El diari del
P r o c é s

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Igualtat
d’oportunitats 0-16
›› Què farem?
Establirem una aliança per l’èxit educatiu.
›› Com ho farem?
• Construirem una nova escola bressol al carrer
Amèrica, en coordinació amb el Departament
d’Educació de la Generalitat.
• Implantarem un nou pla de beques per a estudis
postobligatoris (formació professional i estudis
universitaris).
• Promourem una estratègia amb tots els agents
educatius contra l’abandonament escolar prematur.

Què és el programa Calidoscopi?
És un programa municipal contra l’abandonament escolar prematur del que enguany es beneficien un total de 40 alumnes de 3r i 4t de
l’ESO. Aquest programa proposa un seguit de
treballs de caràcter pràctic per afavorir l’obtenció de l’ESO i la continuïtat dels estudis.

15.465 alumnes d’educació infantil,
primària i secundària cursen actualment
estudis a la nostra ciutat.
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Entenem l’educació com un dels pilars fonamentals per a la
igualtat d’oportunitats i com a motor de desenvolupament
personal i col·lectiu de tots els colomencs i colomenques. La
nostra ciutat continuarà treballant per consolidar el model
d’educació inclusiva i de qualitat que la caracteritza.

A més a més...

Educar fora l’escola

›› Què farem?
Anirem més enllà de les prestacions actuals per tal
de garantir la igualtat d’oportunitats i la lluita contra
l’abandonament dels estudis.

›› Què farem?
Avançarem cap a un model d’educació a temps complet.

›› Com ho farem?
• Subvencionarem les ulleres per a nens i nenes de
primària com a mesura de lluita contra el fracàs
escolar.
• Treballarem per tal que Santa Coloma disposi
d’una oferta de Formació Professional adequada a
la demanda del mercat laboral, incloent-hi la Formació Professional Dual (FPD).
• Ampliarem el programa de les beques menjador a
la secundària.

La Formació Professional Dual és un conjunt
d’accions educatives que combinen la formació
rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa.

El Programa “El menjador escolar a l’abast
de tothom”, està dotat amb més de 2 milions
d’euros.

›› Com ho farem?
• Promourem l’ampliació de la xarxa de patis escolars oberts i introduirem activitats en família els
caps de setmana.
• Elaborarem una nova oferta d’activitats extraescolars diverses i variables, accessibles a totes les
butxaques.
• Generarem una oferta d’oci que sigui inclusiva i
que faciliti la participació dels nens i nenes i joves
amb necessitats especials.
• Crearem un projecte de dinamització de l’espai públic en clau de “joc per la convivència”.

En què consisteix la Xarxa “Patis oberts”?
Els patis escolars de la ciutat s’obren com a espai d’ús públic per a les famílies, nens i nenes
i adolescents fora de l’horari escolar, en cap de
setmana i en període de vacances escolars amb
la presència de monitors/es municipals.

Més de 2.500 infants i adolescents
participen en les activitats d’estiu
organitzades per l’Ajuntament.

Equipaments educatius

Donar veu a la infància

Empoderar el jovent!

›› Què farem?
Garantirem que es pugui gaudir d’espais educatius
de qualitat.

›› Què farem?
Consolidarem la participació infantil.

›› Què farem?
Durem a terme accions en el camp de la formació per
reforçar i empoderar el jovent.

›› Com ho farem?
• Exigirem a la Generalitat la construcció del nou
institut en la seva ubicació definitiva a l’avinguda
Generalitat, així com l’adequació de l’Institut Escola Pallaresa i l’Institut Escola Lluís Millet.
• Impulsarem espais innovadors en els centres educatius per millorar les oportunitats i aprenentatges
de l’alumnat amb projectes com el School Lab.

›› Com ho farem?
• En el marc del Consell de la Infància, implementarem millores per facilitar i ampliar la participació
de la infància.
• Promourem una nova app per informar sobre les
activitats en família i per a infants.
• Implantarem la xarxa de camins escolars segurs en
les illes de vianants.

L’Ajuntament gestiona el manteniment, neteja
i vigilància de les escoles d’infantil i primària,
però no té cap competència sobre els centres
de secundària.

Què són els camins escolars segurs?
Són itineraris segurs en els quals se senyalitzen
les rutes d’accés als centres escolars perquè els
nens i nenes puguin anar sols a l’escola, ja sigui
a peu o en bicicleta.

El passat estiu, l’Ajuntament va invertir
més de 800.000 € en obres de millora dels
centres educatius d’infantil i primària.

El Consell de la Infància està format
actualment per 120 nens i nenes d’entre
10 i 12 anys.

›› Com ho farem?
• Impulsarem un projecte per incorporar auxiliars
de conversa en anglès per als/per a les estudiants de
l’ESO.
• Impulsarem la Xarxa d’agents preventius/ves.

Què és la Xarxa d’agents preventius?
És un grup de nois i noies, promogut per l’Ajuntament, que treballen com activistes per a l’assoliment de l’Agenda 2030 a la ciutat en termes de medi ambient, igualtat i convivència.

