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Presentació 
 

L’any 2017 la Plataforma SalT’Educa va demanar a l’Ajuntament de Salt fer un estudi per 
conèixer la realitat educativa i millorar tant el rendiment escolar com la cohesió social. 
L’Ajuntament va acceptar la proposta i es va començar a elaborar la Diagnosi del Pla Educatiu 
de Salt amb la participació de tots els agents implicats en l’educació a la vila.  

El Pla Educatiu de Salt és una eina per reflexionar, ordenar i millorar les polítiques i accions 
socioeducatives que impulsen a la vila l’Ajuntament, els centres educatius, les entitats, les 
empreses, etc. per a totes les edats i en tots els àmbits. 

Creiem que les oportunitats educatives es donen en tots els temps de la vida i en tots els 
espais de Salt, i cal connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu 
sense excloure a ningú. Aquesta és la mirada que promou la iniciativa Educació 360, per això 
des del primer moment ha format part del Pla Educatiu de Salt.  

Des d’octubre de 2017 fins a l’abril de 2018 s’ha elaborat la Diagnosi socioeducativa de Salt, 
que ha inclòs el recull i anàlisi de dades estadístiques socials, econòmiques i escolars;  la 
recopilació i organització de les polítiques i recursos socioeducatius de la vila; i en tercer lloc, 
un procés participatiu on han posat en comú les seves visions sobre l’educació a Salt 75 
persones, entre direccions de centres, personal tècnic local, entitats i ciutadania. També s’han 
realitzat tallers participatius amb infants i famílies i una enquesta sobre les activitats 
educatives fora escola per a infants i adolescents, que han respost gairebé 900  persones. 

El Grup Motor del Pla Educatiu de Salt va acordar organitzar el I Fòrum Educatiu com a espai 
per a compartir les conclusions de la Diagnosi i els reptes educatius de la vila, però 
especialment per pensar en com podríem donar-hi resposta de manera col·lectiva, sumant 
complicitats i fent aliances per fer de Salt una vila acollidora i educadora.  

Des de I’Àrea d'Educació de I’Ajuntament agraïm profundament a totes les persones que han 
participat i s’han implicat en Ia realització del I Fòrum Educatiu de Salt, celebrat el dissabte 26 
de maig de 2018. És un orgull veure tota Ia feina que es va fer, constatar Ia implicació de 
tothom i Ia creativitat de les propostes presentades per part de tots els grups participants.  

Ara treballarem sobre tot el que es va proposar i seguirem avançant en l'elaboració del nostre 
Pla Educatiu. Per descomptat, el Grup Motor que ha anat fent el treball previ, continuarà amb 
Ia seva tasca d'aportar visions i treballar plegats per poder assolir el que entre tots ens hem 
proposat. 

Moltes gracies a tothom. 

 

 

Salt, 28 de maig de 2018 

Fermí Cunill Garcia 

Regidor d'Educació i Joventut 
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Desenvolupament del Fòrum  
 

El I Fòrum Educatiu de Salt es va celebrar el dissabte 26 de maig de 10ha  14h a la Factoria 
Cultural Coma Cros i va comptar amb gairebé 70 participants. Va ser una jornada dividida en 
dues parts. A la primera part, després de la Benvinguda de Jordi Viñas, alcalde de Salt, Laia 
Monterde va presentar com s’havia elaborat la Diagnosi Socioeducativa de Salt i les 10 idees 
clau que en podrien resumir el seu contingut. A continuació, alguns dels membres del Grup 
Motor del Pla Educatiu de Salt van llegir els 25 reptes per a l’educació i la cohesió social a la 
vila, que seran la base del futur Pla Educatiu. La presentació inicial de Laia Monterde es pot 
consultar a la web municipal, juntament amb el document complert de la Diagnosi 
Socioeducativa de Salt.  

A continuació es mostra el programa de la jornada: 
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Posteriorment, es va fer una pausa per esmorzar i els participants es van dividir en tres grups 
simultanis, que prèviament havien escollit: 

 Educació 360, Educació a Temps Complet. Trencar els murs entre els temps educatius 
lectius i no lectius, i connectar els aprenentatges d’infants, adolescents i joves per oferir 
a Salt la millor educació possible. 

 Educació al llarg i l’ample de la vida, orientació i transició al món del treball. Ampliar 
el nombre de persones en processos formatius, reduir l’analfabetisme i fer visibles 
referents positius per aconseguir trajectòries educatives d’èxit.  

 Salt, vila acollidora i educadora. Educar i acollir són fonamentals per a la integració de 
les persones en la societat, com ho és la seva participació en el disseny de la vila i de les 
qüestions que els afecten.  

L’objectiu de la dinàmica de treball era triple: Prioritzar entre els reptes del Pla Educatiu, 
plantejar idees de projectes que donin resposta a aquests reptes i finalment, prioritzar-los. A 
cada grup simultani es va seguir la mateixa metodologia amb el suport d’una dinamitzadora. 
Cada participant va tractar només un àmbit. La dinàmica es va inspirar en la metodologia del 
Design Thinking i es va dividir en tres etapes.  

1. Priorització dels reptes dins de cada àmbit. Dins de cada àmbit els i les participants van fer 
una priorització individual dels 25 reptes per l’educació i la cohesió social a Salt. A continuació 
es van crear subgrups d’entre 4 i 6 persones que es van posar a treballar en els reptes 
prioritzats. En alguns casos 2 subgrups van treballar sobre un mateix repte. 

2. Dinàmica “Com podríem...?” Va consistir en que els membres del subgrup es preguntessin  
“Com podrien donar resposta al repte plantejat?”. Es va fer una pluja d’idees individual en 
post-its, que després es van ordenar segons el criteri del subgrup. Un cop ordenats els post-its, 
es va escollir l’agrupació d’idees amb la idea de projecte escollida.  
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3. La representació del projecte. Un cop definida la idea de projecte, per tal de presentar-lo al 
plenari i aprofundir en els elements que el conformen, els participants el van representar 
gràficament. A partir de la representació gràfica, els participants van deixar lliure la imaginació 
i això facilità els processos d’innovació, ja que s’utilitzen altres recursos cognitius i formes de 
pensar.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a resultat del taller participatiu, es van proposar i presentar 13 idees de projectes que van 
ser votats per tots i totes les participants. En alguns casos també es va especificar quins agents 
haurien de formar part d’aquell projecte per fer-lo realitat, és adir, quines aliances caldria. 
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Conclusions del Fòrum  
 

Com a resultat del I Fòrum Educatiu de Salt, no només s’han creat 13 idees de projectes, sinó 
que també s’han recollit moltes propostes d’accions, reflexions i idees que de ben segur seran 
molt valuoses per al futur Pla Educatiu de la vila, un autèntic exercici d’intel·ligència col·lectiva. 

