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L’EDUCACIÓ 360

Nou escenari social:

Temps de les famílies
Disminució 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

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

L’escletxa d’aprenentatge 
incrementada per la 

pandèmia 
Desigualtat d’oportunitats 
educatives, equitat digital, 

fracàs escolar, iniquitat 
educativa...



L’EDUCACIÓ 360

Sintes, E. (2015). Escola a temps complet. Cap a un model d'educació compartida. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Educació escolar. 
Trets distintius i reptes: 

● Universalització del dret a l’escolarització. 
● Rol central (però ja no monopoli) en educació. 
● Dificultat per assolir els resultats esperats. 
● Dificultat d’obrir-se a l’entorn, d’integrar 

perfils educadors no docents, de treballar de 
forma interdisciplinària, de personalitzar... 

Educació no escolar. 
Grans transformacions de les últimes dècades: 

● Proliferació d’oportunitats educatives no 
escolars. 

● Clau en l’èxit educatiu integral. 
● Motivació i importància en les trajectòries de 

vida
● Camp de desigualtats. 
● Voluntat política i social per garantir el dret a 

l’educació no escolar (accés i qualitat). 

Nou escenari social:

 

https://www.fbofill.cat/publicacions/escola-temps-complet


LES OPORTUNITATS EDUCATIVES FORA ESCOLA
Són una font de desigualtat?
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Són una font de desigualtat?



“Els infants que neixen a la pobresa 
tenen menys probabilitats 
d'experimentar el mateix tipus 
d'aprenentatge enriquit que els seus 
companys de classe mitjana. 

A sisè de primària, aquesta escletxa 
pot significar fins a 6.000 hores 
d'aprenentatge perdut. Si posem 
aquesta dada en perspectiva 
trobarem que 6.000 hores equivalen 
a uns cinc anys a l'aula."

Expanded schools: https://www.expandedschools.org/policy-documents/6000-hour-learning-gap#sthash.iNVtRrbw.dpbs 

L’EDUCACIÓ 360
LES OPORTUNITATS EDUCATIVES FORA ESCOLA
Són una font de desigualtat?

https://www.expandedschools.org/policy-documents/6000-hour-learning-gap#sthash.iNVtRrbw.dpbs


Valor de les activitats fora escola:

L’EDUCACIÓ 360

Millora l’adhesió 
educativa i les 
habilitats socials

Millora la 
predisposició i 
assoliments dels  
aprenentatges

Incrementa les 
possibilitats de 
formació 
post-obligatòria

Contribueix a 
reduir 
l’abandonament 
escolar



Garantir el dret a aprendre ja no és només garantir l'accés a 
l'escola: l’escola és una condició necessària però no suficient per 
assegurar l’equitat i l’èxit educatiu. Cal garantir a tots els infants l’accés 
als aprenentatge que es donen més enllà de l’horari lectiu.

Nou paradigma educatiu i l’exigència d’un nou dret a l’educació:
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Que promogui, ampliï i connecti els temps, els espais i els agents educatius del 
territori per garantir de forma efectiva la igualtat d’oportunitats educatives.

Nou paradigma educatiu:

Sintes, E. (2015). Escola a temps complet. Cap a un model d'educació compartida. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Educació a Temps Complet
• Reduint desigualtats educatives
• Adaptant l’escola a la realitat social i familiar actual
• Assolint majors nivell d’èxit escolar
• Treballant amb la comunitat i l’entorn

• Afavorint l’accés i participació en experiències d’aprenentatge
• Connectant aprenentatges
• Personalitzant els itineraris educatius
• Desenvolupant el potencial educatiu comunitari

https://www.fbofill.cat/publicacions/escola-temps-complet


● La comunitat és l’entorn d’aprenentatge
● L’aprenentatge succeeix a qualsevol lloc i a qualsevol moment. Es dóna valor a tot 

tipus d’aprenentatges
● Els infants i joves dissenyen els seus propis itineraris educatius
● L’aprenentatge està connectat, no desconnectat
● Es construeixen més i millors oportunitats educatives per a tots els infants i joves.

L’EDUCACIÓ 360

Ecosistema educatiu:
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El rol de l’ajuntament com a 
dinamitzador, catalitzador, 
facilitador, potenciador. 
Impulsor de l'ecosistema 
educatiu local.

El rol de les escoles, 
instituts i altres 
organitzacions 
educatives com "hub" o 
"nodes" de la xarxa 
educativa.

