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Presentació

Vam encetar el mandat 2015-2019 amb moltes propostes i expectatives relacionades amb
la ferma convicció que sense el món local no és possible assolir un model educatiu d’interès públic i de qualitat, i que els ajuntaments són els que garanteixen la connexió de
les polítiques educatives amb la realitat i amb les necessitats de l’entorn. Tot plegat considerant que les polítiques educatives només tenen sentit si garanteixen la igualtat
d’oportunitats als ciutadans i les ciutadanes, i entenent que invertir en educació des de
la proximitat garanteix la cohesió social i el progrés individual i col·lectiu.
L’educació és un bé comú a preservar que ens empara al llarg de les nostres vides i
més enllà de les parets de l’escola, en qualsevol moment, en qualsevol indret. I els governs locals poden aportar el que més bé els caracteritza: l’arrelament al territori, la proximitat i la capacitat d’adaptació a les necessitats específiques de la ciutadania. És una
perspectiva que considera clau reforçar la presència dels ajuntaments en l’acció educativa i la concepció de la ciutat com a agent educador.
Aquest compromís de la Diputació de Barcelona i del conjunt d’administracions locals és, doncs, una de les principals preocupacions del mandat que ara finalitzem. Preocupació i també compromís, que hem concretat en les nostres línies d’acció principals:
consolidar l’acció responsable dels ajuntaments com a administracions educatives dins
el Servei d’Educació de Catalunya, incidir en la millora de l’èxit educatiu i reduir les taxes d’abandonament escolar prematur.
No plantegem aquesta publicació com un balanç de la feina feta, però sí que hem volgut que ofereixi una mirada a alguns dels projectes i línies d’acció que han format part
de les prioritats dels governs locals al llarg d’aquests darrers quatre anys.
La personalització de l’aprenentatge, l’articulació de serveis i recursos municipals sobre la ciutat orientadora, les xarxes locals d’innovació, la transformació dels entorns
d’aprenentatge i la seva incidència sobre el procés educatiu, els projectes de millora de
competències als centres, el nou paradigma de l’educació a temps complet que es va implantant al territori, la millora educativa als centres educatius municipals, els projectes
innovadors de lluita contra la segregació escolar: són temes que trobareu en aquest anuari i que configuren, entre d’altres, una mirada a l’estat actual de l’educació des de la perspectiva del món local.
L’actual moment de canvi i de renovació educativa, que alguns han anomenat primavera educativa, està cridat a contemplar el potencial educatiu més enllà dels centres
educatius. L’educació ja no es pot restringir a l’ensenyament reglat perquè l’escola no
és l’únic espai on l’alumnat aprèn i s’educa. Si volem garantir una formació plena de
l’alumnat, el desplegament de competències i un enfortiment dels aprenentatges curriculars i no curriculars les polítiques educatives han d’incorporar el fora escola com un
àmbit propi. Això configura un escenari en què l’entorn i l’ajuntament com a administració de proximitat guanyen protagonisme de manera creixent. Un context molt oportú per parlar d’educació i municipis.
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Hem volgut, doncs, que la publicació que us presentem posi l’accent en aquesta idea.
I que ho faci des de l’àmbit del discurs, de les idees, però també amb articles que ens
permetin estar al cas de projectes i iniciatives concretes.
Espero que trobeu interessants aquests continguts i que us puguin inspirar en les
vostres responsabilitats polítiques i de gestió.
Rafael Homet
Diputat delegat d’Educació
de la Diputació de Barcelona
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Introducció

