PLA D’ACOLLIDA PER A REGIDORS D’EDUCACIÓ
- DIMENSIONS CLAU DE LA POLÍTICA EDUCATIVA LOCAL Destinataris: Regidors/es d’educació de municipis de la província de Barcelona.
Dates: 6, 13, 19 i 27 d’abril de 2016 Horari: 16-20h
Lloc: Aula 2B. Edifici del Vagó. Recinte de l’Escola Industrial. c/Comte d’Urgell, 187. Barcelona
Inscripció: del18 de febrer al 15 de març de 2016
Mòdul 1 : El context i els reptes de l’educació local. 6 d’abril de 201 6
Continguts generals: El context actual de l’educació local, Els eixos bàsics que un regidor/a ha de tenir molt presents, Els reptes d’educar en el
context, Impactes del nou règim local, Legislació educativa i territori (LEC,
LOMCE, LRSAL,...), Les competències municipals en educació.
Ponents: Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia i Síndic de la Universitat de Girona. Eva Izquierdo, llicenciada en dret i experta en legislació en
la funció pública i dret educatiu.

Mòdul 3: Èxit educatiu. 1 9 d’abril de 201 6
Continguts generals: L’enfortiment de la participació ciutadana: els PEC,
la participació infantil i els consells escolars, Estratègies de capacitació
parentals i els serveis de suport a la formació de les famílies, Les polítiques d'acompanyament a l'escolaritat, L’acompanyament a l’educació en
interacció amb els agents territorials.
Ponent: Jordi Collet, professor de Sociologia de l’Educació de la Universitat de Vic

Mòdul 2: Els governs locals en el desenvolupament del Servei
d’Educació de Catalunya. Data: 1 3 d’abril de 201 6
Continguts generals: La coresponsabilitat política i tècnica entre diferents
nivells d’administració. La planificació educativa municipal: un mecanisme
d’equitat i cohesió social.Les polítiques locals d’escolarització dels 0-3 anys
per a garantir l’educació en igualtat d’oportunitats. La conservació, manteniment i vigilància dels equipaments educatius com a competència pròpia.
Ponents: Xavier Bonal, professor de sociologia de la UAB. Enric Saurí, doctor
en sociologia de la UAB. Eva Izquierdo, llicenciada en dret i experta en legislació en la funció pública i dret educatiu.
Mòdul 4: La reducció de l’abandonament escolar prematur. 27 d’abril de
201 6
Continguts generals: Polítiques i programes per garantir itineraris personals
i transicions educatives al llarg de la vida, Una estratègia d’orientació que
dóna suport educatiu a la ciutadania, L'adquisició de competències (científiques, socials i lingüístiques) dins l'estratègia de prevenció de l'abandonament escolar prematur.
Ponents: Màrius Martínez, professor d'orientació professional de la UAB. Lluís
Monfort, tècnic de gestió a la UPC i 2n Tinent d’Alcalde de Sant Just Desvern.

