promoure la creació de cicles formatius de grau mig i superior 

37 vots

26 vots
Línia estratègica 4: Formació al llarg de la vida

4.4. Coordinació dels agents implicats (universitat popular, escola d'adults, forma-
ció ocupacional, SOC), en la formació permanent per tal que la seva oferta sigui
més complementària

4.1. Ampliar i diversificar l'oferta i els formats de la formació per adults, i fer-ne di-
fusió. Formació en línia

22 vots

6 vots
POBLE EDUCADOR
Línia estratègica 3: Inclusió social

3.2. Incentivar beques des de les entitats

3.1. Treball intergeneracional en l’àmbit de les entitats

15 vots

10 vots
Línia estratègica 1: Xarxa d’entitats

1.7. Crear, adequar i/o optimitzar espais per a entitats

1.5. Cercar col·laboracions entre entitats i centres educatius

34 vots

28 vots
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Línies i accions que no han estat prioritzades

ESCOLA
Línies estratègiques descartades
Línia Estratègica 1: Formació i treball

1.1 Ampliar l'oferta de formació professional implicant a les empreses i segons les necessitats so-

cials

1.2. Potenciar les pràctiques en empresa sota el paraigua de la formació dual
Línia estratègica  4: Famílies i escola

4.1. Aplicar estratègies per mobilitzar la participació de més famílies en les activitats dels centres

educatius
Accions descartades dins de les línies estratègiques escollides
Línia estratègica 2: Diversitat i escola 

2.1. Vetllar per la formació dels professionals i les famílies sobre l'educació en valors i 

atenció a la diversitat

2.2. Elaborar protocols consensuats de detecció i atenció dels infants i joves amb NEE 

(Necessitats Educatives Especials)

3 vots

10 vots
Línia estratègica 3: Noves formes d’aprendre

3.1. Organitzar jornades d'intercanvi d'experiències educatives

3.2.Canviar metodologies: quantitat de deures, horaris intensius, etc                                                  

3.4. Fer més activitats conjuntes entre escoles

3.5. Desplegar projectes d’aprenentatge-servei, a partir de la detecció de necessitats de les

entitats

2 vots

7 vots

5 vots

7 vots
FORA ESCOLA 
Línies estratègiques descartades
Línia estratègica 2: Activitats extraescolars

2.1. Portar a les escoles els aprenentatges i coneixements de les escoles municipals: música, ta-

ller d’art, esports,...
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2.2. Preveure NEE (Necessitats Educatives Especials) en l'oferta fora escola. Inclusió. Professio-

nals especialitzats

2.3. Sensibilitzar a les famílies sobre la selecció responsable d'extraescolars. Evitar la saturació 

als fills/es

2.4. Diversificar l’oferta d' activitats fora escola (extra escolars) en les quals s’hi pugui participar 

des del gaudi (participar sense cap objectiu d’aconseguir res) fins a l’excel·lència
Línia 4: Patis oberts

4.1. Obrir els patis de les escoles fora de l’horari escolar com un recurs educatiu pels infants i jo-

ves

4.2. Utilitzar els patis oberts com a espais dinamitzats per educadors de carrer, AMPA (Associació

de Mares i Pares) i AFA (Associació de Famílies), famílies, etc
Accions descartades dins de les línies estratègiques escollides
Línia estratègica 3: Joves implicats

3.3.  Incloure la informació de diferents serveis per a joves al servei d’informació juvenil El

TOC

3.4. Incrementar i fomentar el suport, les accions i els recursos que es donen als joves de Cal-

des que ja estan organitzats

4 vots

3 vots
TET I FORMACIÓ PERMANENT 
Línies estratègiques descartades
Línia estratègica 1:Transició Escola-Treball (TET)

1.1. Crear una xarxa Transició Escola-Treball (TET) amb els agents implicats i un itinerari amb ei-

nes concretes
Línia estratègica 3: Difusió de les accions Transició Escola-Treball (TET)

3.1. Posar més èmfasi en la comunicació i visualització dels projectes que ja funcionen i amb èxit. 

Emprar les xarxes socials que els joves utilitzen
Accions descartades dins de les línies estratègiques escollides
Línia estratègica 2: Formació i inserció dels joves