Per àmbits, s’han realitzat idees de 6 projectes sobre l’Educació 360, que responen als 
següents reptes, ordenats en funció dels vots que van tenir al Plenari final: 

7. Fer de les activitats artístiques uns dels trets d’identitat de l’educació de Salt, aprofitant 
l’oferta universitària del municipi i també les entitats i empreses que es desenvolupen en 
aquest àmbit  

10.Millorar les condicions d’escolarització de l’alumnat dels centres educatius públics de Salt  

2. Reforçar la cobertura socioeducativa a la petita infància i promoure una major oferta 
educativa 0-3 anys  

11.Incidir en els criteris d’elecció de centre per part de les famílies, a través de diferents 
estratègies.  

9.Fomentar l’Aprenentatge Servei com a estratègia per connectar centres educatius de totes 
les etapes amb l’entorn, fent un retorn a la comunitat  

4. Repensar el menjador escolar com a entorn educatiu a primària i a la secundària, enfortint 
el vessant educatiu del menjador escolar  

A l’àmbit Educació al llarg i l’ample de la vida, orientació i transició al món del treball es van 
crear 4 idees de projectes, dues d’elles per donar resposta al mateix repte prioritzat: 

16. Potenciar la continuïtat dels estudis de la població escolaritzada, a través de més oferta 
de formació de “Segones Oportunitats”, a preus assequibles, adaptada a la realitat i trets 
identitaris de Salt i en clau de gènere. 

17. Millorar l’orientació educativa i laboral, i ampliar els programes d’acompanyament amb 
la finalitat d’ampliar l’èxit en la transició escola-treball  

19. Ampliar el suport a les famílies en la seva tasca de criança, reforçant els espais existents i 
creant nous recursos de suport, acompanyament i reflexió conjunta sobre la tasca d’educar. 

I finalment, a l’àmbit Salt, vila acollidora i educadora es van realitzar 3 idees de projecte, 
encara que es van prioritzar tots els reptes, ja que una de les idees de projecte es va proposar 
respondre a quatre reptes simultàniament:  

20. Incloure i fer visible la interculturalitat de Salt en les seves festes, expressions culturals i 
artístiques  

21. Repensar i dinamitzar l’espai públic com a espai educatiu i de trobada dels saltencs i 
saltenques. 

22. Fomentar la participació social i la consciència de ser agents educadors per part de 
serveis públics locals, entitats, empreses i veïns i veïnes de la vila. 



6 
Informe del 1r Fòrum Educatiu de Salt. 26 de maig de 2018 

23. Ampliar els espais amb funció de centre cívic, és a dir, espais de trobada i participació de 
persones amb interessos comuns i activitats obertes a tothom. 

24. Reforçar els espais de (re)coneixement i debat sobre l’educació i els recursos 
socioeducatius de Salt existents a nivell tècnic, a nivell polític i a nivell ciutadà. 

25. Anar més enllà en la relació entre centres educatius, amb les famílies i l’entorn, fer 
comunitat educativa i fomentar la relació entre famílies en totes les accions dels Pla. 

Finalment, les cinc idees projecte que més vots van rebre, fan referència a tots els àmbits de 
treball i van ser: 

L’ART ÉS VIDA (repte 7) 

+ PARTICIPACIÓ + CORESPONSABILITAT + VINCLE . TRENCAR ESTIGMES I SENTIT DE 
PERTINENÇA (reptes 20-23) 

FEM FRONT COMÚ (repte 10) 

CONSELL D’ESCOLARITZACIÓ DE SEGONES OPORTUNITATS (repte 16) 

EMBARCA’T (repte 17) 

A continuació es presenta una fitxa per a cada idea de projecte, on es recullen també les altres 
idees expressades a la dinàmica Com Podríem... i la fotografia de la representació que va fer 
cada grup. 
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Projecte 01 Educació 360                                                   
NOM DEL PROJECTE 

 
ESPAI CRIANÇA (FAMÍLIA-ESCOLA) 

(9 vots) 
 

REPTE DEL PLA EDUCATIU DE SALT 
 

2. Reforçar la cobertura socioeducativa a la petita infància i promoure una major oferta 
educativa 0-3 anys 
 

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 
El projecte consisteix en un paraigües de diverses accions per ampliar i diversificar 
l’oferta socioeducativa entre els 0 i 3 anys. Un element central a tot el projecte és la 
necessitat del finançament per portar-lo a terme, ja que calen inversions importants 
en la petita infància i disposar de serveis gratuïts, d’una altra manera la criança i la 
cura recau directament en les dones. L’Espai Criança Família-Escola es caracteritzaria 
d’una banda per la innovació en els seus plantejaments i de l’altra, amb les seves 
activitats, alguns exemples serien: projecte d’Aprenentatge Servei (ApS) amb el 
tercer sector i cicles formatius i universitat; flexibilitat horària; la ràtio entre places i 
ocupació; diferents serveis tipus “Minuts Menuts” i un espai lúdic per a infants de 0 a 
6 anys. 
 

ALTRES IDEES DE PROJECTE EXPRESSADES A LA DINÀMICA “COM PODRÍEM?...”  
 

 Aprenentatge Servei instituts amb el cicle formatiu d’Educació Infantil 
 Activitats lúdiques per l’estiu família i escola 
 Aliances amb el tercer sector per serveis de cura i atenció 
 Escola de famílies 
 Recuperació de “Minuts menuts” 
 Repensar les places/ocupació de l’escola bressol actual 
 Espai lúdic 0-3 anys municipal 
 Diversificació dels serveis 
 Implicació família-escola 
 Horaris- franges horàries 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 
Informe del 1r Fòrum Educatiu de Salt. 26 de maig de 2018 

Projecte 01 Educació 360                                                    
REPRESENTACIÓ DE LA IDEA DE PROJECTE 
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Projecte 02 Educació 360                                                   
NOM DEL PROJECTE 

 
POSEM-HI CULLERADA! 

