Ensenyament
Gestionar l'escolarització per a la millora de l'èxit escolar (progr. mandat 115,116,120,123,124)
ODS

Objectius que es volen aconseguir

1.-Vetllar per mantenir la qualitat de l'educació en el
municipi
2.- Atendre i orientar els usuaris en relació a temes
educatius i d'escolarització

Com ho farem?

✓ Coordinarem i consensuarem la planificació educativa amb les escoles i les AMPA,
participant en la Taula de planificació educativa amb el Departament d'Educació de la
Generalitat
✓ Desenvoluparem mecanismes i plans d'actuació coordinats entre tots els agents per
atendre les necessitats dels alumnes
✓ Defensarem per una distribució equilibrada dels alumnes en el marc de la Comissió de
Garanties d'Admissió
✓ Reactivarem la coordinació a nivell de zona per estudiar i impulsar l'oferta d'ensenyaments
post-obligatoris
✓ Atendrem les sol·licituds de preinscripció FT a partir del mes de juliol i les de les famílies
que arriben a la població una vegada començat el curs escolar.
✓ Difondrem el Protocol d'absentisme escolar i vetllarem pel seu ús
✓ Establirem la coordinació necessària entre tots els serveis per atendre les necessitats
específiques per l'escolarització dels infants amb necessitats diverses. Plans d'acollida
✓ Farem acompanyament a les famílies en els processos de preinscripció i matrícula a fi de
garantir la igualtat

Donar suport a les entitats d’ ensenyament olesanes (progr. mandat 123,125)
ODS

Objectius que es volen aconseguir

1.- Facilitar que les entitats puguin desenvolupar les
seves activitats

Com ho farem?

✓ Seguirem autoritzant les activitats indicant totes les mesures necessàries per el bon
funcionament
✓ Continuarem facilitant el material i els espais disponibles i necessari a les entitats per fer
les activitats
✓ Mantindrem les línies de subvencions per las sostenibilitat de les activitats
✓ Simplificarem els tràmits administratius i donarem suport a les entitats

Fomentar els projectes de suport al sistema educatiu (progr. mandat 115,118,122,123,126,128)
ODS

Objectius que es volen aconseguir

1 .-Consolidar la Xarxa d'atenció a la infància -Pla
educatiu d'entorn com a paraigües de les polítiques
d’infància

Com ho farem?

✓ Promourem i consolidarem els Serveis de petita infància i família
✓ Consolidarem la participació de les llars d'infants municipals en la Xarxa SocioeducativaPla Educatiu d'Entorn
✓ Facilitarem l'accés a les famílies amb necessitats als diferents serveis educatius
✓ Mantindrem i augmentarem els grups de treball orientats a donar resposta a les diferents
inquietuds, necessitats i projectes que sorgeixin en l’àmbit de la infància, l’adolescència i la
família
✓ Mantindrem i ampliarem les activitats oferides als centres educatius del municipi

Promocionar l’Escola Municipal de Música (progr. mandat 128)
ODS

Objectius que es volen aconseguir

1.- Millorar el funcionament de l’escola de música

✓ Promourem la renovació de l'Escola Municipal de Música demanant un estudi a la
Diputació de Barcelona
✓ Promourem i ampliarem l'abast i la incidència en la població. Ampliarem el públic potencial
procurant l'equitat en l'accés
✓ Promourem projectes d'interrelació de l'Escola de Música amb la resta d'escoles i la
població en general (participació en festes populars, esdeveniments locals...)
✓ Promourem la participació de l'Escola Escola de Música a la Xarxa Socioeducativa- Pla
Educatiu d'Entorn

Optimitzar la gestió de les Llars d’Infants (progr. mandat 115,128)
ODS

Objectius que es volen aconseguir

1.- Gestionar les Llars d'infants Municipals Taitom i la
Baldufa

Destinar recursos a premis i beques
ODS

Objectius que es volen aconseguir

1.- Incentivar la participació i la creativitat en els
infants i joves des de la perspectiva educativa

Com ho farem?

Com ho farem?

✓ Ampliarem els àmbits de coordinació i col·laboració de les Llars d'infants municipals
✓ Atorgarem ajuts econòmics de menjador per als infants usuaris de les llars d'infants
✓ Farem la nova licitació de la prestació del servei de llars d’infants

Com ho farem?
✓ Convocarem premis de literatura infantil i juvenil per Sant Jordi