L’actual moment de canvi i de renovació educativa està cridat a contemplar el potencial
educatiu més enllà de les aules. Si volem assegurar la igualtat d’oportunitats educatives,
garantir una formació plena, el desplegament de competències i un enfortiment dels
aprenentatges, independentment que siguin curriculars o no, les polítiques educatives
han d’incorporar l’entorn com un àmbit propi. Des de la Diputació de Barcelona tenim
clar que cal aprofitar els mecanismes existents en el territori i assolir la màxima articulació entre les escoles i els instituts, els alumnes i les seves famílies, així com altres agents
socials i educatius. D’aquesta manera, podrem configurar una política educativa de país
que reivindiqui el paper actiu dels governs locals a l’hora d’enfortir les relacions entre
tots els agents i recursos de cada municipi.
Els articles que conformen aquest Anuari 2018 de l’Observatori de l’educació local
abasten un ampli ventall d’àmbits d’actuació i espais de reflexió que expressen aquest
compromís municipal amb l’educació. Un compromís que es fa palès en els nombrosos
plans i programes educatius implementats des dels ajuntaments, com també amb el
desplegament d’una extensa xarxa de centres educatius de titularitat municipal.
És el cas de les escoles de música i arts, que es troben en ple procés de redefinició del
paper educatiu que els correspon i d’impuls de la seva connexió amb el territori. En
aquest sentit, Eliseu Ribes, en el seu article «Escoles municipals de música i arts: mantenir la mirada fixa a llarg termini. Projecte i impacte», ens desgrana la realitat actual
d’aquests centres a partir de les dades del Panel d’escoles municipals de música de la demarcació de Barcelona que impulsem des de la Diputació. L’article mostra una realitat
que és diversa i analitza, considerant diferents dimensions, l’impacte dels centres, la seva
presència i participació en la vida social i cultural del territori o el seu esforç en favor de
la igualtat en l’accés a aquests estudis.
En la mateixa línia, els centres municipals de formació de persones adultes també
són un bon exemple del paper educatiu dels ajuntaments. Per això mateix, hem volgut
que, des del Centre de Formació d’Adults El Roure de Polinyà, ens sintetitzin els reptes
principals als quals s’enfronta l’aprenentatge de persones adultes. En l’article «Aprenentatges personalitzats i lideratges compartits com a resposta als reptes de l’educació de
persones adultes» es mostren quines estratègies es duen a terme al centre a partir dels
lideratges participatius i compartits, amb els quals es volen facilitar els aprenentatges
del conjunt de la comunitat educativa.
Són exemples d’un impuls innovador que es genera als centres educatius i del qual
els ajuntaments també volen ser protagonistes amb l’objectiu de fer arribar la transformació educativa a tot el territori. Així ho ha entès la Diputació de Barcelona, i per aquest
motiu treballem amb l’objectiu d’impulsar un nou model de xarxes d’innovació distribuïdes al territori i conformades per centres educatius i ajuntaments. N’expliquem les
característiques principals, els primers desenvolupaments i les perspectives de futur en
l’article «Les xarxes locals d’innovació».
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L’experiència ens mostra que moltes de les iniciatives de transformació educativa tenen a veure amb l’aposta per estratègies compartides que van més enllà del treball en
xarxa i que es concreten en el desenvolupament d’aliances entre diferents agents amb
un objectiu comú. És el que succeeix amb les aliances Magnet, un projecte impulsat per
la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Educació, la Diputació de Barcelona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB en col·laboració amb diversos ajuntaments
amb l’objectiu de reduir la segregació escolar. En l’article «Les aliances Magnet com a
estratègia per a l’escolarització equilibrada» expliquem els trets principals del projecte.
Generar més i millors oportunitats educatives per a tothom, incrementar els nivells
educatius de tota la població i reduir les desigualtats que s’esdevenen, especialment, més
enllà del sistema educatiu són les apostes principals de l’Aliança per l’Educació 360. Es
tracta d’una iniciativa educativa, social i política que enguany la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb altres agents, ha posat en funcionament. Amb aquesta iniciativa volem impulsar un canvi en el model educatiu que integri els aprenentatges que es
produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones, i fer-ho connectant l’escola, les famílies i també els recursos i els actius de la comunitat.
En aquest sentit, hem volgut incloure tres articles que parlen de la importància que
atorguem a aquest projecte. En primer lloc, Jordi Collet a «Si els projectes educatius de
ciutat (PEC) són la resposta, quina era la pregunta? Els reptes dels PEC avui a la llum
de la perspectiva d’Educació 360» posa en context l’educació a temps complet a la llum del
present i el futur dels plans educatius de ciutat, reflexionant sobre el moment en què es
troben els PEC en relació amb aquest nou paradigma educatiu. En segon lloc, a «Educació 360. L’hora dels municipis: una política educativa per al futur» Joan Cuevas explica els