(4 vots) 
 

REPTE DEL PLA EDUCATIU DE SALT 
 
4. Repensar el menjador escolar com a entorn educatiu a primària i a la 
secundària, enfortint el vessant educatiu del menjador escolar 
 

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 
El projecte consisteix en diferents estratègies per canviar els menjadors escolars. En 
primer lloc, cal partir d’un equip humà preparat i suficient per fer el servei de 
menjador. En segon lloc, s’aposta per la col·laboració i interacció d’infants de 
diferents edats (grans i petits). En tercer lloc, el vincle entre escola, menjador i 
famílies és una estratègia fonamental, així com vincular l’aprenentatge servei per 
enfortir l’estona de menjador: tallers, estona de joc, activitats a la biblioteca i espais 
tranquils.  També és fonamental la formació permanent dels monitors: sobre 
dinamització d’estones de temps lliure, resolució de conflictes, etc. combinat amb 
agents externs de la comunitat: Aprenentatge Servei, alumnes en pràctiques de  
Cicles formatius d’Animació Sociocultural, mares de l’escola... 
Finalment, és fonamental fer una valoració a  finals de curs, de com ha anat el 
servei de menjador fent partícip a tota la comunitat educativa. 
 

ALTRES IDEES DE PROJECTE EXPRESSADES A LA DINÀMICA “COM PODRÍEM?...”  
  Acostar aquest espai a les famílies 
 Vincular l’aprenentatge servei per enfortir l’estona de menjador: tallers, estona 

de joc, biblioteca, espai tranquil 
 Activitats diverses 
 Implicació de gent externa (comunitat educativa) i d’alumnes de Cicles formatius 

d’Animació Sociocultural 
 Empresa del servei de menjador: triar-la en funció de la qualitat i no del preu 
 Fer valoració a final de curs de com ha anat el servei de menjador, fent partícip a 

tota la comunitat educativa 
 Programa l’espai de joc lliure al pati (una hora) 
 Planificar els grups i els espais morts per evitar conflictes 
 Buscar accions educatives d’activitats de cohesió dels nens/es 
 Fer responsables als nens en funció de l’edat 
 Formació de monitors per dinamitzar l’esbarjo 
 Formació de monitors/es que tinguin fills/es dinant al col·legi  
 Formació dels monitors (equip/ràtios altes) 
 Adequar els espais de menjador  
 Fer torns petits i grans barrejat 
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Projecte 02 Educació 360          
REPRESENTACIÓ DE LA IDEA DE PROJECTE 
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Projecte 03 Educació 360                                                   
NOM DEL PROJECTE 

 
L’ART ÉS VIDA 

(24 vots) 
 

REPTE DEL PLA EDUCATIU DE SALT 
 
7. Fer de les activitats artístiques uns dels trets d’identitat de l’educació de Salt, 
aprofitant l’oferta universitària del municipi i també les entitats i empreses que es 
desenvolupen en aquest àmbit  
 

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 
 

El projecte consisteix en crear una Mostra de Talents artístics al carrer amb els 
següents objectius: Educar la sensibilitat artística, trencar estereotips, pujar 
l’autoestima dels infants i adolescents, i fer comunitat. La Mostra ha de contemplar 
les diferents disciplines artístiques: arts audiovisuals, art urbà, música, arts 
escèniques, arts plàstiques i  dansa. Hi ha d’haver perspectiva de gènere en el 
projecte, ja que hem vist les importants diferències en les extraescolars artístiques 
entre nens i nenes. La Mostra es nodreix de les entitats públiques i privades que 
promouen les arts a Salt i de la ciutadania, es desenvolupa fora dels centres 
educatius. Configurarien la Mostra les persones seleccionades (com en un concurs) 
que rebrien una formació i acompanyament de les entitats públiques i privades per a 
convertir-se en formadors/es en la seva disciplina. D’aquesta manera es faria una 
roda virtuosa.  

 
ALTRES IDEES DE PROJECTE EXPRESSADES A LA DINÀMICA “COM PODRÍEM?...”  

 
 Formació integral: educar en la sensibilitat 
 Promoció d’activitats de ball més econòmiques: hip-hop, funky,... 
 Utilitzar les aules de la factoria Coma Cros 
 Oferta de formació teatral extraescolar: vinculada al Teatre de Salt 
 Buscar espais normalitzats 
 Oferir arts plàstiques 
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Projecte 03 Educació 360                                                    
REPRESENTACIÓ DE LA IDEA DE PROJECTE 
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Projecte 04 Educació 360                                                   
NOM DEL PROJECTE 

 
FIRA APS SALT 

(5 vots) 
 

REPTE DEL PLA EDUCATIU DE SALT 
 

9.Fomentar l’Aprenentatge Servei com a estratègia per connectar centres 
educatius de totes les etapes amb l’entorn, fent un retorn a la comunitat  

 
EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 

 
El projecte neix amb la creació d’un Grup Motor, on hi formin part representants 
de les dues parts: d’una banda, impulsors de l’Aprenentatge Servei (ApS) en 
l’educació formal (centres educatius) i de l’altra, agents implicats en l’ApS des de 
l’educació no formal, entitats,... En aquest espai es faria un diagnòstic comú de la 
situació de l’ApS a Salt i es detectaria la necessitat de compartir informació per 
seguir fomentant-lo a nivell de municipi. El Grup Motor connectaria aquestes dues 
potes de l’ApS i per obrir-lo a tot Salt es faria una Fira anual d’Aprenentatge 
Servei, amb la implicació de tothom. 
 
ALTRES IDEES DE PROJECTE EXPRESSADES A LA DINÀMICA “COM PODRÍEM?...”  

 
  Connectar l’ApS amb un punt de voluntariat  
 Crear una marca d’ApS de Salt (logo samarreta) 
 Crear un Grup Motor d’Aps per fer un treball conjunt  
 Fer una festa o fòrum anual d’ApS 
 Fer una Fira d’entitats educatives  
 Connexió dels centres educatius amb la comunitat: AMPA, lleure educatiu, 

menjador escolar 
 Creació d’hàbits d’oci saludables: tallers, accions, càpsules 
 Festes per a alumnes per diferents col·lectius  
 Connectar els ApS amb els centres d’educació obligatòria. 
 Connectar tots els ApS de Salt 
 Desenvolupar projectes de transmissió de valors a partir de referents mitjançant 

projectes inter-escolars/instituts 
 Millorar espais públics amb participació 
 Conèixer l’entorn i la comunitat 
 Articular activitats artístiques, proposades pels  

mateixos alumnes a les places (ex. Hip-hop) 
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Projecte 04 Educació 360                                                    
REPRESENTACIÓ DE LA IDEA DE PROJECTE 
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Projecte 05 Educació 360                                                   
NOM DEL PROJECTE 

 
FEM FRONT COMÚ 

(12 vots) 
 

REPTE DEL PLA EDUCATIU DE SALT 
 
10.Millorar les condicions d’escolarització de l’alumnat dels centres educatius públics 
de Salt.  
 

