PROPOSTA EDUCACIÓ (AA 2015)

OBJECTIUS:
-Treballar per a fer d’Altafulla un municipi educatiu i cultural amb
identitat pròpia.
-Garantir la funció del Consell Escolar Municipal com un espai de
interrelació dels centres educatius i d’enriquiment mutu amb la
intenció d’aconseguir objectius puntuals comuns que afavoreixin la
suma d’esforços.
-Prioritzar la funció de les escoles municipals i d’adults com serveis a
la població amb un projecte educatiu dinàmic i actualitzat envers a
les noves conjuntures socials i econòmiques.
--Promoure projectes educatius i de formació transversals que
millorin la eficiència i l’efectivitat dels recursos que té el poble.
-Recolzar des de la Regidoria d’educació (i altres si s’escau) activitats
que estimulin l’interès educatiu i cultural diversificat.
-Garantir la seguretat vial dels infants i els/les joves de la comunitat
des d’una perspectiva orientadora i educativa, potenciant valors
socials compartits d’implicació, pertinença i estimació al seu entorn.
-Assegurar que les millores i ampliacions de les instal·lacions dels
centres educatius es faran sempre en funció dels recursos econòmics,
materials i personals , partint d’una valoració consensuada, a
l’organisme que correspongui, de les prioritats. El primer objectiu,
sempre són les necessitats de tota la població, no els interessos d’un
centre determinat.
-Continuar participant, per part del representant de l’Ajuntament als
Consells escolars de les diferents escoles del poble amb la finalitat de
tenir un contacte directe amb les diverses sensibilitats, interessos i
projectes de la comunitat educativa. Sempre amb una actitud de
participació vers a l’acord.
RECURSOS:
-Recursos econòmics establerts en el pressupost anual.
-Les dues llars d’infants, les dues escoles d’educació primària,
l’institut, l’escola de música, l’escola d’adults, PTT...

PROPOSTES CONCRETES D’ACTUACIÓ:
-Recollir i participar en les iniciatives que millorin la qualitat educativa
i cultural de les nenes, els nens i elsles joves d’Altafulla. (iniciatives
de les escoles, les AMPES, les associacions, les regidories...)
-Donar la possibilitat de reforçar la formació musical de tots els
infants que estudien a Altafulla, portant el projecte de l’escola de
música als nivells d’educació infantil i cicle inicial , com activitat
extraescolar als centres del Roquissar i de la Portalada.
-Ampliar la formació artística, molt present en la història d’Altafulla,
potenciant des de la regidoria d’educació el desenvolupament
d’aquesta tasca com activitat extraescolar als centres d’educació
infantil i primària.
-Recollir, impulsar i difondre activats diverses, proposades per
associacions, entitats, grups de treball... sense afany de lucre, que es
contemplin adients a la idea de la identitat educativa d’Altafulla.
(fires, xerrades, cinema, teatre, activitats esportives, exposicions...)
-Participar i potenciar la difusió de projectes lectors adreçats als
infants i els/les joves des de la biblioteca municipal i de les
biblioteques dels centres educatius.
-Ajudar als professionals de l’educació aportant assessoraments per
aconseguir objectius socials i de valors imprescindibles en una
comunitat desenvolupada. Exemple: formadors externs sobre temes
relacionats amb l’estalvi i l’eficiència energètica, formadors externs
sobre accions bàsiques relacionades amb els primers auxilis,
formadors externs sobre temes de mobilitat segura, formadors
externs sobre temes d’alimentació i l’esport...
-Apropar l’oferta de cursos de l’escola d’adults a les noves necessitats
tant dels joves que encara no han trobat una vocació com a aquelles
persones que necessitant obrir-se nous camins per diversificar la seva
oferta com a possibles treballadors.
-Reflexionar sobre la possibilitat de fer grups d’edat, ( a l’escola
d’adults), com es fa a les universitats, diferenciant les persones que
estan actives, encara que puguin no tenir feina i les persones més
grans i/o jubilades que volen continuar la seva formació personal.
-Continuar assegurant les feines de manteniment i millora de les
instal·lacions lligades a la Regidoria d’educació.

