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https://bit.ly/3b4u4Fj
https://padlet.com/alexmartinezmrp2/pqtngswqoe1dcgtx


QUÈ ÉS UN CENTRE EDUCATIU 360?



1. ESCENARI 
EDUCATIU ACTUAL

2. QUÈ ÉS UN CENTRE 
EDUCATIU 360

3. L’ETC A CATALUNYA 
I EL MÓN

4. EIXOS D’UN CENTRE 
EDUCATIU 360

5. EVIDÈNCIES 
D’IMPACTE



Per què?

Escenari social i educatiu actual

Bonal, Xavier i González, Sheila (7/5/2020). El crític.
Consultar aquí.

Tarabini, Aina (3/5/2019). El món de demà. Consultar aquí.

Verdaguer, Marc (2/2/2021). Diari de Girona. Consultar aquí.

CCMA (14/4/2020). Catalunya Nit. Consultar aquí.

UAB Divulga (29/5/2019). Diari de l’Educació. Consultar aquí.

https://www.elcritic.cat/opinio/quan-el-desavantatge-sacumula-confinament-aprenentatge-i-desigualtats-56615
https://elmondedema.cat/equitat-lassignatura-pendent/
https://www.elcritic.cat/opinio/quan-el-desavantatge-sacumula-confinament-aprenentatge-i-desigualtats-56615
https://elmondedema.cat/equitat-lassignatura-pendent/
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/02/02/extraescolars-no-importants/1086628.html
https://elmondedema.cat/equitat-lassignatura-pendent/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-nit/el-confinament-amplifica-les-desigualtats-educatives-dels-alumnes/audio/1068661/
https://elmondedema.cat/equitat-lassignatura-pendent/
https://diarieducacio.cat/reduir-la-desigualtat-educativa-requereix-disminuir-la-segregacio-social-i-canviar-practiques-pedagogiques/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-nit/el-confinament-amplifica-les-desigualtats-educatives-dels-alumnes/audio/1068661/


Per què?

Escenari social i educatiu actual

Temps de les famílies 
Desigualtat del temps de 
què les famílies disposen 
per a les responsabilitats 

educatives

Temps “fora” escola
Necessitat creixent de 
recursos educatius i de 
cura per tal de conciliar 
els horaris laborals amb 

els escolars

Espais de socialització
Cal transformar els usos de 

l’espai públic perquè 
aquests siguin amables per 
als infants i joves, i puguin 
tenir una funció educadora

Nous agents educatius
La família i l’escola ja no són 
els únics agents educatius, 
sinó que avui dia també 
s’educa a partir d’altres 
institucions, mitjans i àmbits

Desigual oferta educativa
fora del currículum 

Menjadors, aula matinal, 
extraescolars, estudi assistit 

.... Afecta negativament a 
aquells centres situats en 
contextos socialment més 

vulnerables.

Activitats enriquiment 
educatiu

L’accés a experiències 
d’aprenentatge diverses i a 
extraescolars de qualitat és 
desigual, ve condicionat per 
l’origen social de les famílies

Crisi econòmica
Afecta a les famílies més 

vulnerables i incideix 
negativament en el 

pressupost de política 
pública en educació

L’escletxa d’aprenentatge
Desigualtat d’oportunitats 
educatives, fracàs escolar, 

iniquitat educativa...

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360



Per què?

Escenari social i educatiu actual

• La iniciativa americana Expanded Schools apunta que un infant de 12 
anys que ha pogut experimentar oportunitats d’aprenentatge 
enriquit fora de l’escola acumula 6.000 hores més d’aprenentatge 
que un que no ho ha pogut fer. Des d’una perspectiva estrictament 
acadèmica, 6.000 hores d’aprenentatge equivaldrien a uns cinc anys a 
l’aula.

• A Catalunya, 1 de cada 4 infants i adolescents no duu a terme cap 
tipus d’activitat extraescolar, i un 20 % no participa en activitats 
extraescolars esportives.

• Un menor provinent d’una família amb estudis universitaris té més 
del doble de probabilitats de participar en activitats extraescolars, 
o un 17% més de probabilitats de participar en activitats culturals que 
un menor amb pares amb nivell d’estudis primaris. La tendència és molt 
similar quant a lectura de llibres i diaris, per exemple.

Dades extretes de: Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. 
Barcelona: Aliança 360.