orígens, motius i objectius de l’Aliança per l’Educació 360. A partir de la gran oportunitat que és l’educació més enllà de l’escola, l’article defineix com han començat a treballar la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica
i la Fundació Jaume Bofill per impulsar una transformació amb la qual volem reforçar
les oportunitats educatives de l’entorn connectant els centres educatius amb la comunitat. En tercer lloc, hem demanat a Joan Carles Navarro, cap del Departament d’Educació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, que ens expliqui els trets principals d’un
dels projectes pilot que han començat a funcionar a l’empara d’Educació 360 en l’article
«IntersECCions al Prat: un programa d’educació a temps complet».
Del canvi recorregut per Educació 360 n’hem anat extraient algunes lliçons. Una de
molt important és que la personalització de l’aprenentatge és una estratègia cabdal per
assolir un coneixement significatiu. Així, hem volgut presentar a l’Anuari una aproximació sobre personalització tant de caràcter tècnic com pràctic. Des dels marcs conceptuals, en el text «Crear horitzons de possibilitat» Carlos Magro evidencia els canvis en
els contextos d’aprenentatge, especialment la incidència que hi han tingut les tecnologies. D’altra banda, Ramon Grau, director d’un dels centres educatius referents en l’àmbit de la innovació educativa, ens explica en l’article «La personalització dels aprenentatges» les estratègies que hi desenvolupen tot situant l’alumne al centre, amb itineraris
personalitzats, enfocaments globalitzadors i la incorporació d’agents i espais que transcendeixen el centre educatiu.
Si entenem aquest paradigma de la personalització de l’aprenentatge des de la perspectiva de les polítiques municipals, cada cop són més els governs locals que tenen com
a element central de la seva estratègia educativa el suport a les persones en la definició
d’itineraris d’aprenentatge en funció de les seves necessitats i els seus desitjos. En l’article «Ciutats orientadores: articulant els serveis i els recursos d’orientació del territori»,
Ana de Alós desenvolupa aquesta idea i posa de relleu que una ciutat orientadora és ca-
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paç d’articular les aportacions de tots els agents implicats i promoure iniciatives locals
d’orientació en un marc coherent amb l’estratègia municipal.
D’altra banda, també en l’àmbit de l’orientació com a eina educativa, parlem del projecte expositiu Transitar, una iniciativa de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona. Es tracta d’una exposició concebuda a partir d’un procés creatiu i
participatiu de proximitat que se centra en la persona com a subjecte actiu que s’ha
d’orientar en un món canviant. Ens ho expliquen Gemma Guasch i Josep Asunción amb
el text «Transitar, orientar-se en un món canviant. Un projecte expositiu viu».
L’educació batega als municipis, avança, i aprofitant que enguany es compleixen deu
anys de la seva primera edició, hem volgut incloure un article sobre el projecte «Mart XXI.
És possible establir una colònia humana al planeta Mart?», escrit pel responsable del
projecte a la UPC, Lluís Montfort. Creiem que és un bon moment per fer balanç del seu
desenvolupament, dels objectius assolits i dels reptes de futur d’una iniciativa molt interessant en el camp de les estratègies locals adreçades a estimular l’èxit escolar.
Una de les funcions principals de l’Observatori de l’educació local és difondre informació rigorosa i actualitzada sobre l’estat del nostre sistema educatiu per tal d’orientar les actuacions dels ens locals i d’altres agents educatius. En aquest sentit, hem inclòs
l’article d’Eva Saura «Els ensenyaments de règim general a la demarcació de Barcelona
entre 2008 i 2018», en què oferim la darrera actualització de dades i d’indicadors educatius; en concret, sobre l’evolució que han seguit els darrers deu anys. Podem veure el
creixement del nombre d’alumnat matriculat en les diferents etapes educatives des de
l’any 2008 fins al 2018, alguns indicadors sobre resultats educatius en l’educació obligatòria i també sobre la participació en les etapes no obligatòries (primer cicle de l’educació infantil, batxillerat, cicles de formació professional i programes de formació i d’inserció).
Finalment, per cloure l’edició de l’Anuari d’enguany, també hem incorporat la conferència «Què aprèn el cervell dels infants dels 0 als 3 anys?» que el doctor David Bueno
va compartir amb tots nosaltres al XXVIII Fòrum Local d’Educació «El valor de l’educació 0-3». Ens parla sobre l’aprenentatge en la primera infància i la importància d’estimular els nens i les nenes però sempre respectant els ritmes per no convertir l’educació
en una imposició desagradable.
Espero, doncs, que trobeu interessants els continguts d’aquesta publicació. Si ho aconseguim i, a més, algunes de les idees i dels plantejaments són una font d’inspiració per
a la vostra feina, haurem assolit els nostres objectius amb escreix.
Jordi Plana Arrasa
Gerent de Serveis d’Educació
de la Diputació de Barcelona
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Escoles municipals de música i arts:
mantenir la mirada fixa a llarg termini.
Projecte i impacte
Eliseu Ribes
Director de l’Escola Municipal de Música i Dansa
de Santa Perpètua de Mogoda i membre de l’equip tècnic
de treball de l’Escola Municipal de les Arts