Les entitats i 
equipaments com a 
"recurs" i "agent" 
educatiu que dóna el 
caràcter a l'ecosistema

El treball col·laboratiu dins l'ecosistema educatiu ressitua el paper de tots els agents 
educatius que estan connectats

 

El rol dels diferents agents educatius
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El rol de l’AJUNTAMENT

El municipi i l’àmbit local és el territori ideal per a desenvolupar propostes 
d’Educació 360, i els ajuntaments els agents idonis que impulsin i liderin 
aquesta nova concepció de l’educació perquè:

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

d’aprenentatge
✔  Viabilitat de la transversalitat
✔ Trajectòria recorreguda
✔ Legitimitat dels ajuntaments per connectar
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Una escola o institut amb mirada educativa 360 és el que treballa en xarxa amb 
agents educatius, temps i espais educatius per millorar les condicions d’igualtat 
educativa de l’alumnat.

Els 3 eixos de les seves pràctiques:

✔ Connecten, enriqueixen i integren els temps i espais lectius i no lectius del 
centre

✔ Connecten el dins i fora escola promovent itineraris d’aprenentatge 
personalitzat

✔ Connecten l’activitat del centre educatiu amb l’entorn

El rol del CENTRE EDUCATIU
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La dimensió internacional. Estratègies per fer front les desigualtats educatives
 

Acreditació els aprenentatges 
Microcredencials o insígnies 

educatives

Personalització educativa
Cercadors d’activitats amb itineraris d’aprenentatge basats en 

interessos i motivacions dels infants

Connexió d’agents i espais
Marc de competències d’aprenentatge

Equitat ciutadana
Momentums comunitaris oberts a tota la ciutadania

Ecosistema educatiu
Passaports d’aprenentatge per ampliar 

oportunitats educatives

https://openbadges.org/
http://insight.bostonbeyond.org/
https://www.lrng.org/
https://remakelearningdays.org/


LA IMPLEMENTACIÓ DE L’EDUCACIÓ 360. Casos inspiradors

Palafrugell: la construcció col·lectiva de l’Educació360 en un municipi

• Núria Aupí. Cap de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell

Adolescències 360: les oportunitats educatives no formals i la 
participació proactiva

• Francesc Reverter, responsable de projectes d’educació, infància i 
adolescència

Institut Escola Trinitat Nova: el centre com espai educatiu integrat i 
obert a la comunitat

• Joan Artigal, ex-director i membre de l’equip educatiu de l'Institut 
Escola i Espai Comunitari 3 Ulls de Trinitat Nova

 

L’EDUCACIÓ 360





NECESSITATS
Temps

Espai
Mirada  social

Influències
Proactivitat

Èxit  social



Adolescències360

Adolescències360 - Promoure oportunitats pels adolescents fora l'escola a Granollers – vídeo a https://youtu.be/HkSRSUMJ0jg

Marc general
 
Granollers, Ciutat 
Educadora i Ciutat 
Amiga de la Infància
 
Projecte Educatiu de 
Ciutat (PEG)
 
Pla Local d’Infància i 
Adolescència 
2018-2024
 
Pla Local de 
Joventut 2019-2022



PRINCIPIS  ADOLESCÈNCIES360

El rol de l’educador/a (tutor/a, dinamitzador/a, monitor/a, etc) 
com a nus clau de la xarxa educativa dels adolescents.1
El treball amb i 
per a la comunitat 
educativa i 
l’entorn.

2

L’establiment del 
vincle, confiança i 
apoderament com 
a bases del treball.

3

El sentit, el projecte de vida, el 
benestar, les competències i les 
emocions com  continguts bàsics 
de la intervenció.

4

La participació dels adolescents 
a la ciutat com a espai de creació 
de valor, potencial crític, 
responsabilitat i solidaritat.

5



Estructura Estructura 

Proposta d’espais relacionals i projectes 
educatius amb identitat adolescent, pensats per 
a joves de 12 a 16 anys, en horari de tarda i a 
diversos equipaments de Granollers.