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 
El projecte parteix de la idea que l’escola ha de ser un reflex de la vila, per tant cal 
lluitar contra la segregació escolar, en gran part causada per les condicions 
d’escolarització als centres públics de Salt. Amb aquest objectiu el projecte planteja que 
cal fer un front comú de tothom a la vila per revertir aquesta situació: direccions de 
centres educatius, famílies, AMPA, vilatans, entitats, mestres, tercer sector, partits 
polítics, ajuntament,... Aquest front comú hauria de tenir tres vessants: 1. La difusió de 
la situació a la vila. 2. La co-responsabilitat respecte aquesta situació per part de tots els 
agents.  3. L’articulació d’accions coordinades entre tots i amb el màxim suport. 
 

ALTRES IDEES DE PROJECTE EXPRESSADES A LA DINÀMICA “COM PODRÍEM?...”  
  Fer respectar les quotes d’infants i adolescents amb Necessitats Educatives Especials 

(NEE) amb diferents estratègies municipals 
 Exigir que es compleixin les reserves de places de NEE a tots els centres 
 Pensar com treballar conjuntament pública-concertada en la millora educativa de Salt 
 MATRÍCULA VIVA: establir normatives fàcils d’aplicar per les Comissions de Garanties 

o canviar les existents. 
 CORRESPONSABILITZAR: de la  problemàtica de la segregació a tots els centres públics 

i privats  
 Manifestar-se si es superen les ràtios, plantar-se com a poble. 
 Continuar fent actuacions (amb el màxim de suport possible) per visibilitzar les 

necessitats dels centres educatius de Salt al Departament d’Ensenyament i als mitjans 
de comunicació.  

 Difusió de la situació (manca d’espais, ràtios...) a tots els sectors: professionals, 
famílies de cara a tenir més força en les reivindicacions 

 Pressionar a la Generalitat per la construcció dels centres pendents i dignificació dels 
existents  

 Canviar les normes per a que els professionals (serveis socials, centres educatius, etc.) 
es complementin amb les famílies de fills amb necessitats educatives especials 
(treballar en equip)  

 Menys alumnes per aula 
 Més centres educatius de secundària i primària 
 Oferir terreny per a un 4t institut 
 Millorar la detecció de les NEE 
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Projecte 05 Educació 360                                                    
REPRESENTACIÓ DE LA IDEA DE PROJECTE 
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Projecte 06 Educació 360                                                   
NOM DEL PROJECTE 

 
FÒRUM D’ENSENYAMENT 

(7 vots) 
 

REPTE DEL PLA EDUCATIU DE SALT 
 

11.Incidir en els criteris d’elecció de centre per part de les famílies, a través de 
diferents estratègies.  
 

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 
 
El projecte consisteix en la creació d’un Fòrum d’ensenyament de la vila amb tots els 
centres educatius de Salt. L’objectiu principal és donar a conèixer els valors de la 
diversitat educativa de Salt. A més, el Fòrum permetria millorar la imatge dels centres 
públics, donar a conèixer les línies de treball i projectes dels centres, explicar la 
riquesa que suposa formar-se en entorns de diversitat cultural i es trencarien 
estereotips. En el projecte són fonamentals els conceptes de diversitat, projectes, KM-
0, igualtat, respecte, convivència, cohesió... Així mateix, hi ha 4 punts cardinals en el 
disseny del projecte, a potenciar: l’educació emocional, les ciències, les arts plàstiques 
i la filosofia d’escoles Magnet (aliances educatives contra la segregació escolar). 
 

ALTRES IDEES DE PROJECTE EXPRESSADES A LA DINÀMICA “COM PODRÍEM?...”  
 

 Donar punts extres d’accés a l’escola pública a les famílies que venen de l’Escola 
Bressol. 

 Buscar algun sistema per captar l’alumnat a través d’alguna activitat peculiar 
 Crear un entorn de creativitat per part dels alumnes on s’hi involucrin 
 Orientar tant a les famílies coma als alumnes de les possibilitats reals de l’alumne 
 Adscripcions directes primària-secundària 
 Itineraris educatius posant l’alumne al centre de l’aprenentatge  
 Millorar la “imatge” de l’escola/institut pública (aspectes positius) 
 Trencar estereotips: cert? Fals? 
 Donar a conèixer els centres educatius durant tot l’any: activitats diverses al poble 
 Fer un Fòrum d’Ensenyament on es visualitzin totes les escoles de Salt 
 Explicació, fer de pont del centre i de les seves línies bàsiques 
 Campanya en diferents formats per explicar a tota la població la riquesa que suposa 

formar-se en un centre amb diversitat cultural 
 
 
 
 
 
 



18 
Informe del 1r Fòrum Educatiu de Salt. 26 de maig de 2018 

Projecte 06 Educació 360                                                    
REPRESENTACIÓ DE LA IDEA DE PROJECTE 
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Projecte 07 Educació al llarg i ample de la vida, orientació i 
transició al treball                                                   

NOM DEL PROJECTE 

 
EMPODERA’T 

(6 vots) 
 

REPTE DEL PLA EDUCATIU DE SALT 

16. Potenciar la continuïtat dels estudis de la població escolaritzada, a través de més oferta de 
formació de “Segones Oportunitats”, a preus assequibles, adaptada a la realitat i trets identitaris 
de Salt i en clau de gènere. 

ALIANCES 

El projecte posa èmfasi en la importància de la xarxa entre els diferents agents del territori i de 
la suma de diferents accions coordinades entre aquests:   Joves, famílies, escoles, instituts, tipus 
d’alternatives d’educació professional existents al territori, entitats de Salt, tècnics del món 
social, educatiu i orientadors, teixit empresarial.  

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 
 
El projecte Empodera’t presenta una suma d’accions per tal de que (tal i com diu el grup), els 
joves puguin creure en les segones oportunitats.  
 
Al centre del projecte hi hauria la presentació, difusió i orientació entorn a totes les opcions 
existents de l’educació post-obligatòria, com ara les alternatives per assolir l’ESO, els PFI, el 
Batxillerat, els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, la preparació de les diferents proves 
d’accés, la Universitat i els Màsters, els itineraris d’emprenedoria o l’aprenentatge d’idiomes.  
 
Empodera’t suma esforços a través de diferents agents del territori perquè els joves tinguin totes 
les opcions a l’abast i tinguin la informació i la capacitat de prendre decisions a partir d’un ventall 
d’alternatives adaptades als joves i al territori. Algunes accions que es presenten serien: 
  

- A nivell municipal, és clau que es proposin i coordinin diferents accions orientadores 
perquè els joves coneguin les opcions existents del territori. Alguns exemples serien la 
potenciació de les xerrades, trobades, tallers i fins i tot un Fòrum.  

