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Imatge promocional de les jornades.

S’obren inscripcions a unes jornades d’infància, adolescència i
educació que tindran lloc els dies 22 i 23 de novembre

Dimecres 13 de novembre de 2019

Les inscripcions són obertes a tothom a través del formulari habilitat a
www.castellarvalles.cat/jornadespecplia

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha obert les inscripcions a les jornades
“Infància, adolescència i educació: projectes actuals i de futur”, que tindran lloc a la
Sala d’Actes d’El Mirador els dies 22 i 23 de novembre.

Es tracta d’una proposta adreçada a entitats, centres educatius, AMPA, personal
tècnic i ciutadania en general que té un doble objectiu. D’una banda, presentar les
accions prioritzades en el Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA)  que es va
aprovar l’any passat, així com l’establiment del sistema de seguiment i avaluació del
pla d’acció 2018/2019 i la definició de com s’elaborarà el pla d’acció 2020/2021.

D’altra banda, les jornades també pretenen presentar a la ciutadania els resultats de
la diagnosi de revisió del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), que existeix a Castellar
des de l’any 2006. A més, a partir dels resultats obtinguts, durant les jornades es
farà un treball d’identificació de prioritats educatives.

Les activitats programades tindran lloc divendres 22 de novembre, de 9.30 a 14
hores i de 18 a 20.30 hores, i dissabte 23 de novembre, de 10 a 14 hores. El matí de
divendres estarà enfocat a la infància i l’adolescència, amb la intenció de reflexionar
sobre les polítiques de promoció dels drets dels infants i adolescents, la importància
de coordinar les actuacions i de treballar de manera transversal, i el paper dels
municipis en el desenvolupament de les polítiques d’infància i adolescència. A més,
es durà a terme un treball de caràcter més intern, amb el personal tècnic dels
diferents sectors, per analitzar de forma conjunta quins són els espais de què disposa
el municipi per coordinar les polítiques i les actuacions adreçades a la infància i
l’adolescència i valorar la possibilitat de construir una Taula Local d’Infància i
Adolescència, un espai de treball previst en el PLIA.

Les propostes plantejades per a la tarda del divendres pretenen obrir la reflexió a
l’entorn dels reptes de futur en l’àmbit de l’educació, a més de presentar algunes
experiències que s’estan duent a terme actualment a Catalunya.

Finalment, dissabte al matí es dedicarà a presentar la diagnosi del PEC i a treballar,
mitjançant una dinàmica participativa, al voltant de quatre reptes: el temps fora de
l’escola, el temps de migdia, el temps de vacances i “la vila educa”, és a dir, la
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dimensió educativa de l’espai i els serveis públics, les activitats, les festes populars
o les entitats, entre d’altres.

El programa de les jornades és el següent:

Divendres 22 novembre 

De 9.30 a 14.00 h

Recepció i benvinguda a càrrec de l’alcalde, Ignasi Giménez
Ponència “Les polítiques d’infància i joventut”, a càrrec d'Ester Cabanes,
directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
Presentació del projecte Ciutats Amigues de la Infància, a càrrec de Roger
Garcia, responsable de polítiques d’Infància d’UNICEF Comitè Catalunya.
Presentació del Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA), a càrrec del
regidor de Cicles de Vida, Dani Pérez, i de la tècnica d’Infància i
Adolescència, Mercè Costa
Treball tècnic entorn als òrgans de coordinació d’Infància i Adolescència

Divendres 22 novembre 

De 18.00 a 20.30 h

Dissabte 23 de novembre

De 10.00 a 14.00 h

Presentació del Projecte Educatiu de Ciutat
Presentació de la diagnosi del Projecte Educatiu de Ciutat
Tallers participatius
Llançament del grup impulsor

Podeu consultar més detalls sobre les jornades i formalitzar-hi la vostra inscripció al
web www.castellarvalles.cat.
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