Més de 40 joves es formen cada any a la
“Casa d’Oficis” de Grameimpuls en el marc
del programa “Treball als Barris”,
per a la inserció laboral de nois i noies
entre 16 i 24 anys.

Més informació: Servei de Participació ciutadana. part.ciutadana@gramenet.cat

Temps lliure, temps jove

Campus universitari

Ciutat Universitària

›› Què farem?
Treballarem en iniciatives per afavorir un temps lliure de qualitat per a tothom.

›› Què farem?
Consolidarem la relació bilateral entre la direcció i la
comunitat universitària del Campus de Torribera i la
ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

›› Què farem?
Desenvoluparem les potencialitats de Santa Coloma
“Ciutat Universitària”.

›› Com ho farem?
• Crearem una oferta específica per a adolescents i
joves, adaptada als seus interessos, i en farem difusió via xarxes socials.
• Implementarem projectes d’aprenentatge-servei
per fomentar l’ocupació juvenil.
• Generarem estratègies per al foment de l’associa
cionisme i noves formes de participació juvenil.

Què és En-Tàndem?
És un projecte de mentoria social i educativa
a través del qual voluntaris/àries universitaris/
àries treballen amb nois i noies de secundària
per fomentar el desenvolupament integral dels
infants/joves, concentrant-se sobretot en les seves problemàtiques de fons, i augmentant així
les igualtats d’oportunitats educatives i socials.

›› Com ho farem?
• Desenvoluparem activitats conjuntes o en col·laboració amb el Campus, amb participació del professorat, l’alumnat i la ciutadania.
• Oferirem un pack de benvinguda als nous universitaris/àries informant del ventall d’activitats que
ofereix la ciutat, amb incentius i descomptes com
tiquets combinats concert + exposició, teatre, etc.
• Aprofundirem en la comunicació entre Campus i
ciutat a través de l’intercanvi i difusió d’informació
periòdica de l’agenda del Campus i de la ciutat.
• Farem un estudi per a la millora del transport i
l’allotjament de la comunitat universitària a la nostra ciutat.

En-Tàndem ha tingut més de 60 tàndems
des de 2016, a través de 1.500 hores de
voluntariat, amb un total del 93 % de
satisfacció per part del jovent participant.

Santa Coloma, tercera ciutat universitària de
l’àrea de Barcelona, allotja els següents centres universitaris: Fundació Hospital de l’Esperit
Sant, Centre Dr. Emili Mira – Parc Salut Mar, Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED),
i Campus de l’Alimentació de la Universitat de
Barcelona.

›› Com ho farem?
• Impulsarem campanyes de comunicació sobre les
possibilitats de formació universitària al campus
colomenc, així com cursos, jornades i publicacions
com a foment del coneixement.
• Acompanyarem a la Direcció del Campus en tràmits per a la millora de les condicions i, eventualment, en l’ampliació de l’oferta educativa.
• Promourem les pràctiques d’estudiants del Campus a establiments de la ciutat.

Segons dades d’IDESCAT, un total de 10.067
colomencs i colomenques tenen estudis universitaris.

Al voltant de 25.000 alumnes han passat
per la UNED colomenca des que es va posar
en marxa el curs 92-93.

Actualment, més de 3.000 alumnes cursen
una vintena de graus, postgraus i màsters a
la nostra ciutat.

“I continuarem...”
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
• Reivindicant, davant de la Generalitat i els organismes competents, l’augment dels recursos relacionats amb l’atenció a la
infància i l’adolescència per a la promoció i defensa dels seus
drets.
• Implantant mesures per a l’accés d’infants i joves a activitats de
lleure educatiu, cultural i esportiu.
• Ampliant l’oferta d’activitats complementàries per a infants
de 0 a 3 anys i les seves famílies.
• Cercant recursos per ampliar i millorar la xarxa de centres
oberts, equipaments destinats a educar, compensar i sociabilitzar infants i joves en el seu temps lliure.
• Ampliant les prestacions del Programa Xela per a l’estimulació d’infants i adolescents fins a 16 anys amb retard maduratiu
o trastorn de l’espectre autista, incloent-hi l’atenció a les seves
famílies.
• Consolidant Santa Coloma com a Ciutat Amiga de la Infància.
Actualment, aquest programa cobreix una mitjana d’entre 4050 alumnes.
• Coordinant la Taula d’Infància per promoure, ampliar i defensar els drets de la infància.
• Promocionant accions de suport, formació i assessorament a les
AMPAS i a les famílies.
• Avançant en el Programa Santa Coloma Orienta, per oferir orien
tació acadèmica al jovent.
• Potenciant el paper del Consell de Delegats/ades dels instituts
per treballar en comissions temàtiques.

Un cop aprovat el PAM definitiu, podràs consultar més detalls, com el calendari de realització de l’acció o l’estimació pressupostària
corresponent, a través del web:
www.gramenet.cat/plaacciomunicipal

O mitjançant el QR següent:
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