- L’edició d’una guia de recursos educatius completa, a paper i online, on s’hi presentin totes 
les opcions. És important que aquesta guia arribi a tothom i que sigui adaptada a les 
característiques de la població del territori.  

- La potenciació d’una Xarxa Orientadora, formada per diferents agents del territori, que 
doni resposta a l’acompanyament i a l’orientació en aquesta transició.  

- La participació del teixit empresarial, sobre tot en el disseny de l’oferta, que cal que sigui 
adaptada a les necessitats de les empreses del territori, però també en relació a la 
coordinació dels estudis professionals i les pràctiques a les empreses i la Formació Dual.  
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ALTRES IDEES DE PROJECTE EXPRESSADES A LA DINÀMICA “COM PODRÍEM?...”  
  Visió de que l’adolescència és una etapa complicada i que cal partir de que alguns joves 

estan desorientats i tenen problemes socials i personals. Amb tot, cal tenir en compte  
que tots els joves tenen dret a equivocar-se en les seves decisions i eleccions durant 
aquesta etapa de transició.  

 Cal estudiar i tenir en compte la vinculació entre l’educació i el gènere. Aquesta realitat 
existent ha de ser tinguda en compte i valorar com podem trencar aquest mur entre totes 
i tots.  

 L’orientació en aquest moment clau vital és molt important. Cal una orientació 
acadèmica, però també cal anar més enllà i oferir una orientació coordinada dels 
diferents agents implicats, potenciant el treball en xarxa: família, escola, tècnics 
orientadors, taules laborals, etc.   

o La difusió de les opcions existents és crucial. Cal que arribin a tothom i s’hauria de 
veure quins recursos o alternatives hi podrien haver perquè tothom rebi la 
informació, de forma propera i adaptada a les característiques personals.  

o Una proposta que es fa en relació a la presentació de les opcions que hi ha a Salt 
és que les entitats i diferents alternatives s’anessin a presentar a l’Institut de 
Secundària (i viceversa). En aquests moments on l’orientació i el coneixement de 
les alternatives és clau, cal potenciar el contacte directe amb les diferents 
alternatives existents.  

o Un altre recurs a treballar seria el d’editar una Guia de Recursos educatius a 
l’abast dels joves i de les seves famílies, tant a paper (a l’abast a les escoles i als 
instituts) i també online.   

o També es proposa crear assessories d’orientació acadèmiques en els instituts.  
 A nivell d’estudis, calen moltes portes obertes i oferir el màxim d’opcions possibles 

adaptades a la realitat dels joves i del territori. Tenir un ventall gran a Salt d’alternatives 
hauria de ser una prioritat.  

o Seria important que els joves que opten per estudis professionals, tinguessin una 
gran presència de part pràctica a l’empresa en el seu itinerari. La formació Dual 
de la formació professional és un bon recurs que caldria millorar i estendre 
encara més.  

o Els projectes que relacionen a les empreses amb els centres educatius on s’hi 
imparteixen cicles formatius s’haurien de potenciar. Així mateix, els PFI i els Cicles 
Formatius s’haurien d’adaptar a les necessitats del territori i al teixit empresarial.  

o Una altra opció que es planteja és la d’oferir la possibilitat de que la formació 
sigui semi presencial i que per tant, una part pugui ser a distància i amb una 
major flexibilitat. Aquesta opció hauria d’anar acompanyada amb el suport 
d’agents socials i educatius del territori, per tal que sigui de qualitat, adaptada i 
útil a diferents nivells.  
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Projecte 07 Educació al llarg i ample de la vida, orientació i 
transició al treball                                                   

REPRESENTACIÓ DE LA IDEA DE PROJECTE 
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Projecte 08 Educació al llarg i ample de la vida, orientació i 
transició al treball                                                   

NOM DEL PROJECTE 

 
CONSELL D’ESCOLARITZACIÓ DE SEGONES OPORTUNITATS 

(11 vots) 
 

REPTE DEL PLA EDUCATIU DE SALT 

16. Potenciar la continuïtat dels estudis de la població escolaritzada, a través de més oferta de 
formació de “Segones Oportunitats”, a preus assequibles, adaptada a la realitat i trets 
identitaris de Salt i en clau de gènere. 

 
ALIANCES 

El projecte es basa en la participació de tots els agents del territori que intervenen 
en el procés de Segones oportunitats: Instituts, PFIs, Escola d’Adults i entitats del 
Tercer sector) empreses i administració local i autonòmica.   

 
EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 

El projecte titulat “Consell d’Escolarització de Segones Oportunitats” posa el focus en la 
necessitat de creació d’un consell per impulsar i coordinar les opcions de “Segones 
Oportunitats” educatives existents a Salt.  

 
Aquest Consell s’hauria de formar a partir d’una xarxa participada per part de tots els 
agents implicats. Els actors principals que s’hi identifiquen són les administracions (local i 
autonòmica), tots els recursos educatius existents en el territori (Instituts, PFIs, Escola 
d’Adults i entitats del Tercer sector) i finalment, les empreses.   

 
Es parteix de la visió de que l’acompanyament , l’orientació i la tutorització dels joves són 
elements clau per assolir l’èxit educatiu. Així doncs, els objectius del Consell 
d’escolarització de segones oportunitats serien:  

- Compartir informació per part de tots els agents implicats del territori.  
- Planificar de forma conjunta l’oferta formativa futura.  
- Desenvolupar sinèrgies amb les empreses.  
- Potenciar l’orientació formativa i laboral al llarg de l’ESO.  
- Tenir doncs una plataforma de pes per pressionar a l’administració en l’adquisició 

de recursos (econòmics, físics i humans) i poder tenir una millor coordinació i 
facilitats burocràtiques.  
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ALTRES IDEES DE PROJECTE EXPRESSADES A LA DINÀMICA “COM PODRÍEM?...”  
 

  Es destaca la importància de la inversió econòmica com una aposta per part de les 
administracions i per tant, la necessitat d’invertir en recursos econòmics, humans i físics 
(previsió i dotació de pressupost). Cal un major compromís per part del Departament, de 
l’Ajuntament i de la resta d’agents implicats.  

 L’oferta formativa del territori ha d’estar adaptada i donar resposta als interessos reals 
de les persones joves de Salt.  

