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ELS PROJECTES EDUCATIUS DE MUNICIPI  

 

 

L’Ajuntament de Montmeló vol realitzar el Projecte Educatiu de Municipi (PEM) amb el suport 

de la Gerència d’Educació de la Diputació de Barcelona. El PEM és un instrument de 

planificació i coordinació de la polítiques d’educa tives , però també és un procés obert de 

concertació i participació dels diferents agents ed ucatius d’un municipi sota uns 

objectius i criteris compartits . El procés d’elaboració d’un PEM s’inicia amb l’elaboració de 

l’anàlisi de la realitat educativa del municipi, seguint les pautes metodològiques de la guia 

elaborada per la Diputació de Barcelona. A partir d’aquesta anàlisi s’elaborà el pla de treball, 

que defineix el camp d’acció del PEM, que posteriorment s’haurà d’executar i avaluar.   

 

El procés parteix de concebre el PEM com una eina i no com un objectiu en sí mateix. No es 

tracta únicament d’ordenar i sistematitzar les accions i recursos en un document, sinó també 

d’impulsar polítiques i crear sinèrgies entre els diferents agents educatius per millorar l’educació 

del municipi amb una gestió eficient dels recursos disponibles.  

 

En l’actual context d’ajust de recursos en el sector públic el PEM esdevé un instrument més 

necessari que mai per garantir l’eficiència dels recursos buscant la comp licitat i les 

sinèrgies amb el teixit social del territori,  perquè aquest s’impliqui en el desenvolupament i 

millora de l’educació en el seu territori. 

 

En aquest sentit, els PEM es doten d’unes estructures de treball que permeten la col·laboració 

entre el recursos públics i les iniciatives socials  del territori d’una manera àgil . D’aquesta 

forma es poden maximitzar els recursos i garantir-ne una bona utilització. 

 

L’elaboració i desenvolupament del PEM contempla elements estratègics que faciliten el seu 

desenvolupament. Per exemple, implicar tota l’organització municipal i la ciutadania, no només 

en la fase d’implementació sinó també en la de diagnosi i elaboració. 

 

Per aquest motiu, tot i que el suport de la Diputació de Barcelona implica una externalització 

d’algunes tasques, el PEM requereix de la implicació dels responsables municipals, tant tècnics 

com polítics, de manera que el suport extern que s’ofereix se centra en realitz ar la diagnosi 

i la definició de línies estratègiques de treball, alhora que en assessorar i acompanyar en 
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el disseny d’una estructura organitzativa i de conc ertació d’agents públics i privats  que 

permetin l’acompliment dels objectius del projecte educatiu definit. 

 

De la mateixa manera, el suport inicial de la Diputació de Barcelona ajuda a constituir i 

dinamitzar els espais de treball que, posteriorment, estructuraran el treball que desenvolupa el 

propi PEM: el Grup Impulsor, el Fòrum Educatiu i els Grups de Treball. 
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ELS OBJECTIUS DEL PEM 

 

 

El desenvolupament del PEM respon a dos grans objectius generals: 

� Avançar en el municipi cap a una concepció de l’edu cació com a treball en xarxa 

integrat per tothom, a partir d’un projecte educatiu compartit entre els responsables 

públics i el teixit social del territori. 

� Ser un projecte organitzador i articulador de les polít iques educatives municipals . 

 

En concret podem identificar dos grans àmbits d’intervenció: 

 

Àmbit substantiu (actuacions)  

 

Fer del PEM un projecte útil pel municipi en tres nivells: 

a) Corresponsabilitat educativa municipal . Contempla tres dimensions diferenciades: 

I) Transversalitat interna. Avançar cap a estructures i relacions més transversals. 

II) Reconeixement educatiu. Posar en valor tot allò educatiu. 

III) Complicitat ciutadana. Compromís ciutadà amb l’educació. 

b) Acompanyament escolar i educatiu . Contempla tres àmbits bàsics d’actuació: 

I) El suport a la funció educativa de les famílies.  