La mirada a la realitat a través de les xifres (llistes de dades, estadístiques, gràfics, percentatges) és una de les maneres que tenim d’aproximar-nos a la realitat, però ella tota
sola no explica la realitat. Sense una lectura que passi per la xarxa de l’experiència, la
praxi en el subjecte d’estudi i també per la intuïció de qui observa, les dades ens poden
abocar a incerteses i conclusions difuses. El diàleg entre els dos mons, el del nombre i el
del pensament, es complementen, i tots dos alhora ens han de servir per observar una
circumstància, una realitat; valorar la conveniència d’aquesta realitat, és a dir, establir
hipòtesis si aquesta realitat és la millor possible per al projecte i finalment proposar, si
és el que hom creu, realitats alternatives.
Quan entrem en la darrera fase –«el que hom creu que s’ha de transformar»–, cal
considerar que la traducció, la interpretació i les conclusions a partir de les dades obtingudes no és innocent. L’acció de qui trasllada les xifres està sotmesa a la pròpia mirada
particular, a les seves creences i conviccions sobre el subjecte d’anàlisi. Per tant, és la
meva mirada, la meva interpretació i la meva intuïció. Comencem.
La realitat de les escoles de música (i de les arts) és diversa i dispersa. Si bé la diversitat és un valor en si mateix, aquesta es gira en contra del projecte quan els fonaments de les accions no són conseqüència d’uns valors, creences i estratègies compartides entre qui forma part del projecte. La diversitat ens apropa al territori, a la xarxa
ciutadana, a la cultura del territori. La diversitat és facilitadora de solucions a problemes inevitables (perquè sempre hi ha problemes). Entenem per dispersa la no participació (cooperació) plena en el projecte. Sigui per conviccions, creences, usos culturals,
experiències personals, desconeixement o por d’altres possibilitats dels qui són desenvolupadors del projecte.
El projecte és, en el tema que ens ocupa, l’educació artística, l’experiència vital de
l’art, i el seu contenidor són les escoles de música i de les arts. Aquest projecte, que és un
servei públic, té com a condició necessària per al seu èxit la cooperació dels participants.

