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ARA FA UNS 2 ANYS…



TRES EVIDENCIES QUE ENS 
APORTA LA RECERCA

• Els nois i les noies, totes les persones, cada vegada 
aprenen més coses fora de l’ensenyament formal. 

• La construcció dels itineraris personals i professionals es fa 
a través de la connexió d’aprenentatges significatius en 
temps i espais diversos. 

• La gran desigualtat educativa es produeix fora del sistema 
educatiu reglat i universal. A més, en aquests temps i 
espais s’amplifica la desigualtat



Un temps educatiu desigual



UN CANVI EN EL MODEL EDUCATIU
QUE INTEGRA QUATRE REPTES

• El valor de les oportunitats i entorns educatius que són fora del 
sistema reglat

• La connexió dels aprenentatges dins i fora del sistema escolar, 
propiciant itineraris de personalització

• L’equitat i la igualtat educativa, sense exclusions, ni segregacions

• La implicació de tots els agents del territori amb l’educació.



Imaginem cinc escenaris ...



Imaginem  el temps del migdia, les extraescolars i les 
activitats d’estiu integrats en el Projecte Educatiu del 
Centre de totes les escoles i instituts.

Proposem repensar els temps i els espais dels centres 

educatius superant els murs que separen l’activitat 

lectiva i del lleure.

1. UN PROJECTE QUE INTEGRA ELS 
TEMPS I ESPAIS EDUCATIUS 



Imaginem  que tots els nois i noies que vulguin, puguin 

gaudir d’activitats de lleure, culturals o esportives en 

acabar les classes i durant les vacances escolars.

Proposem posar en valor i generar noves oportunitats 

educatives més enllà del temps lectiu perquè sabem 

que són decisives en la formació de les persones.

2. UNA EDUCACIÓ AMB MÉS I 
MILLORS OPORTUNITATS 



Imaginem  itineraris educatius personalitzats per cada 

noi i noia, d’acord amb les seves necessitats i interessos.

Proposem reconèixer i connectar els aprenentatges, 

dins i fora del temps lectiu, que els ajudin a construir el 

seu propi itinerari vital.

3. QUE CONNECTA L’EDUCACIÓ I 
ELS APRENENTATGES 



Imaginem  que les oportunitats educatives estiguin a 

prop i a l’abast de tothom, sense discriminacions..

Proposem promoure la igualtat d’oportunitats a tots 

els nois i noies i garantir l’accés a les activitats 

educatives amb equitat.

4. ACCESSIBLE A TOTHOM, AMB 
EQUITAT I SENSE EXCLUSIONS 



Imaginem  els ajuntaments,  les escoles,  les famílies i 

les entitats, coordinant l’oferta educativa del municipi.

Proposem construir una aliança entre tots els actors 

que aportin oportunitats educatives, a cada municipi i 

al conjunt del país, per fer-ho possible, per què 

l’educació és cosa de tots.

5. AL MUNICIPI I ARREU.  
L’EDUCACIÓ ÉS COSA DE TOTS



QUÈ ÉS UN CENTRE EDUCATIU AMB MIRADA 
360?
Un centre educatiu és 360 quan…

Connecta, integra i enriqueix el temps i espais lectius i no lectius

• L’espai d’acollida matinal, el temps de migdia, el reforç escolar, les activitats de 

tarda, el casal d’estiu, … formen part del projecte educatiu de centre.

• Ofereix activitats extraescolars, garantint-ne l’accés a tots els infants i jove.

• Reorganitza els horaris de l’escola per implicar entitats i altres agents educatius de 

la comunitat en la tasca educativa (dins i fora de l’horari lectiu)



Personalitza els aprenentatges, mitjançant la connexió del dins i 
fora escola

• Impulsa projectes que tenen en compte els interessos de l’alumnat, com ara l’ApS

• Orienta als infants i joves i a les seves famílies sobre les activitats del fora escola més

adequades i adaptades a les seves necessitats i interessos

• Dona valor a als aprenentatges que es donen dins i fora de l’escola



L’escola es connecta amb l’entorn, formant part d’una mateixa

xarxa

• Obre els espais (biblioteca, patis,…) a la comunitat per crear vincle amb el territori I afavorir la 

cohesió social.