II) Accions educatives més enllà de l’horari escolar. 

III) Col·laboració amb els centres docents en l’aplicació del seu projecte educatiu.  

c) Formació al llarg de la vida. 

Formació permanent, entenent l’educació com un procés obert al llarg de la vida. 

 

Àmbit estratègic (com ho realitzarem)   

 

Treballar en tres direccions: 

a) El PEM com a  projecte de municipi . el PEM vol ser concebut, percebut i practicat 

com un projecte de poble. És a dir, de l’estament polític, del tècnic i de la ciutadania 

organitzada i no organitzada. 

b) El PEM com a projecte contextualitzat . El PEM ha de ser prou flexible per concretar-

se, arrelar-se i créixer de maneres diverses en funció del context. Només si el PEM 

parteix del context real pot esdevenir un projecte útil i generador de més capital social.  

c) El PEM com a projecte sostenible . social i econòmicament.  
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CRITERIS D’ELABORACIÓ DEL PEM 

 

 

Per fer possible el PEM cal que tinguem en compte alguns criteris bàsics i premisses que 

hauran d’orientar el treball i les successives fases del projecte: 

 

� Lideratge i consens polític : Cal comptar amb una voluntat política clara i un lideratge 

ferm per tal que el PEM assoleixi els seus objectius. Per tant, caldrà visualitzar aquest 

suport, treballar pel consens, dimensionar el procés i les actuacions que se’n 

desprenen, fer un seguiment i rendir comptes. 

� Transversalitat del projecte : El PEM ha de ser necessariament transversal i, per això, 

ha de recollir la perspectiva de les diferents àrees o departaments municipals i ha de 

poder incidir en elles. La realitat educativa és una realitat complexa i les seves 

necessitats no poden ser abordades des d’una lògica departamental sinó que requereix 

d’una lògica de treball integrada i transversal. 

� Realisme del PEM:  El PEM ha de ser una eina que ens ajudi a planificar, gestionar, 

optimitzar i avaluar les nostres actuacions. Així doncs, caldrà dimensionar el PEM a les 

possibilitats reals de la seva implementació, establint els objectius i els reptes pels quals 

hem de treballar, amb l’ambició necessària, però sense perdre de vista la realitat des de 

la que treballem. Per tant, el PEM haurà de disposar de recursos específics per poder 

desenvolupar-se, i comptar amb la complicitat de tots els agents implicats de Montmeló, 

tant interns com externs a l’organització municipal. 

� Implicació activa dels agents educatius : El PEM ha de ser participat. Per tant, haurà 

de comptar amb la participació activa dels diferents agents educatius en les seves 

diferents fases i moments: administracions, centres escolars, tercer sector, 

equipaments, empresariat, ciutadania, etc. 

� Concreció: El PEM ha de definir de manera clara els objectius, les accions i els 

responsables de dur-les a terme. Aquesta concreció i claredat ha de permetre que sigui 

una eina útil i avaluable. 

� Coherència:  El PEM ha de ser coherent amb la resta de l’organització municipal i amb 

els altres plans i projectes que es desenvolupen al municipi. 
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PROPOSTA METODOLÒGICA 

 

 

La proposta metodològica es fonamenta en la Guia Metodològica realitzada per la Gerència 

d’Educació de la Diputació de Barcelona i incorpora algunes adaptacions al municipi de 

Montmeló. Tot i que caldrà consensuar el disseny específic del procés amb els referents polítics 

i tècnics de Montmeló, orientativament la proposta metodològica per a l’elaboració del Projecte 

Educatiu del Municipi s’estructura en les següents grans fases: 

 