Població barri
Trinitat Nova

7259 hab.  nivell renda familiar  
disponible per barris 

2017

molt baixa
(entre el -5 de 74)

48,2/100

2017 2021

Alumnes de TN 3/16 896 924

Estudien a Trinitat Nova 164 18% 189 21%

Estudien a altres barris 732 82% 735 79%

Alumnes ieTN 353/414 585

Barri primària ieTN secundària ieTN

Població d’origen estranger 18,7% 55% 60%

Alumnes NESE-B      ieTN                   68%









Curs 2021-2022

Zona Jove Esportiva
Espai de participació a través de l’esport per a joves no 
esportistes. Dissenyar les activitats esportives per al grup,  
practicar-les i mostrar-les en altres espais.

Zona Jove Can Bassa
Espai d'acompanyament acadèmic on s'ofereixen eines per 
millorar els estudis i també emprenem accions i projectes 
partint dels seus interessos i motivacions.

Espais relacionals1 



Fem ràdio
Des de l'emissora de ràdio municipal s'impulsa parlar dels 
interessos dels joves amb un periodista per conèixer les eines 
de la informació i la comunicació i aprendre a fer-les servir. 
Creen programes, es transmeten i en podcast.

Segueix el rastre de les papallones
Projecte de recerca a l'àmbit de les ciències naturals amb un 
biòleg del Museu. Seguiment setmanal de les papallones 
urbanes, els seus hàbitats, etc. vinculat al projecte CBMS 
(Catalan Butterfly Monitoring Sheme).

Projectes/tallers participatius2 
Curs 2021-2022



Projectes/tallers participatius2 
Climatubers

Grup de música

Cinema Edison Jove

Dibuix Urbà

Dansa Hip Hop

  Equipament juvenil

     Fem ràdio

Circ i clown

Segueix el rastre 
de les papallones



Connecta amb el Català

TRANSVERSAL A TOTS ELS PROJECTES
SUPORT A LA INICIATIVA JUVENIL
Des de l’Etcètera es fa suport per desenvolupar 
projectes transversals i comunitaris, d’iniciatives 
sorgides dels projectes on participen.
S'ofereix acompanyament tècnic durant tot el procés, 
així com suport quant a cessió d'espais i materials, 
infraestructura, suport econòmic, etc.

Projectes/tallers participatius2 



Espai web
http://granollers.cat/etcetera

Comunicació

Instagram (inici 09/2021)
https://www.instagram.com/etceteragranollers/



Participació i governança



COM FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ

Afavorir relacions horitzontals. Tenir clar que el procés és 
seu, que nosaltres només facilitem i acompanyem.1
Establir canals 
d’informació 
adequats i àgils.

2
Garantir un entorn 
respectuós, segur, 
adequat i agradable.

3

Partir dels interessos, 
les motivacions i les 
possibilitats de fer 
dels adolescents.

4
Aclarir el propòsit, buscar el 
sentit i el valor de la 
participació a l’inici del procés.

5



Garantir la 
implicació dels 
infants en tots els 
nivells del procés 
promocionant
l’autogestió i la 
sostenibilitat.

7

Promoure espais 
intergeneracionals 
d’exercici de 
ciutadania.

8

Diversificar les 
experiències 
participatives.

9
Generar processos que 
busquin una transformació.10

Generar una estructura 
organitzativa facilitadora 
del lideratge.

6

COM FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ



A QUI REPRESENTEM?

3.128
noies i 

nois
(12-16 anys)
escolaritzats
a Granollers

Instituts públics
Escola Municipal de 
Treball, Antoni Cumella, 
Carles Vallbona, Celestí 
Bellera i Marta Estrada

Escoles concertades
Escola Pia, Jardí, Cervetó, 
Anna Mogas, Estel i Educem

Escola d’ed. especial
CEE Montserrat MonteroEntitats de lleure

Esplai Guai de Palou, 
Agrupament Escolta 
Sant Esteve i Colònies 
Sant Esteve

Centres Oberts
Centre Obert Nord
Centre Obert Sud

CNIAC
Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya



Participació i governança

Més informació a:
www.granollers.cat/arrel

   @arrelGRN

   @arrelGRN

http://www.granollers.cat/arrel


Desembre a
març de 2019

Quatre trobades de 
les comissions de 

treball (algunes 
comptem amb 

tècnics/ques 
municipals)

Treball per 
comissions

Salut i igualtat
Cultura i lleure

Mobilitat i espai públic
Comunicació



LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL FÒRUM

Àmbits:

Cohesió

Mobilitat i espai públic

Salut i sexualitat

Cultura i lleure



Cohesió



Mobilitat
i espai
públic



Mobilitat
i espai
públic



Participació a la Comissió de Mobilitat
del Consell Escolar Municipal



Salut i
sexualitat



Salut i
sexualitat





Cultura
i lleure









@arrelGRN
Comunicació
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http://drive.google.com/file/d/12X-NwLInC1KlGa93IEWP0ze3rp-twuZC/view




espai 3 ulls
espai comunitari 

de cultura, educació i esports
 a Trinitat Nova

Projecte educatiu ieTN/3ulls

● Equip educatiu: Docent i socioeducatiu

● Acompanyament tutorial docent i social 
de l’itinerari educatiu.

