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I FÒRUM del PEC de TORELLÓ
El Diputat Delegat d'Educació de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, Sr. Gerard
Ardanuy, i el Regidor d'Educació de Torelló, Sr. Lluís Sabatés, han inaugurat el I FÒRUM DEL PEC de Torelló.
Amb lema, A TORELLÓ PARLEM D'EDUCACIÓ! ha tingut lloc una jornada de treball, per posar l'educació a
l'agenda de la ciutat i fomentar una participació compromesa amb l'educació.
Un compromís ciutadà que, a Torelló, ja està molt arrelat. La Xarxa de Debat Educatiu [2], amb 10 anys
d'experiència i considerada com una de les BONES PRÀCTIQUES LOCALS EN EDUCACIÓ [3] per l'Observatori
de Polítiques Educatives Locals de la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona, ha estat
clau per a l'inici del projecte.
La jornada s'ha organitzat al voltant de debats, coordinats per dos dinamitzadors/es per grup de treball, en quatre
àmbits educatius del municipi. Tots els assistents, uns 85, han participat en tots els debats. Primer en subgrups,
després en grup i, finalment, s'ha compartit el treball de la jornada en el plenari:
1.- CENTRES EDUCATIUS

alumnes/professorat/famílies
continguts/metodologies
2.- PEC

potencialitats
aportacions
3.- ACOMPANYAMENT -al llarg i ample de la vida

oferta formativa
recursos i suport
4.- TERRITORI: potencia o debilita la tasca educativa?

cohesió social
situació econòmica
urbanisme
teixit associatiu
A partir de l'anàlisi de PUNTS FORTS i PUNTS FEBLES, en aquests àmbits, s'han elaborat propostes de millora.
En un proper FÒRUM, que tindrà lloc a la primavera, es farà el retorn del treball fet en aquesta sessió.
Abans de finalitzar la jornada, un grup d'infants han mostrat un mural, on havien expressat 'Què m'agrada de la
meva escola'.
Torelló, 28 de febrer de 2015
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