Esquema del procés metodològic 

ImplementacióDiagnosi

Sessió política

Sessió entitats

Sessió CME

Proposta

Grup Impulsor

Mapa de 

visions

Informe

Proposta 

Pla de 

Treball

Pla de 

Treball

Aprovació

Programació

Organització

Execució

Seguiment

Difusió

Concreció

Sessió 

tecnicopolítica

Fòrum  Educatiu

Mapa 

d’indicadors 

socials i 

escolars

Mapa de 

recursos

Informe de diagnosi

Marc del

procés Treball 

tècnic

Treball 

tècnic

Grup Impulsor

Document d’eixos 

de treball

Sessió tècnica

Treball 

qualitatiu

Procés d’elaboració

Realització de l’audiovisual

 

 

 

Per concretar i desenvolupar aquest esquema organitzatiu es detallen els principals passos a 

seguir: 

 

1- Concreció de les actuacions a realitzar i defini ció del calendari: 

a. Reunió amb els referents tècnics i polítics municipals per concretar les tasques i el 

calendari de realització del procés. 
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2- Presentació política i tècnica del procés: 

a. Aprovació pel Ple i signatura de la Carta d’adhesió. 

b. Presentació del projecte i del procés d’elaboració a l’àmbit polític (tant amb l’equip de 

govern com amb l’oposició) i l’àmbit tècnic municipal. 

c. Constitució de l’Oficina Tècnica – Comissió de Seguiment. 

d. Presentació del projecte i del procés d’elaboració al Consell Municipal Escolar. 

e. Presentació a les entitats del municipi. 

 

3- Elaboració dels diferents mapes d’anàlisi:  

La recollida de dades, indicadors, recursos i activitats facilita, en aquesta fase, la 

sistematització de la informació per disposar de: 

a. Mapa d’indicadors socials i escolars.  

b. Mapa de recursos. 

 

4- Elaboració del mapa de visions: Anàlisi qualitat iu de la realitat educativa:  

a. Sessió de treball amb l’equip de govern i l’oposició per identificar les necessitats 

educatives del municipi. 

b. Sessions de treball amb tècnics per analitzar la visió tècnica sobre l’educació. 

c. Sessions de treball amb els membres del Consell Municipal Escolar. 

d. Sessió de treball amb representants d’entitats del municipi. 

L’objectiu d’aquesta fase és elaborar el mapa de visions. 

 

5- Elaboració del diagnòstic i definició de les fut ures línies d’actuació 

a. Redacció i validació de l’esborrany de diagnòstic a nivell polític i tècnic. 

b. Elaboració del document marc de línies de treball, en base a la diagnòstic.   

c. Realització del primer Fòrum Educatiu per la construcció de línies estratègiques 

d’actuació. 

d. Elaboració, presentació i devolució del document final (Pla de Treball) que ha de servir 

de base pel desenvolupament del PEM. 

e. Constitució del Grup d’Impuls. 

 

1- Concreció de les actuacions a realitzar i defini ció del calendari 

 

Tal i com s’ha dit anteriorment, aquest projecte de suport i assistència tècnica pretén ser un 

acompanyament als responsables polítics, tècnics i la ciutadania de Montmeló perquè elaborin 

el seu Projecte Educatiu de Municipi. Per tant, per realitzar una bona assistència tècnica 
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externa caldrà que, en primer lloc, es consensuï amb els referents tècnics i polítics de 

Montmeló l’abast i el desenvolupament del projecte . 

 

En aquesta primera reunió caldrà clarificar el marc del procés i els seus límits per definir 

objectius, expectatives i procés metodològic. Així mateix, aquesta reunió ha de servir per poder 

establir els canals i facilitar l’accés a la informació municipal de que disposa l’ajuntament, i 

planificar les tasques i el calendari de les sessio ns . Aquesta definició serà clau, ja que la 

informació bàsica referida al municipi l’haurà de facilitar el mateix Ajuntament de Montmeló. 

 

Aquest procés s’emmarca en una trajectòria determinada pel que fa al desenvolupament de 

plans i projectes municipals. És necessari aprofitar aquesta experiència i extreure la informació 

d’altres projectes i programes ja realitzats o en desenvolupament que es pugui vincular amb el 

PEM per utilitzar-la com a punt de partida.  

