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L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat el primer Pla
d’Acció de l’Educa 16, un document que recull totes les accions a realitzar fins l’any 2017 amb l’objectiu
de desenvolupar pla educatiu del municipi que té vigència per 16 anys, amb independència del govern
municipal que hi hagi durant aquell temps.
“El pla Educa 16 va néixer del treball i el consens de tota la comunitat educativa, les famílies i els grups polítics de
l’Ajuntament, el que implica que no va lligat a cap mandat i que abasta a tota la població, tingui l’edat
que tingui”, ha manifestat la regidora d’Educació Carmen Cabeza, que ha afegit l’agraïment del Consistori a
l’equip tècnic de la Diputació de Barcelona pel treball realitzat i el suport rebut en tot moment durant el
desenvolupament de l’Educa 16.
L’objectiu d’aquest primer Pla d’Acció és complir amb els eixos establerts a l’Educa 16,
A tall d’exemple, podem citar:
1. Eix de millora de l’orientació professional,

objectiu: reforçar l’orientació a totes les etapes educatives
acció: creació d’una comissió d’orientació formada per experts que han de valorar com hauria de ser
aquesta orientació.
2. Eix de la formació permanent:

objectiu: consolidar l’FP dual per tal de dotar d’oportunitats a l’alumnat de la vila
acció: convenis per formar-se a empreses del municipi i poder emprendre el seu camí laboral.
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