 Per altra banda, seria important ampliar els programes d’alfabetització i cursos de 
llengua catalana per als joves que acaben d’arribar.  

 El treball en xarxa real és crucial per treballar aquest repte. En aquest treball cal incloure-
hi a l’administració però també a les entitats del Tercer Sector i a les empreses. Altres 
idees sorgides en aquest sentit serien:  

o Pensar en el disseny d’una oferta estructurada, variada, evitant duplicitats en les 
opcions de Salt o de l’entorn més proper.   

o Crear una comissió que treballi per millorar les condicions a nivell de subvencions 
i la relació amb el Departament d’Educació.  

o Potenciar la creació de centres públics, concertats o privats per atraure a alumnat 
de fora de Salt i ampliar així les opcions disponibles.  

 Cal treballar l’orientació, l’autoconeixement i l’apoderament de les persones joves al 
llarg de tota l’escolarització. Algunes propostes serien:  

o L’organització de jornades educatives pels joves a través de xerrades on hi 
intervinguin testimonis rellevants.  

o Fer trobades al llarg del curs i/o a l’estiu visitant els recursos i les diferents 
opcions de l’oferta formativa existent.  

o Convidar als pares i a les mares a conèixer les alternatives existents, visitant els 
centres educatius.  

o L’acompanyament dels joves en aquesta etapa és crucial i caldria fer un bon 
seguiment d’aquesta transició a través de tutors que els acompanyin.   

 Un altre bloc important a destacar és tot el què té a veure amb les empreses i el teixit 
empresarial de Salt. Els programes de segones oportunitats han de tenir en compte la 
formació existent i les sortides laborals reals amb què es trobaran els joves.   

o Seria important poder tenir un bon estudi sobre el mercat laboral existent i les 
seves oportunitats.  

o Cal potenciar la connexió de l’oferta amb les empreses i tenir clars quins són els 
sectors de demanda del territori.  

o Poder potenciar el contacte amb el món laboral a través de la relació i 
coneixement de les empreses.  
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Projecte 08 Educació al llarg i ample de la vida, orientació i 
transició al treball                                                   

REPRESENTACIÓ DE LA IDEA DE PROJECTE 



25 
Informe del 1r Fòrum Educatiu de Salt. 26 de maig de 2018 

Projecte 09 Educació al llarg i ample de la vida, orientació i 
transició al treball                                                   

NOM DEL PROJECTE 

 
EMBARCA’T 

(10 vots) 
 

REPTE DEL PLA EDUCATIU DE SALT 
17. Millorar l’orientació educativa i laboral, i ampliar els programes d’acompanyament amb la 

finalitat d’ampliar l’èxit en la transició escola-treball  
 

ALIANCES 

Els principals agents implicats en millorar l’orientació educativa i laboral del projecte són les 
famílies, les administracions, els recursos educatius existents en el territori i les empreses.  

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 
El projecte Embarca’t engresca als joves de Salt a pujar al vaixell que els portarà al futur; un 
futur que es materialitza en una terra plena d’oportunitats com l’èxit acadèmic, 
l’autoestima, el creixement personal, el reconeixement social, l’emancipació i la 
independència econòmica, la inserció laboral o l’auto-ocupació.  

 
Així doncs, és un viatge amb un futur prometedor però que cal fer partint i treballant amb 
tots els agents que impulsen i determinen el rumb del vaixell: les famílies, Ensenyament 
(altres administracions) i els recursos educatius existents, l’administració local i  les 
empreses.  Aquests agents cal que siguin guiats a partir d’un Equip Coordinador que serà 
qui cohesionarà els recursos i projectes entorn a l’orientació cap a la terra del futur.  

 
I per últim, cal tenir en compte les condicions desfavorables del viatge, com ara la crisi 
econòmica i l’atur existent.  

 
ALTRES IDEES DE PROJECTE EXPRESSADES A LA DINÀMICA “COM PODRÍEM?...”  

 
 L’acompanyament, l’orientació i el suport als joves i a les seves famílies són elements 

clau a potenciar en l’àmbit de l’orientació:   
o Seria important treballar amb l’Ajuntament el posicionament global entorn a 

l’estratègia municipal sobre l’orientació que es dóna als joves.  
o Cal donar suport a les famílies a través de professionals del món educatiu i 

laboral.  
o Seria interessant implementar el rol del tutor-mentor (més enllà del professional 

de l’orientació) com a acompanyant en aquesta transició una vegada ja començat 
el camí per part dels joves.   

o Fer una fira educativa i laboral a Salt, on es presentin les diferents opcions i 
alternatives existents. 

 La participació de les empreses en aquesta orientació pot ser fonamental per apropar les 
opcions i coneixement del territori per part dels joves en el moment de prendre la 
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decisió. Algunes reflexions i propostes que es fan són:  
o Tenir una borsa d’empreses “acollidores” per tal de potenciar el contacte dels 

joves amb aquestes. En aquest sentit també es planteja un programa de 
mentoratge en empreses. Aquests programes podrien estar liderats per tècnics 
d’inserció laboral.   

o Col·laborar amb empreses i entitats per la formació de joves i adults.  
 La bi-direccionalitat entre els centres educatius i les empreses hauria de formar part de 

l’estratègia d’orientació laboral i educativa. Algunes accions que es plantegen són:  
o Obrir els centres educatius a experiències laborals d’èxit.  
o Crear equips multidisciplinars en els centres educatius, on hi hagi la presència de 

l’Ajuntament, les empreses i l’equip docent.  
 El coneixement de les opcions per part de tots els agents orientadors i els joves i 

l’ampliació de les perspectives per a una bona orientació personalitzada són aspectes 
importants a treballar en aquest àmbit:  

o Cal una bona formació al professorat per tal que conegui totes les opcions 
existents i per altra banda, canviar la visió existent que correlaciona el model 
d’èxit amb el Batxillerat i la Universitat.  

o L’orientació hauria de ser molt personalitzada, individualitzada i a partir de 
quantes més opcions possibles.   

 Caldria conèixer i difondre les propostes i recursos que ofereix Barcelona 
Activa en aquest àmbit d’orientació.  

o Un recurs a potenciar seria la creació d’un mapa de recursos i possibles sortides 
molt visual, pràctic, adaptat al territori i que relacioni l’entorn social i educatiu de 
forma propera.  

 Oferir un recurs interactiu de les opcions professionals existents i traçar 
els itineraris formatius per accedir-hi.  
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Projecte 10 Educació al llarg i ample de la vida, orientació i 
transició al treball                                                   

NOM DEL PROJECTE 

 
PATIS OBERTS 

(5 vots) 
 

REPTE DEL PLA EDUCATIU DE SALT 

17. Ampliar el suport a les famílies en la seva tasca de criança, reforçant els espais existents i creant 
nous recursos de suport, acompanyament i reflexió conjunta sobre la tasca d’educar. 