 

2- Presentació del procés 

 

És fonamental iniciar el procés amb un seguit de presentacions, tant amb l’àmbit polític com 

tècnic. En aquest sentit, és convenient realitzar aquesta presentació a l’equip de govern i a 

l’oposició. Respecte la sessió amb tècnics, aquesta sessió de presentació pot ser també una 

primera sessió de treball. 

 

Per altra banda, també seria bo realitzar alguna campanya de difusió general a través dels 

mitjans amb que compti l’Ajuntament de Montmeló: butlletí, web, etc. amb l’objectiu d’explicar 

els objectius del procés i els canals i mitjans per prendre part. 

 

Sessions d’informació i treball amb tècnics 
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3- Elaboració dels diferents mapes d’anàlisi 

 

L’objectiu d’aquesta anàlisi és poder disposar d’una aproximació quantitativa i objectiva de la 

realitat educativa del municipi. Es pretén apuntar i detectar aquelles dades més significatives 

respecte l’educació al municipi i que cal tenir presents a l’hora de dissenyar les futures 

polítiques de treball del PEM. 

 

La voluntat d’aquesta fase no és tant generar noves dades com aprofitar i saber interpretar les 

dades existents. Les dades es buscaran en diferents fonts (padró municipal, HERMES, 

IDESCAT, INE, dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, etc.). Es recollirà tota 

la informació que es pugui tenir a nivell municipal i que pugui ajudar a elaborar els següents 

mapes d’anàlisi: 

 

• Mapa d’indicadors socials i escolars. 

• Mapa de recursos educatius. 

 

Aquest recull de dades es realitzarà amb el suport dels serveis tècnics municipals i la Gerència 

de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona. 

 

 

Mapes d’anàlisi 
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- El mapa d’indicadors socials i escolars.  

Aquesta mapa mostra la realitat sociodemogràfica (edat, sexe, lloc de naixement), econòmica 

(activitat, situació professional, estructura productiva…) i educativa (nivell d’instrucció, 

coneixement del català…) del municipi. També té la funció de recollir i elaborar les dades 

relatives a la realitat escolar del municipi. L’objectiu és tenir present la cobertura escolar del 

municipi, així com la diversitat escolar, l’adhesió escolar, el volum d’estudis destinats a adults i 

la relació d’aquests amb la zonificació escolar del municipi. D’aquesta manera l’elaboració del 

mapa s’ha de fer amb la col·laboració dels agents educatius vinculats al territori.  

 

- Mapa de recursos educatius 

Un dels elements importants a tenir en compte com a pas previ a l’elaboració d’un PEM és tenir 

un recull ordenat i sistemàtic del conjunt de recursos, equipaments, programes i serveis que 

des de les diferents àrees o departaments de l’Ajuntament de Montmeló tenen una dimensió 

educativa. La dimensió transversal del PEM provoca que calgui contemplar l’organització i 

coordinació municipal com un element fonamental. 

 

És important saber de quins recursos disposem per poder fer front a les necessitats que 

s’identifiquin en matèria educativa. Per això serà necessari elaborar un mapa de recursos el 

més ampli i detallat possible. Aquest mapa de recursos ha d’incloure des de la relació 

d’equipaments educatius que té el municipi (escoles bressol, CEIP...) fins els programes, 

serveis o actuacions que s’impulsen des de l’ajuntament o per part d’altres agents socials 

(centres d’educació, associacions juvenils, etc.).  

 

Per l’elaboració d’aquest mapa resultarà imprescindible la col·laboració i el paper actiu dels 

referents municipals a l’hora de facilitar la informació per tal que des de l’empresa externa es 

pugui fer l’ordenació i sistematització de la informació.   