Projecte i impacte
Les escoles municipals de música han anat naixent i creixent arreu del territori fruit de
causes diverses: de la necessitat d’un grup social per trobar espais de pràctica musical,
de la tradició musical del territori i, en alguns casos, a través de la decisió política d’implementar polítiques culturals i educatives en el municipi. La necessitat social (que ha
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empès les institucions) o la iniciativa política han bastit un mapa complex d’escoles de
música. Si bé és cert que hi ha un marc regulador d’aquest servei, també és veritat que
no s’han establert criteris de distribució territorial arreu del país, ni se n’ha planificat
l’impacte.
En el seu moment, fa uns 25 anys, es van donar discussions apassionades en fòrums
diversos (amb la participació d’un nombre escàs d’electes, és curiós) sobre quin havia de
ser el model d’escola de música per al país. L’opinió generalitzada era contrària a definir
un model de centre, considerant el dret a la diversitat, per poder-se adaptar d’aquesta
manera al territori immediat. Val a dir que el marc legislatiu (nascut a l’empara dels nous
aires que la LOGSE portava al món educatiu) ja definia amb bastant claredat què era i
què no era una escola municipal de música, però curiosament aquest marc legislatiu (que
caldria actualitzar) no s’entenia majoritàriament com a model. Aleshores, què s’entenia
com a model? Per què el terme «model» era considerat constrenyedor? Així, les escoles
de música es van adaptar o es van construir només al voltant del marc legislatiu i incorporant en diferent grau i manera alguns d’aquests nous aires educatius, els objectius que
marcava el decret i, per sort, les noves maneres de fer que ens van arribar de la mà de
l’Associació Catalana d’Escoles de Música.
Les preguntes són: És convenient seguir fent el que fem i com ho fem? És bo per al
país no disposar d’una planificació territorial que sumi esforços i provoqui noves potencialitats? És cert que disposar d’un projecte comú és limitar la personalitat del territori? S’hi relaciona el fet que disposar d’un projecte comú pot millorar l’impacte (la
construcció de comunitat de pràctica artística)?
Què podem entendre per impacte? D’entrada responem la part fàcil, la quantificable,
el percentatge de ciutadans respecte a la població del municipi que fan ús directe del servei públic escola de música. A la xifra que obtinguem cal sumar-hi tota la població que
rep l’acció, és a dir que rep l’activitat de l’escola de música. En aquest punt fem referència a les activitats obertes a la ciutadania, a les accions de difusió en els centres educatius, a les entitats socials i culturals, és a dir, tot aquell ens i ciutadania amb qui l’escola
es relaciona i a qui adreça una acció. Una segona cara de l’impacte és aquella en què
la quantificació numèrica deixa de tenir sentit i esdevé qualitativa: les possibles transformacions que les accions de l’escola produeixen en determinats col·lectius amb els
quals interactua; i la tercera, la que escapa a la ciència però que té un valor inqüestionable, l’impacte subjectiu sobre les persones que han participat en una acció musical; es
tracta de praxi i no de nomos, non verbis sed rebus, fer art i no parlar d’art: es tracta de
la vivència.
Si atenem a l’impacte només en la relació nombre d’habitants del municipi versus
nombre d’usuaris1 i es compara amb els percentatges que s’han considerat el mínim de
participació ciutadana del servei escola de música, se’ns presenten paradoxes curioses,
unes paradoxes que ens han de fer reflexionar: només el 47,5 % de les escoles assoleixen
aquest percentatge mínim que s’ha esmentat, i 22 escoles en queden lluny.

1

Dades del Panel 2017 segons el nombre d’usuaris per franges d’edat.
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Població

Nombre de
municipis

Nombre de
municipis que
superen el %
d’impacte mínim

Nombre de
municipis que
NO superen el %
d’impacte mínim

Nombre de municipis
que queden lluny del
seu % d’impacte
mínim

% mínim

% òptim

<10.000

25

10

15

9

3

4

10.000 a 25.000

15

4

11

7

2

3

25.001 a 50.000

10

3

7

3

1,5

2

50.001 a 100.000

7

1

6

2

1

1,5

100.001 a 200.000

1

0

1

1

0,75

1

>200.000

1

1

0

0,5

0,75

Total

59

19

40

22

És la manca de massa crítica la que impossibilita que més de la meitat de les escoles
enquestades no puguin arribar a percentatges de participació (usuaris) mínims?