Inspiració

Imaginem... Un centre que té en 

compte els drets en 

l’educació i el lleure 

dels infants.

Un centre conscient de 

la seua comunitat, i 

obert i permeable a 

l’entorn on es troba.

Un centre de múltiples 

oportunitats per a tothom i 

que traspassa les fronteres 

de classe, de sexe, de cultura, 

de diversitat funcional...

Un centre que potencia 

les motivacions i els 

interessos de l’alumnat, 

i els fa créixer.

Un centre que veu 

l’aprenentatge com un 

contínuum fluid, més 

enllà de les seus parets.

Un centre que reconeix allò 

que són i allò que fan TOTS 

els infants i les famílies, i 

que ho veu com una 

oportunitat d’enriquiment.

Collet, Jordi (2019). Anatomia d’una relació: Escoles, famílies i comunitat Vincles per l’èxit educatiu. Barcelona: Aliança 360.



Definició

Què és un centre educatiu amb mirada 360?

Objectius:

FOMENTAR L’APRENENTATGE 
PERSONALITZAT I AMB VALOR

PROMOURE L’EQUITAT EDUCATIVA

AMPLIAR LES OPORTUNITATS EDUCATIVES 

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360



Referències internacionals

Què està passant a altres llocs del món?

CRESCER A TEMPO INTEIRO (Ajuntament de Cascais) 

A partir de la prolongació de l’horari de les escoles de primària amb activitats 
d’enriquiment curricular, es dona resposta a les necessitats de les famílies, i es 
concilia les necessitats de temps lliure dels infants amb la jornada escolar.

Com ho fan?

● ACTIVITATS D’ANIMACIÓ I SUPORT FAMILIAR I INFANTIL, I 
PROGRAMES DE SUPORT A LA FAMÍLIA

● LUDOTEQUES

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360



Referències internacionals

Què està passant a altres llocs del món?

ESCOLES A TEMPS COMPLET (Alemanya)

Ofereixen activitats addicionals a les lectives, una extensió dels temps educatius 
que es distribueix entre el matí i les primeres hores de la tarda.

Ofereixen servei de menjador diari. 

Tenen una oferta d’activitats no lectives organitzada i supervisada per la 
direcció de l’escola, vinculades als objectius del temps lectiu de l’escola.

Com ho fan?

● HORARIS EXTENSOS I CONCILIADORS

● REFORÇ EDUCATIU

● DIVERSITAT DE PEDAGOGIES

● ARTICULACIÓ TEMPS LECTIU AMB ACTIVITATS NO 
LECTIVES

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360



Referències internacionals

Què està passant a altres llocs del món?

CITIZEN SCHOOLS (EUA) 

Connecten l’activitat lectiva i no lectiva promovent itineraris d’aprenentatge 
personalitzat a partir d’experiències educatives pràctiques que vinculen l’aula 
amb el món real. 

Impliquen agents educatius diversos, membres de la mateixa comunitat, que 
creen una xarxa de corresponsabilitat i confiança mútua, i treballen de manera 
col·laborativa per millorar els processos educatius dels infants i joves de la 
comunitat.

Com ho fan?

● MENTORIA DE LA COMUNITAT

● PRÀCTIQUES CONNECTADES AMB EL MÓN LABORAL 

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360



Referències del nostre context

Què està passant a Catalunya?

https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2018/03/E02_Escola-Eduard-Marquina.pdf
https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2018/03/E02_Escola-Eduard-Marquina.pdf
https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2018/03/E05_Programa-Insituts-a-Temps-Complet-i-Beso%CC%80s.pdf
https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2018/03/E05_Programa-Insituts-a-Temps-Complet-i-Beso%CC%80s.pdf


Concrecions

1. Centres que connecten i enriqueixen els temps i els espais lectius i no lectius

EQUITAT

Garantir temps i espais 
perquè tots els infants i 
joves tinguin un accés 
equitatiu a les 
oportunitats educatives 
lectives i no lectives.

Centres Oberts: posar 
en valor el temps 
educatiu connectat 
amb la comunitat. 

SALUT

TRANSFORMACIÓ 
PEDAGÒGICA

Personalització de 
l'aprenentatge i ús de 
diferents pedagogies que 
s'adaptin a les necessitats 
i motivacions dels infants i 
els joves.