 

4- Elaboració del mapa de visions: Anàlisi qualitat iu de la realitat educativa 

 

L’objectiu d’aquesta anàlisi és fer un diagnòstic de les percepcions i visions que hi ha sobre 

l’educació a Montmeló i identificar les principals necessitats a que cal donar resposta. El treball 

es planteja de forma paral·lela, amb l’àmbit polític, tècnic i amb els principals actors educatius 

del municipi (centres educatius, associacions, altres).  
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El treball amb els diferents agents persegueix recollir els diversos punts de vista de cada 

col·lectiu sobre la situació i les necessitats educ atives : els polítics, els tècnics i 

professionals, els principals actors educatius (centres educatius, associacions de pares i mares, 

associacions de lleure, altres). El procés es planteja prioritàriament de forma presencial a partir 

de la realització de reunions de treball . La utilització del format presencial permet contrastar 

els diferents discursos i aprofundir en les necessitats detectades. El nombre i tipus de tallers es 

concretarà amb els referents municipals atenent a les característiques pròpies de cada municipi 

i la disponibilitat de cada col·lectiu. 

 

La utilització de dinàmiques de treball en grup permet no només rebre informació per part dels 

agents educatius, sinó que ens ofereix l’oportunitat d’aportar-los informació i sensibilització 

respecte el PEM. De manera que, més enllà del valor pedagògic de l’acció, es millora i 

s’optimitza la qualitat de les aportacions realitzades pels participants. 

 

Els principals resultats d’aquesta fase, a banda del procés de mobilització i dinamització social 

que aporten les metodologies proposades, serà el Mapa de visions , que recull i sistematitza 

les principals visions i opinions generades al llarg del procés de reflexió qualitativa 

estructurades en aquells eixos temàtics que facilitin la posterior fase d’elaboració de propostes.  

 

5- El diagnòstic educatiu i les futures línies d’ac tuació 

 

A partir de tota la informació i les aportacions generades, s’elaborarà un esborrany de l’Informe 

de Diagnosi . Aquest document serà un recull integrat dels tres mapes elaborats: Mapa 

d’indicadors socials i escolars, Mapa de recursos educatius i Mapa de visions. Aquest 

document haurà de ser retornat a les persones participants del procés (polítics, tècnics, agents 

educatius) per a la seva validació. A partir d’aquesta valoració es tancarà la versió definitiva de 

l’informe de Diagnosi.  

 

Un cop tenim el diagnòstic serà el moment de realitzar el I Fòrum Educatiu . En aquest primer 

Fòrum obert a tota la ciutadania es presentarà la diagnosi realitzada i s’elaboraran les possibles 

línies estratègiques d’actuació futures que treballarà el PEM. A partir de les aportacions i els 

debats generats en el Fòrum, s’elaborarà un Informe de Resultats del Fòrum , que serà 

retornat a les persones participants i, passarà a integrar-se com un material més per generar el 

Pla de treball del PEM. 
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Fòrums d’Educació 

   
 

L’esmentada presentació dels resultats de la diagnosi es pot realitzar de maneres molt 

diverses, tant pel que fa a l’espai com pel que fa al format. Pel que fa a l’espai, a la vista de 

l’experiència acumulada, es proposa i recomana aprofitar el Primer Fòrum Educatiu per fer la 

presentació. Això permet fer una devolució de la diagnosi en un espai de treball orientat a 

elaborar línies de treball i propostes d’acció, la qual cosa permet que aquesta reflexió 

propositiva estigui fonamentada en el context reflectit per la diagnosi presentada. 

 

Pel que fa al format, es poden desenvolupar diversos formats que faciliten una informació clara, 

entenedora i atractiva dels resultats. L’experiència en Projectes Educatius ens mostra que 

l’eficàcia i l’eficiència comunicativa és bàsica per assegurar transmetre el coneixement generat 

en la fase de diagnosi.  

 

Per això es proposa utilitzar el format audiovisual o bé el format d’exposició. Aquests formats, a 

banda de facilitar una devolució de resultats amb força comunicativa, permet la implicació 

directa dels agents educatius en la seva elaboració, la qual ajuda a consolidar tant el projecte 

educatiu en general com el Grup Impulsor del mateix i la implicació dels diferents agents en el 

projecte. 
 