Alumnat de l’enquesta per franges d’edat
Massa crítica per franges

0-3 anys

4-5

6-11

12-15

16-18

més de 18

471

1.573

9.112

3.093

1.026

2.586

70.535

40.492

124.245

74.955

51.537

1.404.564

És evident que disposem de prou població en cada franja d’edat que podria ser usuària potencial de les escoles de música. Aleshores hem de plantejar-nos les causes del
perquè de la insuficiència. Una altra qüestió que afecta la qualitat de l’impacte és l’equilibri entre les franges d’edat. Si les escoles que volem han de ser centres de participació
comunitària, han de reflectir la realitat del carrer, han de ser un eix més de l’educació al
llarg de la vida, necessiten ser realment flexibles en intensitats, diverses en continguts i
propulsores de noves maneres de fer i viure l’art.
Nombre d’usuaris
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2.000
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Franges d’edat

Resulta un toc d’alarma important la pèrdua d’alumnat que es produeix a partir dels
11 anys;2 així mateix la poca presència de la franja 0-3 anys i la molt pobra representació
a partir dels 18 anys. Quines són les possibles causes de la desaparició dels joves a partir
dels 11 anys? Podem apuntar-ne algunes:
2

El 28 % de l’alumnat de les escoles «desapareix» a partir dels 11 anys.
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• el canvi de cicle educatiu de primària a secundària i d’aquesta a batxillerat comporta un estrès social (la necessitat imperiosa de concentrar esforços en l’educació reglada) per a l’alumnat i les seves famílies, que porta a abandonar la pràctica musical
• en relació amb aquesta consideració, la pressió que es fa des d’instàncies dels ensenyaments reglats sobre el «què és important» en la formació
• les característiques pròpies de l’adolescència, època de transformació, trasbals de
creences, recerca i afirmació del jo i la importància del grup
• la necessitat d’acció-resultat a curt termini en consonància amb el tempo social
actual
• les propostes de les EMM deixen de tenir interès per als adolescents, ja no responen
a les seves necessitats i motivacions
Una de les grans transformacions d’aquests darrers 25 anys en el si de les escoles de
música ha estat la seva presència i participació en la vida social i cultural del territori.
La gran majoria de les escoles de música, per necessitat o per creença, han obert portes
i finestres al seu entorn participant en actes municipals, en accions artístiques compartides amb altres ens educatius i culturals i, darrerament, amb propostes d’intervencions
comunitàries i projectes amb els centres de règim general. Tenint present el total de la
població de les escoles enquestades, 1.310.628 de ciutadans, el percentatge d’impacte avaluat informa que, a través d’aquestes accions que van més enllà de la comunitat educativa, ha estat de l’11,1 % de la població en xifres globals.
Totes les escoles, siguin petites, mitjanes o grans, tenen la mateixa capacitat d’impacte sobre el seu entorn? No, i així ho constaten les dades, la intensitat de l’impacte es relaciona directament amb la grandària de l’EMM.3 La relació que s’estableix és:
+ impacte

+ visibilitat

+ viabilitat

+ comunitat
de pràctica
artística

millor servei

Si bé, com s’ha comprovat, les escoles de música són centres cada vegada més oberts
a la ciutadania, més incardinats en el municipi, fora bo començar a dissenyar accions
més profundament transversals i interdisciplinàries, de cocreació d’acció artística com
també accions comunitàries de diferent format en què el ciutadà no usuari del servei o
no vinculat a entitats artístiques hi participi de manera activa, és a dir fent, en el vessant
artístic. Per tant, entenem que les escoles de música no són només centres educatius i
creadors de productes artístics adreçats de manera limitada a un públic estàtic sinó que
fora bo que esdevinguessin actors de «provocació», de participació de tota la comunitat.
L’impacte és sistèmic, i és determinat per factors diferents: la diversificació i l’actualització de l’oferta educativa, cosa que ha de permetre poder atendre millor els interessos i les motivacions dels usuaris; l’equilibri instrumental que potenciï la participació
en agrupacions de diversos estils i gèneres; la flexibilitat en intensitats; la implicació del
professorat en el projecte (la importància de les hores programables); la formació del professorat; el suport polític i el projecte d’escola.
Necessitem projectes potents si de veritat volem eixamplar la pràctica de l’art. És del
tot necessari sumar esforços i voluntats. La cooperació i la mirada territorial, supramunicipal i comarcal, buscar complicitats i determinar punts de confluència seran elements

3

La meitat dels centres enquestats no superen els 200 alumnes.
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clau per fer realitat aquests projectes.4 Tal com s’apunta en l’informe del Panel 2017, el
fet de disposar de centres d’educació artística d’una certa grandària contribuirà a:
•
•
•
•
•

optimitzar recursos humans i materials
planificar el territori segons les necessitats del país
respondre de millor manera als interessos dels ciutadans
garantir la sostenibilitat dels projectes
poder fer ofertes, produccions i innovacions, i desenvolupar projectes més rics artísticament

