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L’educació és a temps complet, per això
des de les entitats i associacions, des del
teixit social de la comunitat educativa,
des de tothom que té relació amb la
formació i l’educació s’entén l’educació
com un procés permanent d'aprenentatge, al llarg de tota la vida, i que, per
tant, va més enllà de l'escola.
Una eina fonamental en la construcció
d'una societat millor i en la lluita contra
l'exclusió i les desigualtats socials és
l’Educació. Aquesta ha d’afavorir
dinàmiques generadores de sentit de
pertinença i sentit de ciutat i poble,
fomentar la implicació del conjunt dels
agents educatius i reforçar els vincles
entre la ciutadania: promoure la
participació, el sentit de ciutadania i
l'enfortiment de la democràcia.
L’Educació a temps complet ha de ser
una suma d'accions que ajudi a deﬁnir
el model de ciutat i de poble que es vol i
els valors que el sustenten, ha d’establir
les complicitats necessàries entre
administracions i ciutadania.
Aquest any la Mostra Pedagògica
presentarà el Pla Educatiu Local i
buscarà estratègies perquè l’administració, els centres escolars, les famílies i
la comunitat sencera treballin
conjuntament per a millorar l'escolaritat, l'accés equitatiu a un ús socialitzador i l’educatiu del temps lliure. Farem
una Mostra Pedagògica del fet educatiu
que traslladi a tota la ciutadania
l'aprenentatge i l'exercici participatiu
dels valors democràtics en el dia a dia
del nostre poble.
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CENTRES
Escoles primària i instituts
Escola Municipal de Música, Can Barra
Escola Municipal d’Adults, L’OLIVERA
Escola bressol Municipal, El Patufet
Escola Bressol Picarol Blau

ENTITATS
Art Typing Acadèmia de formació
Elms School
FIAC Sant Quirze
Kids&Us Language school
Tek Tot Estudi Knowledge
L'Aula, Recursos Educatius
Llicó Centre d'Estudis
Lanume Atac d'Art
Sant Quirze Natura
Esplai La Flama

ASSOCIACIONS
Associació d’alumnes, L’OLIVERA
Més o menys teatre
Associació de Famílies d’Alumnes

SERVEIS MUNICIPALS
Joventut
Serveis Socials
Cooperació
Feminismes i LGTBI,
Cultura
Esports
Desenvolupament Econòmic i Social
Policia Local
Cultura - Biblioteca
Educació i Formació

