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MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR–

POBLE ACTIU (DL/CUP/PA) PER CONSTRUIR UN PROJECTE EDUCATIU DE POBLE 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Un dels grans reptes socials actuals és aconseguir l’èxit educatiu per a tots els nois i noies, 

siguin com siguin i vinguin d'on vinguin. Si bé la família i l’escola en són els principals 

responsables, cal destacar també que l’educació ens concerneix a tots i cadascun dels 

agents socials. 

La societat on vivim necessita persones amb altes capacitats professionals i persones 

capaces de conviure en pla d’igualtat, des del respecte a la diferència, per construir 

conjuntament nous espais de ciutadania i afrontar, amb creativitat i responsabilitat, els 

reptes del futur immediat. 

Aquesta societat, amb nous horitzons, noves exigències, situa el fenomen educatiu en el 

nucli de les accions de transformació social. En aquest sentit, es fa cada vegada més 

necessària una cultura educativa equitativa, respectuosa, exigent, responsable, inclusiva i 

oberta que contribueixi decisivament a aquest gran objectiu social: l'èxit educatiu de tot 

l'alumnat. 

Però els centres educatius, malgrat la implicació i l'esforç de molts professionals, no poden 

esdevenir, tots sols, agents de transformació social. Més que mai, sorgeix la necessitat 

d’una acció coordinada entre els diferents agents socials que actuen en el poble en benefici 

de tots els nois i noies. 

L'escola és molt potent però no és omnipotent. Cal una acció educativa conjunta i 

complementària entre la tasca familiar, els centres educatius i tots els altres agents i entitats 

educatives del poble, a partir d'uns objectius compartits i una actitud basada en el 

compromís, la participació, el treball i l'aprenentatge en xarxa. 

Des d’aquest plantejament, l’acció educativa dels nostres centres educatius i la dels altres 

agents i entitats educatives de l'entorn ja no depèn només dels projectes interns sinó 

també dels projectes comuns, de projectes fonamentats en el compromís i la interacció 

comunitària. 

Aquest projecte educatiu de poble vol esdevenir una proposta de cooperació educativa 

dins del municipi, amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a 

la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i 

l’ús de la llengua catalana. 

L'element estratègic clau és aconseguir continuïtat i coherència entre les accions dels 

diferents agents educatius que operen a Llorenç del Penedès, tant si pertanyen a l’educació  
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formal com a la no formal o la informal. La interacció comunitària de tots els agents 

educatius, socials, econòmics, culturals, artístics, esportius i de lleure és necessària per 

aconseguir una mateixa direcció entre la dinàmica escolar i l’extraescolar, entre un temps 

escolar organitzat i tutoritzat i un temps personal, sovint, massa abandonat. 

Però aquesta continuïtat i coherència educativa no és fàcil d'aconseguir ni individualment 

ni des de diferents institucions aïllades. Cal una xarxa organitzada i el compromís de tots 

els agents del poble. Els centres educatius s’han d'obrir a l’entorn i l'entorn social ha de 

prendre més consciència de la tasca educadora dels diferents agents socials. És una nova 

forma d’entendre el fet educatiu, més enllà dels centres educatius. L'èxit educatiu té més a 

veure amb la continuïtat i coherència de les diferents actuacions que reben els infants i 

joves que no pas amb la suma de moltes accions descoordinades i sense un rumb comú. 

Per aconseguir-ho, cal treballar i interactuar comunitàriament. Cal una nova cultura 

organitzativa, la cultura de l’aprenentatge en xarxa, una cultura que té la xarxa en el nucli 

de la seva definició i entén l’aprenentatge comunitari com una metodologia per donar 

resposta als reptes educatius. 

Per a tot això, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER. Constituir una Taula d’Educació amb representants dels i les mestres de l’Escola 

Les Cometes, de la Llar d’Infants Nieró, dels professors i professores de l’IES Coster de la 

Torre de la Bisbal del Penedès, així com representants de les AMPES corresponents; 

representants de les entitats d’educació en el lleure Patuleia, l’agrupament escolta Els 

Xarel·los i el Casal d’estiu, dels diferents clubs d’esports del poble, de la Coral Infantil 

Rossinyols i de l’escola de música Contrapunt, per tal de poder debatre la construcció d’un 

projecte educatiu de poble .    

SEGON. Constituir comissions participatives o grups de treball, formats per diferents agents 

educatius que interactuen i reflexionen sobre un tema específic per diagnosticar 

necessitats, elaborar propostes d’actuacions i valorar-ne els resultats; i constituir la 

Comissió operativa, que serà l’òrgan que coordini i dinamitzi el treball de les comissions 

participatives, asseguri la coherència de les actuacions amb els objectius establerts i faci 

possible que les decisions institucionals es concretin i es realitzin. 

TERCER. Comprometre’s a pressupostar recursos econòmics per a que aquest projecte 

educatiu pugui tirar endavant.  

 

 

 

 

 

 

Llorenç del Penedès, 13 de desembre de 2015 

Grup Municipal DL-CUP-PA 