A més de la necessària planificació territorial, de determinar un projecte per al país,
també és el moment de superar els models majoritaris actuals (escola de música, escola
de música i dansa, escola de música-centre de les arts...) i construir propostes educatives
i culturals més riques artísticament, les escoles de les arts.
Aquests centres han d’estar amatents i en sintonia amb la realitat, amb les transformacions del món educatiu que es van produint, amb les noves visions sobre com podem
millorar la solució de problemes, amb la creació compartida. Les escoles d’art no han de
ser només contenidors de les diverses arts sinó que, prenent en consideració aquesta realitat, la realitat de les interferències entre disciplines en tots els camps del saber (investigació inclosa), han d’esdevenir també espais d’interferència, de treball en projectes interdisciplinaris.
Segurament la transformació que ens espera és plena d’entrebancs, dubtes i incerteses, però és una transformació imprescindible per a la millora de l’educació, la pràctica
artística i la construcció de comunitat. Com diu J. A. Marina:5 «problema és un obstacle
que ens barra el pas. No hi ha, doncs, problema si no volem anar enlloc».

Qui forma part del projecte, de l’impacte?
Tothom.
«Per créixer, es necessita un entorn d’oportunitats».6 I la igualtat d’oportunitats passa
indiscutiblement per l’escola inclusiva, una escola que és reflex del carrer, hi som tots i
totes i cadascú de nosaltres amb les nostres necessitats educatives especials (NEE). Què
ens diu, entre altres coses, el decret inclusiu d’octubre 2017, De l’escola inclusiva al sistema educatiu inclusiu? Ens diu això:
• escolarització de tot l’alumnat en centres ordinaris
• projectes educatius: treball en equip de tots els professionals, formació i lideratge distribuït
• responsabilitat compartida
• avaluació de les necessitats de tot l’alumnat: talents i capacitats
El Panel 2017, en referència a la cooperació entre municipis i a la funcionalitat de les escoles de música, ens
aporta dues dades interessants:
• només 14 escoles tenen alguna mena de relació amb altres municipis veïns.
• el fenomen de la «migració artística»: el 15 % dels ciutadans usuaris d’escoles de música no estan empadronats
en el municipi, és a dir, hi ha escoles que acompleixen una funció central en el seu territori.
5
Marina, J. A. (2010). Las culturas fracasadas, el talento y la estupidez de las sociedades. Anagrama, Barcelona,
p. 67.
6
Bruner, G. (1999). La educación, puerta de la cultura. Visor, Madrid, p. 89.
4
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La presència d’alumnat amb NEE a les escoles de l’enquesta és de l’1,5 % sobre el total
de la població escolar. Aquesta dada és prou significativa de la situació en què es troba
l’atenció a la diversitat en els nostres centres d’educació musical: és insuficient. Mostra
que les escoles avancen tímidament vers la inclusió i la participació de tota la comunitat
en l’educació artística. Què entenem per NEE? L’amplitud del terme reforça encara més
l’afirmació d’insuficiència actual d’atenció a aquestes necessitats en les escoles de música, dansa i d’art en general. Segons la descripció que en fa el Departament d’Educació,
sota aquest concepte entenem:
• Necessitats educatives especials que afecten el desenvolupament i l’aprenentatge (diversitat funcional física, intel·lectual o sensorial, trastorns de l’espectre autista, trastorns mentals, trastorns greus de conducta, malalties degeneratives greus o malalties
minoritàries).
• Situacions de desavantatge educatiu causades per:
• Una incorporació tardana al sistema educatiu (els darrers vint-i-quatre mesos).
• Situacions socioeconòmiques especialment desfavorides (situacions familiars, socials, culturals i econòmiques) que interfereixen en l’adquisició dels aprenentatges.
• Trastorns d’aprenentatge o de comunicació que afecten l’adquisició i l’ús funcional
del llenguatge, de la lectura, l’escriptura i les habilitats matemàtiques, o el desenvolupament de l’autoregulació emocional i del comportament.
• Altes capacitats: superdotació intel·lectual, talents simples i complexos i precocitat.
Des del convenciment que tothom té necessitats educatives especials, la inclusió requereix una profunda acceptació de tots els individus, amb independència que la seva
diferència sigui real o sigui percepció. Per què és ineludible, l’actitud inclusiva?
• L’aprenentatge no es dona en el buit sinó en la interacció social amb altres humans,
i els infants (com els adults) tenen el dret d’aprendre (tenir experiències) junt amb
d’altres (Sommer, 2005).
• Els infants no han de ser discriminats o exclosos (ni els adults tampoc) a causa de les
diferents capacitats i ritmes d’aprenentatge.
• Els infants (i els adults) es desenvolupen, aprenen i se socialitzen millor en entorns
integrats que no pas en entorns segregats (Tomasello, 2003).
• La inclusió ajuda a desenvolupar l’amistat entre iguals i prepara els infants per a la
vida adulta en comunitat (Matson, 2007; Renblad, 2003).
• Només la inclusió té el potencial de reduir la por i la inseguretat, construir l’amistat,
incrementar el respecte i la comprensió (Brodin, 2009; Ljusberg, 2009).
• La inclusió promou la participació i la igualtat d’oportunitats (Brodin i Lindstrand,
2008).7
Referències bibliogràfiques sobre la inclusió:
• Brodin, J. (2009). Children in exposed environments and living situations [Barn i utsatta miljöer och livssituationer].
Socialmedicinsk Tidskrift (SMT), 2(2009), p. 181-195.
• Brodin, J. i Lindstrand, P. (2007). Perspectives on a school for all. International Journal of Inclusive Education,
11(2), p. 133-145.
• Brodin, J. i Lindstrand, P. (2008). ICT and inclusive education in primary schools – pupils with motor disabilities.
Journal of Assistive Technologies, 2(3), p. 16-23.
• L jusberg, A-L. (2009). Pupils in remedial classes. Stockholm University: Department of Child and Youth studies
(Diss.).
• Matson, I-L. (2007). A school for or with all. A municipality’s work to reach its goals. [títol orig. En skola för eller
med alla. En kommuns arbete för att nå sina mål]. Department of Child and Youth studies. Stockholm University
(Lic diss.).
7
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Quines poden ser les raons de l’escassa presència d’alumnes amb necessitats educatives especials a les EMM? S’apunten diverses causes, i en el rerefons hi podem trobar el
món de les creences, sempre complicat, que hom té sobre què i com és un servei públic
de l’especialitat escola de música (dansa, arts, etc.):
• Els projectes educatius de les EMM, en la seva missió i visió, segurament es proposen
atendre tota la població en la seva diversitat d’interessos i motivacions, però pot ser
que hi hagi la creença social i cultural que les escoles de música (centres no reglats)
no han d’atendre aquests ciutadans.
• La pervivència, encara avui en dia, d’un currículum amagat que afecta no només el
professorat sinó també l’entorn social i cultural sobre les «capacitats artístiques», les
creences sobre el «talent musical».
• La insuficient formació i informació del professorat per atendre altres capacitats, fet
que deixa la porta oberta a la «por» de «no saber què fer».
L’educació que vol ser inclusiva ha d’estar recolzada per un ventall d’estratègies i
pràctiques. Aquestes, tanmateix, depenen d’actituds i habilitats del professorat per ser
innovador i crear contextos, situacions, moments d’aprenentatge que s’ajustin a les necessitats i potencialitats de l’alumnat. Ensenyar, proporcionar experiències de manera
inclusiva significa crear una ètica i un entorn en què l’alumnat pot reflexionar, millorar
i augmentar la confiança en ell mateix. Cada alumne és únic, per tant cal un coneixement profund i comprendre el seu desenvolupament. La visió pel que fa al desenvolupament dels infants ha canviat, i les velles idees han estat substituïdes per unes altres,
sovint amb una vessant sociològica.
La inclusió és un procés continu, un objectiu que es va redefinint a mesura que ens
hi anem acostant. Una escola inclusiva és una organització en procés de transformació
constant, que vol adaptar-se a un món complex en evolució permanent. Una escola inclusiva és una escola al servei de les persones. La comunitat, en aquest cas de pràctica
artística, ha de ser una comunitat acollidora, amb la participació de tots els seus integrants, que animi i vetlli pel valor de la inclusió; que procuri un clima de centres amable, de respecte vers la dignitat de la persona. La inclusió no es pot donar per feta només
considerant els preceptes anteriors, necessita sine quan non la participació comunitària
de tot l’alumnat del centre, de la visibilitat del què i qui som: una comunitat de pràctica
artística.
Per tant, per vèncer la «por», per fer caure les creences sobre el «talent», per passar
de la literatura fàcil dels nostres projectes educatius (la bondat de l’educació artística,
els sempre repetits objectius d’atenció a tots els interessos, motivacions i capacitats...) i
passar a l’acció, cal sobretot un canvi en la mirada sobre què vol dir «fer música», cal
creure fermament que les escoles artístiques són serveis públics amb totes les conseqüències del concepte, cal formació i informació si es vol garantir l’accés democràtic a la pràctica artística de tota la ciutadania.