Audiovisuals i exposicions de devolució dels result ats de diagnosi 

   
 

Un cop analitzades les diferents aportacions realitzades per la ciutadania al llarg de tot el 

procés, caldrà fer una tasca d’integració i ordenació per generar el Pla de treball,  que 
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constituirà el document definitiu del PEM. Aquest Pla de treball recollirà els objectius estratègics 

del PEM així com les línies de treball i les actuacions que els desenvolupen, full de ruta de 

l’agenda educativa del municipi per als propers anys. 

 

A més de les línies mestres del pla d’actuació del PEM, el Pla de Treball recollirà dos aspectes 

essencials per a la seva implementació. Per una banda, recollirà una proposta organitzativa  

per a la seva execució. Donat que es tracta d’un procés transversal i basat en la concertació 

d’agents públics i privats, la dimensió organitzativa és bàsica per a l’èxit del procés. Per això es 

farà una proposta en relació als espais i mecanismes d’organització, gestió i seguiment del 

PEM en la seva fase d’implementació. També s’ofereix un suport i acompanyament inicial en 

la constitució del Grup Impulsor . Aquest assessorament és bàsic per generar unes 

dinàmiques de treball que facilitin la continuïtat i el funcionament autònom i dinàmic del Grup 

Impulsor. 

Exemples de pla de treball i model organitzatiu 

  

 

Per últim, el Pla de Treball també inclou una proposta de continuïtat , en la que es recomanen 

alguns passos a seguir en les fases successives del PEM, i que pretén ser un instrument 

d’utilitat per a l’equip de Govern i per al Grup Impulsor. Un cop finalitzat el procés caldrà fer una 

presentació i devolució dels resultats del mateix, i desenvolupar el Pla de treball del Projecte 

Educatiu de Montmeló. 

Suport i acompanyament a Grups Impulsors 
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INFORMÀCIÓ BÀSICA SOBRE MONTMELÓ 

 

 

  

 

Centres 
Escolars Només infantil  

Infantil i 
primària  

Només 
secundària  

Infantil, primària 
i secundària  

Només educació 
especial  

Públics  1 2 1 0 0 

Privats 0 0 0 0 0 



CALENDARI 

 

 

 
 

Juny  Juliol  Setembre  Octubre  Novembre  Desembre  

Reunió per concretar les tasques i el calendari 
del procés 

      

Presentació del procés a nivell polític (equip de 
govern i oposició) i tècnic. 

      

Presentació al Consell Municipal Escolar 
 

      

Sessió de treball amb l’equip de govern i 
l’oposició 

      

Sessions de treball amb tècnics 
 

      

Elaboració dels diferents mapes d’anàlisi 
 

      

Grups de treball amb els membres del Consell 
Municipal Escolar 

      

Grup de treball amb representants d’entitats 
del municipi 

      

Elaboració del diagnòstic 
 

      

Realització del Primer Fòrum Educatiu 
 

      

Realització Pla de Treball 
 

      

 

 

 

 

 



EQUIP TÈCNIC D’INDIC 

 
 

• Marc Majós Cullell , llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració. És tècnic 

especialista en participació ciutadana i dinàmiques comunitàries, activitat a la qual es 

dedica professionalment des de l’any 99. És llicenciat en Ciències Polítiques i de  

l’Administració per la Universitat de Barcelona (97), suficiència investigadora en Sociologia 

per la UB (99) i tècnic social en medi ambient (99). El curs 99-00 va fer el postgrau de 

Participació i Desenvolupament Sostenible organitzat per la UAB i l'Organisme Autònom 

Flor de Maig. Ha col·laborat en diferents estudis pel Consell Nacional de la Joventut de 

Catalunya i la UAB. Va ser membre de l’Equip d’Anàlisi Política de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. Disposa del nivell C de català. 

