
 

 

PLA D'EDUCACIÓ+CULTURA DE CENTELLES 

Taula d’Educació + Cultura  
 
Què és el Pla Educació + Cultura? 
El Pla Estratègic d'Educació + Cultura de Centelles és un full de ruta per a desplegar al poble 
l’educació i la cultura amb tot el seu potencial durant els propers anys. El Pla es va elaborar entre 
els anys 2018 i 2019, amb la participació de la comunitat educativa i cultural.  

Aquest Pla vol ser un punt de trobada de tots els agents educatius i culturals de Centelles, però 
només es podrà fer realitat a través de la implicació del sector cultural i el sector educatiu. 

L’objectiu del Pla és construir, de manera participativa, una política educativa + cultural 
innovadora per donar resposta a les problemàtiques presents i avançar cap al model de societat 
i de creixement que desitgem a Centelles. El Pla ja s’ha començat a desplegar i ara és el moment 
de definir el Pla d’Acció pels propers d’anys, recollint els nous reptes sorgits arran de la 
pandèmia de la COVID19. 

 

Per què volem crear una Taula d’Educació + 
Cultura? 
El Pla preveu la creació d’un espai dinàmic de participació ciutadana per acordar quines han de 
ser les prioritats de l’educació i la cultura per als propers anys. Cal adaptar el Pla al context actual 
i a les necessitats reals dels sectors, per després definir i posar en marxa les accions i fer-ne el 
seguiment.  

Per això, et necessitem!  

L’espai per tirar endavant el Pla entre totes i tots serà la Taula d’Educació + Cultura, un espai 
obert a la participació de la ciutadania i dels agents educatius i culturals de Centelles. Per 
exemple, centres educatius, consell dels infants, col·lectius d’artistes, entitats culturals, 
associacions de famílies, equipaments, entitats socials, etc.  

 

https://www.centelles.cat/viure/educacio/pla-estrategic-eduacio-cultura


 

 

Quines funcions tindrà la Taula? 
Les principals funcions de la Taula d’Educació + Cultura seran: 

� Conèixer-se i reconèixer-se com a agents educatius i culturals de Centelles 

� Detectar els reptes, les potencialitats i les problemàtiques del món educatiu i cultural 
de Centelles. 

� Compartir i validar les prioritats del Pla per a cada any, a partir d’una proposta del Grup 
Motor.  

� Fer sinergies entre nosaltres per donar resposta als reptes conjunts 

� Implicar-se en definir i portar a terme les accions del Pla a través de Grups de treball 
per temes concrets.  

� Els Grups de treball i el Grup Motor fan un rendiment de comptes de forma anual a la 
Taula sobre el desplegament del Pla. 

 

Com s’organitzarà la Taula? 
La Taula tindrà un espai de Plenari, format per tots els agents que la conformen. I es crearan un 

o més Grups de treball en funció de les línies de treball prioritzades i la voluntat dels membres 

de la Taula d’implicar-se en definir i portar a terme les actuacions. Aquests Grups de treball 

seran concrets i s’acabaran un cop s’hagi portat a terme l’encàrrec que tenien. 

Com serà el procés de creació de la Taula? 
La Taula es crearà durant l’any 2021,i es preveuen tres trobades del Plenari de la Taula durant 
aquest any.  

A la primera trobada del plenari de la Taula: 

- S’explicarà què és el Pla Educació + Cultura. 

- Es compartirà les reflexions del Grup Motor sobre la situació socioeducativa i cultural de 
Centelles en el marc de la COVID19. 

- Es presentarà la proposta projectes prioritzats per als propers 2 anys del Pla 
Educació+Cultura 



 

 

- Finalment, es preguntarà si falta cap àmbit del sector educatiu i cultural, i es convocarà 
a la propera trobada. 

A La segona trobada del plenari de la Taula: 

- Es validarà i acordarà el Pla d’Acció Educació + Cultura 2021-2022. 

- S’acordaran els Grups de treball per impulsar les diferents accions i qui vol formar part 
de cadascun. 

-  

La tercera trobada del plenari de la Taula serà al setembre de 2021, quan es constituirà 
formalment com a Taula. Aquesta trobada servirà per valorar les accions iniciades pels Grups de 
treball i acordar com seguiran treballant els Grups de treball durant el curs 2021/22. 

 

Si voleu més informació o aclarir dubtes: 

David Camps. Tècnic del Servei de Cultura, Educació i Cooperació  

campsfd@diba.cat  

Anna Chaves, Regidora de Cultura  

anna@maselcerda.cat                               

Víctor López, Regidor d’Educació 

lopezcv@centelles.cat  
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