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CEIP Binissalem
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• CCC L’Assumpció
• IES Binissalem (Alaró,
Consell i Binissalem)
• CP Sa Llavor

• Cepa Mancomunitat des
Raiguer

SISTEMES I RECURSOS

Teixit
associatiu

Centre
de Salut

Serveis
municipals

Teixit
empre
-sarial
Educació
Formal i
no formal

Famílies i
Societat Civil
Govern
local

Famílies
societat civil

Teixit
associatiu
Teixit
empresarial

Centre de
salut

Govern
local
Serveis
municipals
Educació
formal i no
formal

• Proposta sorgida pel CEM d’adhesió a l‘ AICE.

INICI DEL CAMÍ

• Recerca d’experiències i presentació del PEC de
Ciutadella.
• Comissió d’educació, salut i serveis socials
(octubre 2015).

• Adhesió de Binissalem com a Ciutat Educadora
(26 de juny de 2016).
•

Adhesió a CIUTATS AMIGUES DE LA INFÀNCIA“
UNICEF (20 de setembre de 2016). Consell d’infants.

• Seminari de formació (24-25 de gener 2017).
• Assemblea general a Granollers: Acreditació de
Binissalem com a Ciutat Educadora (23 i 24 de març
de 2017).

Els objectius de la Comissió són:

Crear una estructura que possibiliti la coordinació entre els diferents agents educatius
comunitaris.
Detectar necessitats.
Generar programes de prevenció.

Optimitzar recursos.
Establir línies d’actuació conjuntes cap a la ciutat educadora que volem per tothom.

ACTUACIONS

COMISSIÓ D’EDUCACIÓ , SALUT I
SERVEIS SOCIALS

La comissió es crea en octubre de 2015. Hi participen representants d’educació, salut, serveis
socials, AMIPAs , biblioteca, regidores, policia tutor i Imas.

 Reglament de la comissió.
 Anàlisi de la realitat.
 Anàlisi de necessitats dels centres
 Planificació conjunta d’activitats i tallers
que es duen a terme per igual a tots els
centres educatius, d’una forma coherent i
ordenada.
 Inscripció en el programa de centres
educatius promotors de la salut.
 Creació de un grups de feina.

PRINCIPIS DE LA
CIUTAT EDUCADORA
EL DRET A LA CIUTAT EDUCADORA
• Educació integral i al llarg de tota la vida.
• Educació en la diversitat per a la cooperació
solidària.
• Foment de projectes intergeneracionals.
• Polítiques municipals encaminades a la justícia
social, al civisme democràtic i a la qualitat de vida.
• Coneixement de la situació i necessitats dels
habitants.
EL COMPROMÍS DE LA CIUTAT
• Preservació de la pròpia identitat en harmonia amb
la transformació i creixement.
• Participació ciutadana.
• Usos dels espais públics.
AL SERVEI INTEGRAL DE LES PERSONES
• Formació de les famílies
• Orientació laboral
• Atenció al col·lectiu en risc d’exclusió.
• Solució de les desigualtats
• Estimulació de l’associacionisme.
• Informació, orientació i acompanyament.
• Formació en valors

CONSELL D’INFANTS

És un òrgan de participació dels
infants que permet exercir el seu
dret a ser escoltats i a participar en
les decisions que afecten al seu
poble i per tant a les seves vides.

Està format per:
 Els consellers i les conselleres.
 Un president: el batle.
 Una secretària: la regidora d’educació.
 L’educadora social i la tècnica educativa.
Tots els membres del Consell tenen dret a veu però només
els consellers i conselleres tenen, a més, dret a vot.

Funcions:


Plantejar qüestions sobre ell Municipi.



Fer propostes i participar en la seva
realització.



Tractar temes que l’Ajuntament o altres
institucions elevin al Consell d’Infants



Arribar a acords

RESULTATS DE L’ESTUDI EDUCATIU
ASSOCIACIONS I CLUBS ESPORTIUS

ÀREES D’AJUNTAMENT

PARTITS POLÍTICS

1. Manca d’un espai adequat la
biblioteca i escola de música

1. Necessitats de crear un casal
de joves i un casal d’entitats

2. Suport i educació familiar (N=6)

2. Manca d’un casal de joves i
activitats socioeducatives

2. Necessitats d’una agenda
cultural única

3. Difondre la història i el patrimoni
cultural (N =4)

3. Necessitat de mobilitzar
l’associació d’empresaris

3. Necessitat d’un Pla de
Mobilitat

4. Establir clàusules socials a les
subvencions de les associacions i
vincular-les a l’organització
d’activitats sociocomunitàries per
part de les associacions

4. Necessitat de peatonitzar el
centre

1.

Desenvolupar valors cívics i
socials ( N =10)

4. Fomentar activitats de temps
lliure ( N =3)

5. Prevenció del consum de drogues i
altres ( N =2)

5. Augmentar la formació a les
escoles en matèria d’educació vial i
primers auxilis

RESULTATS DE L’ESTUDI EDUCATIU (II)
ALUMNAT

PROFESSORAT

FAMÍLIES

1. Desenvolupament de l’oferta
cultural

1. Incrementar les activitats
culturals

2. Incrementar l’oferta cultural i
esportiva

2. Adaptacions curriculars,
formació del professorat, oferta
d’infantil i educació emocional

2. Ampliar el ventall d’activitats
extraescolars

3. Millorar les condicions per a la
pràctica del skate i patinatge

3. Piscina i esport no competitiu

3. Augmenta el nombre
d’actuacions preventives

4. Millorar la biblioteca

4. Formació i suport per a les
famílies

4. Arreglar els parcs i espais públics

5. Millorar la neteja del poble

5. Activitats saludables i casals de
joves

5. Crear un casal de joves

1.

Necessitat de crear una piscina
municipal al Poliesportiu
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REPTES I PROPOSTES PER AQUEST
ANY



Anàlisis de les dades de l’Estudi Educatiu.



Establir línies estratègiques d’actuació.



Publicació i difusió de l’Estudi Educatiu.



Elaborar un Pla d’Actuació consensuat entre tots els agents comunitaris.



Creació d’una comissió tècnica d’àrees d’Ajuntament .



Creació del Consell de joves.



Mantenir el vincle que hi ha entre els recursos comunitaris – Govern Local: Pintar
un Carrer, Dia de la Dona….



Proverbio africano: "Para educar a un niño o una niña, hace falta la tribu entera".
José Antonio Marina añade: "Para educar bien a un niño o una niña, hace falta
una buena tribu ”.

TOTS I TOTES SOM EDUCADORS I
EDUCADORES !!
ciutateducadora@ajbinissalem.net

educadorcb@mancomunitatdesraiguer.net