Adaptar els horaris i les 
activitats a paràmetres de 
descans, alimentació i 
activitat física adequats. 
Garantir que els infants i 
joves tenen temps i energia 
per gaudir de la família



Concrecions

1. Centres que connecten i enriqueixen els temps i els espais lectius i no lectius

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360

1. Flexibilització i distribució flexible dels usos i horaris dels temps educatius per permetre el treball amb 
pedagogies més diverses i que estiguin en coherència amb els ritmes d’aprenentatge dels infants i joves. Escpla Els 
Encants

2. Enriquir amb activitats opcionals d’escola i entorn el Projecte Educatiu de Centre: incloure una oferta variada 
de continguts (artístics, esportius, científics, culturals, etc.) on els infants i joves puguin desenvolupar els seus 
interessos i enriquir el seu procés d’aprenentatge. L’entorn també es converteix en l’espai idoni on desenvolupar 
activitat lectiva. IE Trinitat Nova

3. Flexibilitzar l’entrada i la sortida, i reduir el temps de migdia: establir franges flexibles d’entrada i sortida del 
centre escolar potencia la conciliació familiar, i és respectuós amb els ritmes de l’alumnat i la seva família, i avançar 
l’horari de les activitats educatives de la tarda. IE Barnola

4. Incloure el temps de migdia en el Projecte Educatiu de Centre i en una franja horària més saludable: 
Comarca del Moianès i Escola Eduard Marquina i Escola Concepció Arenal

5. Coordinació d’equips pluridisciplinars: Incorporar noves pràctiques, amb equips multidisciplinars i en horaris 
diferents, implica el replantejament de la tasca docent i de la gestió del centre educatiu. Requereix noves formes 
d’organització, colideratge i treball en equip amb altres figures educadores que treballen per un projecte comú. IE 
Trinitat Nova



Concrecions

1. Centres que connecten i enriqueixen els temps i els espais lectius i no lectius

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360

Institut-Escola Barnola Avinyó



Concrecions

2. Personalització educativa

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360

“Subordinar els aprenentatges a les motivacions 
preexistents implica enfortir les desigualtats i renunciar 
a esperonar els alumnes a descobrir sabers mobilitzadors 
que podrien ser empatitzadors per a ells” (Carlos Magro, 
recordant Philipe Meirieu, sobre la motivació.) 

“aquell conjunt de propostes, estratègies 
recursos i actuacions encaminades a connectar 
els aprenentatges amb els interessos, 
decisions, projectes i experiències de 
l’aprenent” (Cèsar Coll)



Concrecions

2. Personalització educativa

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360

Per a l’alumnat…APRENENTATGE AMB VALOR I SENTIT PERSONAL

Individualitacio Vs Personalització
Personalitzacio connectant el dins i fora de l’aula



Concrecions

2. Personalització educativa

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360

Per al docent...

● Replantejar l’ensenyament-aprenentatge i la seva planificació: processos de decisió on 
intervé l’alumnat, connexió amb experiències d’aprenentatge significatives que provenen de fora 
de l’escola...

● Transformar el rol del docent:

 - Acompanyar i orientar en el procés d’exploració, identificació i valoració dels interessos i les 
opcions personals de l’alumnat. 

- Guiar i donar suport als aprenents perquè sàpiguen dirigir i conduir el propi procés 
d’aprenentatge a partir d’aquests interessos i opcions.

- Facilitar la connexió d’experiències. 

- Promoure processos de reflexió. 

- Vetllar per l’enriquiment dels itineraris personalitzats d’aprenentatge.



Concrecions

2. Personalització educativa

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360

Estratègies...

● Metaaprentatge: reflexió i revisió de l’aprentatge significatiu i foment de l’aprendre a aprendre.

● Importància de l’entorn: aprenentatge social i en connexió amb l’entorn i altres agents educatius. 

Escola Els Encants, Escola La Maquinista

● Incorporació de l’Internet i les TIC

● Metodologies d’indagació: Aprenentatge i Servei, Aprenentatge Basat en Projectes, Aprenentatge 

Cooperatiu…

● Competències transversals: organització del currículum i les activitats d’E-A a partir de les 

competències transversals. Institut Cardener

● Plans personals d’aprenentatge. Institut 4 Cantons

● Entorns personals d’aprenentatge. Escola La Maquinista



Concrecions

3. Connexió de l’activitat del centre educatiu amb l’entorn

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360

L’ESCOLA: AGENT-NODE DE LA XARXA EDUCATIVA COMUNITÀRIA



Concrecions

3. Connexió de l’activitat del centre educatiu amb l’entorn

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360

Estratègies...