• Manel Ruiz Plà ; llicenciat en biologia i educador social. És tècnic especialista en 

participació d’infància i joventut, activitat a la qual es dedica professionalment des de l’any 

95. És llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (01), Formador de participació 

en infància i joventut (02) i està habilitat professionalment com a educador social pel 

Col·legi d’educadors i educadores Socials de Catalunya. L’any 2005 va fer el Postgrau de 

Mediació comunitària a l’Escola de treball social de la Universitat de Barcelona. Disposa del 

nivell C de català. 

• Begoña Oltra Moscardó , llicenciada en sociologia. És tècnica especialista en participació 

ciutadana i dinàmiques comunitàries, activitat a la qual es dedica professionalment des de 

l’any 99. És llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (99) i 

diplomada en Treball Social per la Universitat de València (95). Ha cursat el postgrau de 

Serveis Socials de Benestar a la Universitat Politècnica de València (96) i el curs 99-00 va 

fer el Postgrau de Participació ciutadana i Desenvolupament Sostenible, organitzat per la 

UAB i l’Organisme Autònom Flor de Maig, del qual és tutora de pràctiques. 

• Victor Garcia Subirà , llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració. És tècnic 

especialista en participació ciutadana i dinàmiques comunitàries, activitat a la qual es 

dedica professionalment des de l’any 2005. És diplomat en Gestió i Administració Pública 

per la Universitat Pompeu Fabra (94), llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració 

per la Universitat de Barcelona (96) i suficiència investigadora en Ciència Política per la UB 

(98). Ha realitzat el curs de postgrau en Anàlisi, campanyes i comunicació polítiques a 

l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (2000), el Màster en Gestió de la Ciutat a la 

Universitat Politècnica de Catalunya (2007) i el Màster en Participació i Polítiques Locals a 

la Universitat Autònoma de Barcelona (2009).  
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EXPERIÈNCIA D’INDIC 

 
 

L’experiència que ha desenvolupat el nostre equip en Projectes Educatius de Municipi i altres 

projectes de planificació de polítiques públiques similars és àmplia i diversa. A continuació 

relacionem alguns projectes desenvolupats: 

• Projecte educatiu de ciutat de Masquefa 

• Projecte educatiu de ciutat de Santa Coloma de Cervelló 

• Projecte educatiu de ciutat de Balenyà 

• Projecte educatiu de ciutat de Figaró 

• Projecte educatiu de ciutat de Pallejà 

• Projecte educatiu de ciutat de Sant Adrià de Besòs 

• Pla d’Infància i Adolescència de Martorell 

• Procés d’elaboració del Pla d’Actuació del Consell de la Formació Professional, 

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 

• Procés de reflexió per a la constitució i dinamització de xarxes locals d’infància i 

adolescència: Consell Comarcal del Berguedà, Consell Comarcal del Garraf, Montmeló, 

Cardedeu, Masquefa, Esparreguera, Cànoves i Samalús, Olesa de Montserrat, Sant Boi 

de Llobregat, Esplugues, Sant Adrià del Besòs,  

• Reset: Pla Estratègic 2007: D'una administració local a un govern en xarxa, Diputació 

de Barcelona. 

• Assistència tècnica en el Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013, 

Generalitat de Catalunya. 

• Assessorament i desenvolupament del Pla d’Inclusió Social del Prat de Llobregat 

• Assessorament i desenvolupament del Pla d’Inclusió Social de Girona 

• Assessorament i desenvolupament del Pla d’Inclusió Social de Banyoles 

• Assessorament i desenvolupament del Pla d’Inclusió Social de Sant Boi de Llobregat 

• Pla d’equipaments de Sant Cugat del Vallès  

• Procés de participació dels consells de participació social de l’Ajuntament de Barcelona 

per a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2012-2015 

• Procés de participació dels consells de participació social de l’Ajuntament de Barcelona 

per a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2007-2011 

• Suport i acompanyament per a la constitució dels consells municipals i supramunicipals 

de serveis socials, Generalitat de Catalunya. 

Per a més informació sobre l’experiència professional d’INDIC consultar el web www.indic.cat 


