EDUCACIÓ
Mantindrem la gestió directa de les escoles bressol procurant compensar les retallades per mantenir la qualitat del servei.
Continuarem invertint en els edificis escolars, sobretot L’Aulet, per evitar la seva degradació. Potenciarem la política de cursos
d’alfabetització i català i d’ajudes a famílies desafavorides, i promourem el reconeixement de la tasca dels equips professionals de
l’educació formal i no formal.
OBJECTIU GENERAL 1: MANTENIR LA GESTIÓ DIRECTA DE LES ESCOLES BRESSOL I DONAR SUPORT A LA SEVA TASCA PROFESSIONAL
Objectiu específic 1.A: Posar en valor la tasca feta per les escoles bressol i els seus equips professionals
Actuacions concretes:
a) Fer difusió de la tasca de les escoles bressol a través dels mitjans d'informació municipal (InfoCelrà, Ràdio Celrà...)
b) Continuar potenciant la formació dels seus equips professionals
Objectiu específic 1.B: Fer un estudi de les necessitats i mancances de les escoles bressol, amb el conjunt de la comunitat educativa
Actuacions concretes:
a) Realitzar una enquesta a les famílies usuàries de les escoles bressol i obrir un procés participatiu amb els equips professionals
b) Generar dinàmiques al si de l'equip educatiu que permetin la innovació pedagògica
c) Dur a terme una reorganització funcional dels equips educatius de les dues escoles
Objectiu específic 1.C: Oferir, si escau, servei d’escola bressol per a infants de 0-1 anys
Actuacions concretes:
a) Avaluar la necessitat d’oferir servei per a infants de 0 a 1 anys
b) En cas que hi hagi prou demanda, buscar la fórmula més adient i econòmicament viable per oferir aquest servei
OBJECTIU GENERAL 2: MILLORAR LES INFRAESTRUCTURES DE LES ESCOLES DE PRIMÀRIA I POTENCIAR LA INTERRELACIÓ ENTRE LES
ESCOLES, L’INSTITUT I EL MUNICIPI
Objectiu específic 2.A: Millorar les infraestructures de les escoles
Actuacions concretes:
a) Fer un projecte de redistribució d'espais de l'escola L’Aulet per adequar-los a les necessitats de l’escola i estudiar diferents solucions tècniques per
millorar-ne l’accessibilitat
b) Millorar el drenatge dels patis de les escoles

c) Realitzar les inversions necessàries en els equipaments educatius per garantir un bon desenvolupament de la tasca educativa
Objectiu específic 2.B: Potenciar la relació d'intercanvi i treball conjunt entre les escoles, l’institut i el municipi
Actuacions concretes:
a) Mantenir el programa de reutilització de llibres de text
b) Potenciar la funció social de les escoles, p. ex., estudiar la possibilitat d’obrir els patis a la tarda amb la figura d’un/a educadora de carrer
c) Posar en marxa un programa d'acollida per a famílies nouvingudes a través del servei de mediació
Objectiu específic 2.C: Crear una Taula del Sector Educatiu municipal
a) Crear una Taula del Sector Educatiu que integri associacions de familiars d’alumnes (AFA), representants de Les Falgueres, L’Aulet i l’IES,
representants dels estudiants (Consell Infantil i Consell Escolar IES), organitzacions sindicals i Ajuntament
b) Treballar des de la Taula per generar sinergies potenciant tallers, xerrades, formació i coordinació entre les diferents AFA, els equips docents...
OBJECTIU GENERAL 3: MANTENIR I POTENCIAR LA POLÍTICA DE FORMACIÓ I AJUDES PER GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I LA
COHESIÓ SOCIAL
Objectiu específic 3.A: Mantenir l'actual nivell de cursos i augmentar-lo en funció de la demanda
Actuacions concretes:
a) Garantir els cursos de català per a adults i facilitar el coneixement de la llengua materna als infants que no tenen el català o castellà com a tal
b) Mantenir i incrementar, si cal, els cursos d’alfabetització
c) Organitzar cursos de formació en temes relatius a l’atenció de les diverses discapacitats adreçats als professionals i voluntaris dedicats a l’educació i
al lleure
Objectiu específic 3.B: Incrementar la línia de beques i ajuts
a) Incrementar els ajuts a famílies en situació desafavorida i amb fills escolaritzats per a activitats extraescolars, colònies i activitats de lleure
OBJECTIU GENERAL 4: POTENCIAR LA RELACIÓ INTERGENERACIONAL DES DELS ESPAIS EDUCATIUS NO FORMALS
Objectiu específic 4.A: Crear espais compartits entre infants i gent gran
Actuacions concretes:
a) Promoure el reconeixement de la memòria i saviesa dels més grans a través del seu apropament als infants i la seva participació en els afers socials
del poble

OBJECTIU GENERAL 5: RECONÈIXER i PROMOURE LA FUNCIÓ SOCIAL, EDUCATIVA I COHESIONADORA DE L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
Objectiu específic 5.A: Donar suport a les entitats de lleure del municipi per tal que mantinguin la seva activitat
Actuacions concretes:
b) Proporcionar-los suport econòmic i d'ús d'infraestructures quan sigui necessari
Objectiu específic 5.B: Fer visible la tasca de les entitats de lleure
Actuacions concretes:
a) Fer difusió a través dels mitjans de comunicació municipal de les seves activitats i la seva funció
b) Fer pública la seva tasca a través d'exposicions, xerrades, jornades, etc.
OBJECTIU GENERAL 6: DONAR SUPORT A L’ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA
Objectiu específic 3.A: Mantenir el model actual i projectar l’Escola més enllà del municipi
Actuacions concretes:
a) Mantenir l’actual model de gestió i la política de preus de l’Escola
b) Procurar projectar l’Escola més enllà del municipi i la comarca
c) Insistir en la demanda de suport econòmic per part d’altres administracions