● Empoderament personal, familiar i 
comunitari.

● Acció educativa i cultural: formal i no 
formal

● Entitats del barri

● Serveis

● Propostes pròpies equipament

● Casals (tot l’any)



Proposta educativa no formal  Trinitat Nova

2016/17 ieTN / Espai 3 ulls (17/21)

Alguna activitat 
esportiva del CEEB

Save The Children

Casal infantil

Entitats (del barri a l’espai 3 ulls)

● percussió Bruixes i bruixots de Trinitat N 

● Activitats esportives (CEEB), es realitza 

patinatge, futbol, criquet, dansa urbana, 

bàdminton i iniciació esportiva.

● Taller de música a través de l’entitat 

Vozes, grups de violí, piano i guitarra.

● Taller d’atletisme, Club d’Atl. Nou Barris.

● voleibol per a persones adultes (TUE).

● Taller de Ioga per a persones adultes 

● Cessió d’espai per a trobades amb 

famílies a la Fundació Roger Torné.

● Cessió d’espai per a l’entitat Save the 

children, lleure socioeducatiu.

● Cessió d’espai per a tallers de circ amb 

l’Ateneu de 9B.

Serveis (espai compartit)

● Projecte Patis oberts, 

● Cessió d’espai al Casal Infantil T N.

Propostes pròpies (del propi proj. equipa.)

● Taller d’audiovisuals: Club de Vídeo TN

● Tallers de matemàtiques/anglès joves.

● Activitats Foment de la lectura

● Aula d’estudi

● Taller d’Informàtica per a famíl.F Esplai

● Taller d’informàtica i robòtica per a 

joves (Jove In Tech, Fundación Esplai).

● Espai obert mediateca per part de 

famílies i veïnat de Trinitat Nova.

Casals (Tot l’any)

● Casal de d’hivern, Juliol i agost 





Avaluació per competències

Intel·ligència emocional Autocontrol, autoconeixement,
resiliència i optimisme

Àmbit social Assertivitat, pensament crític, empatia, 
cooperació, convivència

Capacitats per l’aprenentatge Hàbits de treball, motivació

Satisfacció de participar en el 
projecte

Satisfacció, opinió personal, com em 
veuen els altres, aprofitament del taller i 
del projecte

Observació i detecció Observació i detecció de necessitats i de 
talents o habilitats excepcionals



Què aporta?

• A l’àmbit de les oportunitats

• A l’àmbit de la connexió dels aprenentatges

• A l’àmbit de l’equitat educativa

• A l’àmbit de la governança

Adolescències360



Factors dʼèxit
• Lideratge compartit

• Treball en xarxa

• Diversificació de la difusió

• Participació dels adolescents en el disseny

• Tallers-projectes oberts a la comunitat i la ciutat

Adolescències360



Temes a millorar
• Poder treballar més a les tutories
• Solapament amb altres iniciatives (Instituts 

oberts) i  potenciar més les activitats conjuntes
• Entitats i equipaments més oberts a propostes 

dels i vers als adolescents
• Finançament

Adolescències360



En línia
• Intimitat-extimitat. El repte de trobar espais on separar la vida acadèmica, 

la familiar i l’oci.

• Mantenir la motivació i la participació. Reforcem el víncle de confiança i 
de pertinença amb la proximitat i el grup de Whats.

• El gener 2021 en format digital, setmana a setmana rebem noves 
sol·licituds d’inscripcions en els projectes.

• Adaptació de continguts. En funció dels objectius pedagògics, dissenyem 
materials interactius i basats en gamificació. Realitzem la digitalització de 
continguts en múltiples formats.

• Sessions síncrones ben estructurades i breus, on els adolescents juguen 
un paper de protagonistes de l’acció.

Adolescències360



MOLTES GRÀCIES !!