 
ALIANCES 

Escoles i instituts, AMPAs, famílies, administració local.  
EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 

El projecte de “Patis Oberts” vol impulsar l’obertura dels patis dels centres educatius de Salt 
durant les tardes i els caps de setmana, més enllà doncs de l’horari lectiu però amb un 
plantejament totalment diferent a l’actual.  
 
Als patis oberts es trobarien les famílies, els infants i els mestres i reforçarien aspectes com la 
comunicació entre mestres i famílies, però també entre les pròpies famílies, fet que ajudaria a 
enfortir i dinamitzar les  Associacions de Famílies, un agent clau pel projecte. Tot això permetria 
generar propostes, reflexions i noves accions que revertissin en la millora de la cohesió de la 
comunitat educativa. Per assolir el repte que es planteja el projecte crear vincles afectius dins de 
la comunitat és l’element més important, que s’aconseguiria a través d’espais i activitats 
compartides escola i família després de l’horari lectiu. Un dels elements forts del projecte és que 
amb una inversió econòmica reduïda es podrien aconseguir resultats molt positius. 
  

ALTRES IDEES DE PROJECTE EXPRESSADES A LA DINÀMICA “COM PODRÍEM?...”  
 

  La base principal de les reflexions del grup parteix de que cal potenciar els espais 
destinats a enfortir el vincle afectiu i/o donar estratègies i ajudar en la criança a totes les 
famílies de Salt, fent-ho partint de la lògica del treball en xarxa i adaptant aquestes 
demandes a les característiques i diversitat de la població.   

 Algunes de les possibles accions proposades per ampliar el suport a les famílies en la 
tasca de criança són: 

o Promoure un espai lliure i gratuït per a mares i pares amb infants de 0 a 3 anys. 
Podria estar ubicat en un centre cívic.  

o Fer programes radiofònics sobre criança.  
o Promoure una jornada lúdica entre pares/mares, tutors/es i fills/es.  
o Dissenyar activitats conjuntes entre pares/mares i fills 
o Fer xerrades i col·loquis de temes proposats per part de les famílies.  

 Hi podria haver una “Borsa de ponents” en diversos temes educatius per 
tal de poder donar resposta a les demandes de les famílies.  
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o Un recurs per donar suport i vehicular les demandes de les famílies podria ser el 
de posar a una persona de referència a les escoles i instituts que es relacionés 
amb les famílies, les pogués orientar i pogués donar resposta a les demandes que 
li presentessin de forma ràpida i àgil.   

o Promoure els menjadors escolars familiars 
o Fer una escola de mares i pares  
o Apostar per les comunitats d’aprenentatge com a model inclusiu de les famílies a 

l’escola.  
 Dins de l’estratègia de millora d’aquest suport a les famílies, es destaca també la 

importància de potenciar les AMPAs. Caldria aconseguir que totes les escoles i instituts 
de Salt tinguessin una AMPA forta per millorar la cohesió del grup i atendre a les 
demandes que hi poguessin haver.  
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Projecte 11 Salt, Vila acollidora i educadora                                                   
NOM DEL PROJECTE 

 
+ PARTICIPACIÓ + CORESPONSABILITAT + VINCLE 

TRENCAR ESTIGMES I SENTIT DE PERTINENÇA 
(16 vots) 

 
REPTE DEL PLA EDUCATIU DE SALT 

20. Incloure i fer visible la interculturalitat de Salt en les seves festes, 
expressions culturals i artístiques  
21. Repensar i dinamitzar l’espai públic com a espai educatiu i de trobada dels 
saltencs i saltenques. 
22. Fomentar la participació social i la consciència de ser agents educadors per 
part de serveis públics locals, entitats, empreses i veïns i veïnes de la vila. 
23. Ampliar els espais amb funció de centre cívic, és a dir, espais de trobada i 
participació de persones amb interessos comuns i activitats obertes a tothom. 
 

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 
 
El projecte consisteix en diferents propostes per fomentar la participació, la 
coresponsabilitat, el vincle, el trencament d’estigmes i el sentit de pertinença a un 
nivell pràctic, articulades en els següents 3 eixos/àmbits d’actuació que han d’anar 
acompanyats de recursos econòmics: 

 
1) Dignificar i ampliar l’espai públic mitjançant places i parcs ben equipats 

(especialment de cara a l’estiu amb disponibilitat d’aigua, ombra però també nets), 
amb wifi obert a diferents zones de Salt per horaris. Obrir patis. Tenir en compte 
una visió intergeneracional dels espais, amb participació de totes les edats (0 a 99 
anys) per a decidir 

2) Formació en ciutadania, antiracisme i participació per a tota la ciutadania que visqui 
o treballi a Salt (tots els agents del territori: professionals, veïns, entitats...). 
Fomentar projectes de participació en l’àmbit local entre els centres educatius per 
generar una cultura participativa  

3) Reconèixer i generar més espais de trobada de poble, que són l’instrument (Ateneu, 
centres espais socials, festes populars, altres: els CAPs, espais públics ...) Cal que 
siguin accessibles i oberts a altres formes de participació 

 
ALTRES IDEES DE PROJECTE EXPRESSADES A LA DINÀMICA “COM PODRÍEM?...”  

 
  Reflexions: 

 La participació i la consciència col·lectiva dóna peu a la resta. Festa/Espais 
cívics/Espais públics 

 Interessos comuns de ciutat, de veïnatge, vincles més enllà de l’etiquetatge 
cultural o d’origen 
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 Diverses formes/models de participar. Cal reconèixer-les. La participació 
inclou diversitat 

 Idea de participació coresponsable i amb sentit de pertinença 
 Intergeneracional: gènere, família 
 Sinergies: cal comunicació 
 Ciutat dels infants: calen espais 

 CONDICIÓ (!): transformar l’administració local perquè integri accions i sigui 
permeable. Eficiència. Cal compromís (!) i dotació de recursos 

 Propostes: 
 Espai públic: 

 Espais públics: parcs/bancs (0-99 anys) 
 Obrir patis 
 Repensar els espais públics de cara a l’estiu (ombres, aigua...) 
 A l’espai públic: wifi obert, higiene (tant com calgui). Més participació i 

coresponsabilitat 
 Formació en “antiracisme” de TOTS els ciutadans del municipi: educadors, 

professionals (brigada, policia, serveis socials...), entitats veïnals, entitats culturals... 
 Participació: 

 Obrir la mirada respecte les formes de participació. Accessibilitat i trobada 
(llengua obertura...) 

