Cap a un poble educador
El poble, la seva gent i el seu entorn
Impulsar accions i estratègies que contribueixin a elevar el nivell sociocultural de la
població.
Millorar el civisme de la població, l’educació en valors i el respecte cap als espais
comuns i públics.
Millorar la participació de les famílies en activitats no només lúdiques sinó també amb
caràcter educatiu.
Augmentar el nombre de persones que participen o s’impliquen en els afers del
poble.
Promoure espais o activitats que fomentin la barreja entre diferents grups d’edats, de
sexe, d’origen, etc.
Combatre la rumorologia i els discursos de rebuig cap a la població immigrada.
Impulsar estratègies que permetin millorar la integració de la població nouvinguda.
Millor l’aprofitament de l’entorn del poble, i les zones verdes, com ara el bosc de
l’Aplec o el riu.
Posar en valor el museu i el jaciment romà i que permetin una major utilització per part
del poble.
Potenciar la utilització del Circuit de Catalunya com un recurs proper amb moltes
oportunitats.
Permetre una projecció exterior del poble que vagi més enllà del Circuit de
Catalunya.

L’educació a l’escola
Millorar la relació, coordinació i implicació dels centres amb la resta d’agents
educatius del poble
Millorar la comunicació dels centres educatius amb les famílies
Millorar els traspassos d’informació entre centres
Millorar la formació dels equips docents

L’educació més enllà de l’escola
Millorar el treball i la col·laboració entres les diferents entitats
Potenciar aquelles entitats que pel tipus de tasca que realitzen tenen un alt valor
educatiu
Potenciar la participació de més persones en les entitats del poble
Millorar el reconeixement social de les entitats del poble i de la tasca que fan com
agents educatius.
Millorar la coordinació de tota l’oferta formativa extraescolar existent al poble.
Millorar el coneixement dels recursos disponibles a Montmeló i les activitats que
es realitzen.

Pensar estratègies que permetin un major aprofitament dels equipaments públics.
Potenciar l’oferta lúdica per infants i adolescents de 12 a 16 anys.
Afavorir la realització d’activitats adreçades a infants amb necessitats especials,
especialment amb discapacitat mental.
Es proposa crear activitats especialitzades adreçades a aquest col·lectiu i potenciar la
seva participació en activitats normalitzades, per generar la convivència entre infants
diversos.