2.1. Crear la figura d'un orientador a tots els centres de Caldes, pels joves i les famílies

2.2.  Crear  una  xarxa  de  l'activitat  econòmica  de  Caldes  i  entorn  per  potenciar  una

15 vots

23



I Fòrum d’Educació de Caldes                                                                                       PEC Caldes
28 d’octubre del 2017, Casa dels Mestres

interrelació entre joves i feina, i fer difusió d’aquesta xarxa. Col·laboració de les empreses del

teixit econòmic local amb els instituts (xerrades, etc)

13 vots
Línia estratègica 4: Formació al llarg de la vida

4.2. Aplicar innovació metodològica en les activitats de formació permanent

4.3. Promoure els projectes amb finançament del Fons Europeu

1 vot

2 vots
POBLE EDUCADOR
Línies estratègiques descartades
Línia estratègica 2: El que és públic és de tots

2.1. Transmetre els valors cívics davant la realització de festes populars i esdeveniments espor-

tius

2.2. Campanya de sensibilització per un ús més cívic de l'espai públic

2.3. La policia com a agent educador i transmissor de valors en l'espai públic

2.4. Organitzar una jornada en valors
Línia estratègica  4: Difusió de la filosofia PEC

4.1. Promoure una campanya de difusió «Jo també sóc agent educador»

4.2. Crear un premi PEC
Línia estratègica 5: Espais de trobada

5.1. Adaptar els espais públics per a tothom

5.2. Construir una pista d'atletisme

5.3. Oferir espais d'oci per a joves i adolescents els caps de setmana

5.4. Potenciar l'ús de la biblioteca ampliant l'horari

5.5. Crear un circuït esportiu a l'aire lliure per a gent gran

5.6. Crear espais per a infants 0-3 i famílies
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5.7. Crear espais de joc infantil i adolescent

5.8. Potenciar i adequar espais per a vianants i bicicletes entre urbanitzacions i el casc urbà i dins

d’aquest
Accions descartades dins de les línies estratègiques escollides
Línia 1: Xarxa d’entitats

1.1.Organitzar una fira d'entitats

1.2. Elaborar un calendari d'activitats a principis d'any

1.3. Crear una borsa d'espais per a entitats

1.4. Recollir i acompanyar les diferents demandes de les entitats per part de l' administració.

Co-responsabilitat

1.6. Incorporar el grau de participació en el teixit associatiu i en els projectes de voluntariat 

en l'èxit educatiu

2 vots

8 vots

1 vot

1 vot

10 vots

Línia estratègica 3: Inserció social

3.3. Reforçar projectes orientats a la participació de les persones immigrades a Caldes

3.4. Organitzar una setmana intercultural, formativa i informativa dirigida a la població en 

general

3.5. Apropament entre els centres educatius i gent gran mitjançant activitats diverses

9 vots

2 vots

0 vots

Cloenda del Fòrum

El Fòrum va acabar amb una actuació musical d’una alumna de l’EMM Joan Valls, que amb una 

veu preciosa ens va oferir tres cançons.

Va tancar l’acte la regidora d’educació agraïnt al GM i al GM la seva implicació, agraïnt també a la 

tècnica de suport al PEC de la Diputació l’acompanyament durant aquest any i donant la benvingu-

da a la nova tècnica de suport al PEC, que a partir d’ara farà aquesta funció des de l’Oficina Tècni-
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ca del PEC que obre l’Ajuntament per donar continuïtat al PEC. La regidora també agraeix la parti-

cipació de tota la gent que fins ara ha fet possible aquest projecte i a la gent que a vingut al Fòrum. 

Finalment, anima a la gent a apuntar-se als grups de treball per dur a terme les accions votades 

avui.

Membres del GM fent l’acollida i les inscripcions

La regidora d’educació presentant el PEC
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Membres del GI presentant les línies estratègiques i accions del PEC

Taller “Escola”
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Taller “Poble educador” 

   Plafó del taller de l’àmbit “Escola” amb les      

votacions                       

Membre  del  GI  explicant  les  conclusions  del

taller de l’àmbit “TET i formació permanent”   

28



Votant les accions de l’àmbit “Transició Escola-Treball i formació permanent”

Actuació de l’alumna de l’EMM Joan Valls



Foto de grup amb membres del GM, GI i dinamitzadores dels tallers