• Detectar les necessitats educatives no cobertes i identificar agents educatius, recursos i equipaments de 

la comunitat amb qui poder treballar en xarxa per incrementar les oportunitats educatives de l’alumnat.

• Facilitar l’obertura de les instal·lacions del centre educatiu a l’alumnat, famílies, altres entitats, etc., i 

promoure l’ús d’aquests espais (biblioteques, pistes esportives, patis, gimnasos, etc.) amb la ciutadania a les 

tardes, els caps de setmana i els períodes de vacances escolars, i esdevenir un hub de serveis quan l’entorn 

disposi de pocs recursos. Escola Mercè Rodoreda



Concrecions

3. Connexió de l’activitat del centre educatiu amb l’entorn

Canut, Maria i Pujol, Maite (2021). D’illes a nodes. Repensem els centres educatius en clau 360. Barcelona: Aliança 360

Estratègies...

• Utilitzar les instal·lacions i equipaments de l’entorn (museus, altres escoles, entitats, piscina municipal, 

biblioteques,...), amb qui compartim propostes educatives, tant en horari lectiu i com no lectiu, incentivant la 

participació de tot l’alumnat, per optimitzar recursos i facilitar el vincle amb la vida comunitària del barri. Escola 

Jaume Miret de Soses

• Crear espais de participació i governança, especialment per a les famílies que tenen menys visibilitat, per afavorir 

un millor clima escolar, una major vinculació de l’alumnat amb l’escola, i incrementar l’èxit educatiu. Dur a terme 

accions de capacitació en l’acompanyament de les famílies a l’escolaritat dels seus fills i filles. Escola Mercè Rodoreda

• Crear espais de coordinació compartits entre el centre i els agents educatius, per assegurar una acció 

educativa global sota objectius i criteris comuns, i per tant una continuïtat educativa. IE Trinitat Nova

• Articular el nostre projecte educatiu amb el projecte educatiu territorial (Pla Educatiu d’Entorn, Projecte 

Educatiu de Ciutat, Pla Educatiu Local, Pla de Barri, etc.). 



Evidències

Impacte de l’Educació a Temps Complet en els centres educatius

Mas, Mireia  (2019). Què és un centre educatiu amb mirada 360. Barcelona: Aliança 360

1. Optimització i millora dels temps d’aprenentatge 

- Qualitat vs. quantitat
- Diversitat de metodologies i estratègies
- Currículum enriquit

2. Millora del clima escolar i comunitari

- Vincle de l’escola amb els projectes educatius locals 
i amb l’entorn

- Coordinació entre diferents agents educatius
- Incorporació de les famílies a l’activitat escolar

3. Més i millora oportunitats educatives per tothom



Generem mirades i sinèrgies compartides
https://bit.ly/3qoui0f

https://bit.ly/3qoui0f


Aiguamoll de preguntes
https://rb.gy/vt8mmx 

https://rb.gy/vt8mmx


Anem més enllà! 

Procés de capacitació per impulsar centres i territoris 360

2 de març
18-20:00h

9 de març
18-20:00h

7 d’abril
18-20:00h

8 d’abril
18-20:00h

Anàlisi d’iniciatives 
educatives a temps 

complet

Diagnosi d’accions i 
oportunitats educatives 

del propi centre 
educatiu

Laboratori de disseny 
d’accions educatives a 

temps complet (1)

Laboratori de disseny 
d’accions educatives a 

temps complet (2)

+2 hores de treball autònom

La metodologia de les sessions està basada en el treball col·laboratiu i en xarxa, 
en dinàmiques actives d’aprenentatge i adquisició de continguts i competències, 
personalització de l’aprenentatge i connexió dels aprenentatges amb l’entorn. 



CAMÍ CONJUNT DURANT LA CAPACITACIÓ

2 EXEMPLES 
NACIONALS I 
INTERNACIONALS

4 PLA D’ACCIÓ 360 
DEL NOSTRE 
CENTRE

1 QUÈ ÉS UN 
CENTRE 360?

3 DIAGNOSI 360 
DEL NOSTRE 
CENTRE

5 PLA D’ACCIÓ 
TERRITORIAL 360



I per acabar... 

Llavors diverses, ecosistemes nodrits