 Els ateneus i els espais socials de trobada i participació són un instrument 
(per això es va fer l’Ateneu) 

 Importància de reconèixer altres espais de trobada, com el CAP, l’escola, 
Instragram 

 Formació en projectes de participació des de l’Escola/ESO per generar 
cultura participativa 

 Donar veu als infants i que opinin i participin 
 Festes majors participatives 
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Projecte 11 Salt, Vila acollidora i educadora                                                   
REPRESENTACIÓ DE LA IDEA DE PROJECTE 
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Projecte 12 Salt, Vila acollidora i educadora                                                   
NOM DEL PROJECTE 

 
PROJECTE ÈTIC COMÚ 

(3 vots) 
 

REPTE DEL PLA EDUCATIU DE SALT 

24. Reforçar els espais de (re)coneixement i debat sobre l’educació i els recursos 
socioeducatius de Salt existents a nivell tècnic, a nivell polític i a nivell ciutadà. 

ALIANCES 

Polítics i polítiques, personal tècnic, ciutadania, grups informals, associacions, 
institucions (família) 

 
EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 

 
El projecte consisteix en fomentar un gran projecte ètic comú a partir de valors i 
finalitats compartides, i de recursos inclusius i sostinguts. Es representa amb la 
imatge d’un arbre, on les idees de base (les arrels) són: els polítics i les polítiques 
socioeducatives, la recerca i diagnosi socioeducativa i les metodologies actives 
transversals. Perquè puguin germinar els projectes cal un tronc per on flueixi el 
lideratge amb visió comunitària, transversal i de servei públic i un acompanyament 
tècnic. Els resultats són diferents fruits, tals com : serveis oberts a la comunitat, 
projectes comunitaris, comunitat informada i serveis connectats. Tot això només és 
possible si es va nodrint de valors ètics (l’aigua).   

 
ALTRES IDEES DE PROJECTE EXPRESSADES A LA DINÀMICA “COM PODRÍEM?...”  

 
 Recursos de Salt: 

 Importància de donar a conèixer els recursos existents. Parlar sobre els 
diferents recursos que la població disposa per tal de fer front a la realitat 
educativa de Salt 

 Poder disposar de la informació dels recursos existents i traspassar-ho a les 
famílies des de cada servei 

 Per fer accessible el mapa de recursos cal tenir en compte preguntes com: 
on m’informo? De què m’informo? Per què m’informo? Què fa cada recurs?  

 Fan falta polítiques educatives que liderin, ordenin i cerquin recursos sostenibles i 
mantinguts 

 Cal una recerca, un reconeixement, un ordenament i una priorització compartida 
 Metodologies actives transversals tenint en compte que l’acompanyament és clau 
 Cal dinamitzar per promoure i mirar fora del focus il·luminat 
 Qui és qui? Falta un coneixement entre les institucions/serveis de Salt. Caldria un 

“historial” dels usuaris per ubicar-los quan arriben a un nou servei 
 Participació: 
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 Visualitzar el valor de la participació i la informació amb l’objectiu 
d’augmentar la participació de Salt 

 Un cop a l’any, per exemple a començament de curs, es pot animar la 
ciutadania indicant: què m’aporta invertir el meu temps? Per què és 
necessari? Etc.  

 On i com participar: “expedient”, historial de recorregut amb l’objectiu de 
guiar en i cap a la participació 

 Lideratges i visió comunitària i de servei públic 
 Donar l’oportunitat a totes les entitats educadores a debatre conjuntament 

aspectes relacionats amb l’educació 
 Projectes amplis, transversals, comunitaris, aglutinadors de grups-ciutadania-

serveis, corresponsables 
 Personal tècnic compromès, sostenible, transversal i format 
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REPRESENTACIÓ DE LA IDEA DE PROJECTE 
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Projecte 13 Salt, Vila acollidora i educadora                                                   
NOM DEL PROJECTE 

 
CANALS DE COMUNICACIÓ 

(2 vots) 
 

REPTE DEL PLA EDUCATIU DE SALT 
 

25. Anar més enllà en la relació entre centres educatius, amb les famílies i l’entorn, fer 
comunitat educativa i fomentar la relació entre famílies en totes les accions dels 
Pla. 
 

ALIANCES 

Centres educatius, AMPA, Ajuntaments, entitats, comerç, veïns  
 

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 

Calen canals de comunicació per garantir una comunitat educativa que impliqui a tota la 
ciutadania de Salt, algunes propostes són: 

- Un protocol de comunicació bidireccional consensuat entre els agents educatius 
lectius (centres educatius) i els agents educatius en l’espai no lectiu (ajuntament, 
entitats... 

- Interacció entre AMPA a través d’activitats compartides 
- Identificar-se com a ciutadà actiu (compartim activitats). Fer-se teves totes les 

activitats del municipi 
- Itineraris escola-casa/casa-escola segurs: recorreguts, treball amb la comunitat 

(veïns, entitats, comerç...). Corresponsabilitat de tota la comunitat 
 
ALTRES IDEES DE PROJECTE EXPRESSADES A LA DINÀMICA “COM PODRÍEM?...”  

 Calen propostes que siguin més pràctiques i menys teòriques  
 Itineraris segurs. Ampliar en el recorregut comerciants, veïns, equipaments...: 

coresponsabilitat de tota la comunitat 
 Famílies i AMPA: 

 Jornades familiars a partir de les AMPA 
 Potenciar tallers de famílies 
 Tallers familiars de poble, no només d’una escola 
 Augmentar activitats conjuntes entre AMPA, per exemple Mercat de 2a mà 

de primavera 
 Ampliació de la Coordinadora d’AMPA (Escola d’Adults, concertades..) 

 Fomentar una formació bàsica a les persones nouvingudes 
 Formació amb diversitat cultural i religiosa a la comunitat educativa 
 Canals de comunicació que siguin permanents i eficients per transmetre en totes 

direccions informació a nivell global i a tots els ciutadans i col·lectius 
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 Educació 360: protocol consensuat que articuli propostes entre els equips docents i 
l’espai no lectiu. Retorn en les dues direccions 

 Participació: 
 Empoderament dels ciutadans: fer-los conscients que també formen part 

de Salt en tots els àmbits, drets...Potenciar la participació... 
 Promoure la interacció i coneixement de tots els grups ciutadans per crear 

entre tots una convivència nova i fusionadora 
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