• Aprofita els recursos educatius del territori (equipaments esportius, centres cívics, museus,…)

• Desenvolupa accions per tal que l’alumnat i les seves famílies participin de la vida comunitària i 

cultural de l’entorn.

• El Projecte educatiu de centre està emmarcat en el pla educatiu de territori (Pla educatiu d’entorn, 

Projecte educatiu de ciutat,…).

• Coordina les activitats de dins i fora escola.



EL PAPER CLAU DELS MUNICIPIS 

EN EL CANVI EDUCATIU
Els municipis i l’àmbit local són l’espai idoni per a impulsar i liderar aquesta nova 
concepció de l’educació 360 

✓ Factor proximitat
✓ Coneixement de la realitat
✓ Vinculació de la comunitat, dels agents educatius i dels recursos 

d’aprenentatges …
✓ Viabilitat de la transversalitat
✓ Trajectòria recorreguda
✓ Legitimitat dels ajuntaments per connectar 



CRIDA
CENTRES 

EDUCATIUS 360

30.01.19

• 51 projectes 
presentats

• 30 projectes 
seleccionats.



QUÈ HEM FET?

✓ Aportacions i elaboracions diverses: articles, presentacions 

✓ Elaboració de guies metodològiques

✓ Sistematització de competències per a la vida de lleure educatiu

✓ Seminaris, jornades, grups de treball i espais de formació 

✓ Recerca, Anuari Educació 360, costos i finançament...

2. Hem generat coneixement, metodologia i recerca



GUIA COMUNITATS 

QUE EDUQUEN

28.03.19

✓



COMPAREIXENÇA 

DE L’ALIANÇA 

EDUCACIÓ 360 AL 

PARLAMENT

02.04.19

✓



QUÈ HEM FET?

✓ Amb agents educatius diversos: ajuntaments, centres 
educatius, entitats, universitats...

✓ Amb àmbits i sectors diferents: arts, lleure educatiu, 
comunicació, esports...

✓ Arreu del territori: Comarques de Barcelona i Gironines, a 
les Terres de Lleida i de l’Ebre

4. Hem construït l’Aliança Educació 360



QUÈ APORTA
L’EDUCACIÓ 360?

• Una nova mirada de l’educació que  rega les iniciatives 
existents i en fa créixer de noves

• Connecta temps, espais, aprenentatges i agents educatius 
diversos propiciant itineraris personalitzats

• Entén el municipi com a ecosistema educatiu

• Dona respostes a “com” concretar, generalitzar, fer 
sostenible i equitatiu l’Educació 360 al nostre país.

• Proposa l’impuls d’una Aliança nacional i local



L’INCIPIENT XARXA TERRITORIAL 
DE LES TERRES DE L’EBRE

✓ Antecedent: Jornada 04.05.19
✓ Creació de la Xarxa: juny 2019
✓ Components:

- Ajuntaments d’Amposta, Tortosa, Flix, la Sénia
- 6 Entitats (Atzavara-arrels, Gentis, Centre de

formació lo pont, Blanquerna, Tatakua, etc)
- 8 centres educatius





PRINCIPALS REPTES DE LA 

XARXA:
✓ Construir l’Aliança a les Terres de l’Ebre,

articulada a través d’organitzacions i
entitats de les quatre comarques

✓ Reforçar i promocionar experiències del
territori

✓ Promoure processos territorials



Com articulem l’Educació 360 en un territori amb municipis petits. L’experiència del Lluçanès
https://www.youtube.com/watch?v=ZD1n_1e_sBg&feature=emb_title

Organitzar una proposta d’extraescolars per a tothom al municipi. L’experiència de Manlleu
https://www.youtube.com/watch?v=flL9wryy5rQ&feature=emb_title

EXPERIÈNCIES:

https://www.youtube.com/watch?v=ZD1n_1e_sBg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=flL9wryy5rQ&feature=emb_title


ADRECES DE CONTACTE:

✓ opla@educacio360.cat
✓ rpalmer@educacio360.cat
✓ terresdelebre@educacio360.cat
✓ ndunyo@educacio360.cat

mailto:opla@educacio360.cat
mailto:rpalmer@educacio360.cat
mailto:terresdelebre@educacio360.cat
mailto:ndunyo@educacio360.cat


GRÀCIES
A LES PERSONES QUE HO FEU 

POSSIBLE

www.educacio360.cat