• Renblad, K. (2003). Empowerment: A question about democracy and ethics in everyday life. ICT and empowering relationship as support for persons with intellectual disabilities. Stockholm Institute of Education Press (Diss.).
• Sommer, D. (2005). Values at stake in late modernity relationships between maternal educational background,
childrearing views, sanctions and children’s temperament. International Journal of Early Childhood, 37, p. 95-116.
• Tomasello, M. (2003). Constructing a language. A usage-based theory of language acquisition. Londres: Harvard
University Press.
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Al carrer hi som totes, hi som tots; a les escoles també. Cal construir cultures escolars que operin com a comunitats mútues d’aprenents implicats conjuntament en la
resolució de problemes i contribuint al procés d’educar-se els uns als altres (sense etiquetatges). En paraules de Bruner: «Així doncs, al final, si la ment crea la cultura, la
cultura també crea la ment».8

8

Bruner, G. (1999). La educación, puerta de la cultura. Visor, Madrid, p. 184.
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Aprenentatges personalitzats i lideratges
compartits com a resposta als reptes de
l’educació de persones adultes: l’experiència
al CFA El Roure de Polinyà
Gemma Argelaga
Docent al CFA El Roure, Polinyà (Vallès Occidental)
Membre de l’equip de formació de formadors
Cuidem-nos (UAB) i de l’equip EPA de l’ICE de la UAB

Introducció
Aquest article té per objectiu descriure, des de la mirada i l’experiència que al llarg dels
darrers anys he tingut l’oportunitat de desenvolupar com a docent de persones adultes,
el que penso que són els reptes principals als quals s’enfronta l’aprenentatge d’aquest
grup social en el món actual.
Abans de començar, però, vull fer explícit el meu agraïment per permetre que un espai de la dimensió i la volada com el d’aquest Anuari pugui mostrar l’acció educativa
d’una etapa educativa sovint oblidada, invisible o desconeguda. Destacar, també, l’oportunitat que se m’obre per tal d’aprofitar l’espai i posar en valor la importància de la funció i figura del o de la docent de l’educació de persones adultes (EPA) com un dels principals agents connectors entre les diverses xarxes i serveis del municipi i la persona que
aprèn, amb la riquesa que això comporta per al bé comú.
L’article s’estructura en dos blocs. En el primer pretenc contextualitzar i assenyalar alguns
dels reptes i estratègies que l’EPA, en general, ha d’afrontar avui. El segon bloc és el central del text i té per objectiu compartir les raons i bones pràctiques que conformen les estratègies concretes que l’equip docent del Centre de Formació d’Adults (CFA) El Roure de Polinyà apliquem per tal d’afrontar els reptes globals que s’han plantejat en el bloc anterior.

Reptes i estratègies generals a l’EPA
Per tal d’entendre els reptes i les estratègies que actualment estem treballant els CFA
municipals es fa necessari reflexionar i delimitar el sentit final de la nostra pràctica
–situada sota les directrius europees que emmarquen el concepte d’aprenentatge al llarg
de la vida per a l’Horitzó 2030–. Així que, en aquest bloc, parlaré d’alguns dels reptes i de les estratègies globals que l’EPA entoma.
Punt de partença. Somniem?
Molts projectes educatius de centre, reconeguts com a projectes d’èxit o bones pràctiques, comencen somniant. I, fins i tot, hi ha centres que consensuen els somnis tenint
en compte tots els agents que conformen la seva comunitat educativa (famílies, personal
PAS, entitats del barri, professionals experts...).
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També hi ha CFA que concreten les programacions i els plans anuals partint dels desitjos i les necessitats educatives de les persones que hi van a aprendre. Tot i que som en
una etapa diferent a la resta, en què la docència i l’atenció requereix una mirada i unes
competències professionals amb una sensibilitat distinta a la de primària i secundària,
les intencions, els desitjos i les mancances que ens identifiquen no disten tant de la resta d’etapes.
Somniem, doncs?
Imaginem, per un moment, què passaria si al llarg de tota la vida, a totes les persones
–sense exclusions– ens garantissin el temps i els recursos de suport suficients per poder
accedir a espais educatius plurals i participatius, des dels quals ens proporcionessin:
• Prendre consciència de les fortaleses i dificultats –individuals i col·lectives– per a l’assoliment de sabers i competències personals, socials i laborals.
• Descobrir què ens motiva més i què menys.
• Aprendre tot allò que desitgem o necessitem per tal de millorar benestars (particulars i comunitaris).
• Obtenir vivències interculturals per conèixer i valorar la diversitat de manera positiva.
• Comprendre que els escenaris d’èxit –on hi ha un bon assoliment dels objectius
d’aprenentatge– compten amb la corresponsabilitat i la interdependència de tots els
actors que hi intervenen.
• Saber com treure profit del capital cultural i professional, de manera autònoma i assumible, per millorar trajectòries vitals pròpies i de les altres –de totes les edats–.
Perquè entendríem que tot, i tota la tribu, educa.
Segurament, si el somni esdevingués realitat, deixaríem enrere molts desequilibris i
distàncies socials que, avui, dificulten la cohesió i l’equitat.
Segurament, si el somni esdevingués realitat, encararíem els buits significatius i les
incerteses derivades de la liquiditat amb menys tensions.
Segurament, si el somni esdevingués realitat, viuríem els canvis sense tanta resistència, traient barreres, incorporant la veu i les mirades de les diverses posicions; facilitant
anar d’allò personal a allò global –i a la inversa–.
Si aquests espais educatius plurals, participatius i sostenibles existissin, ho tindríem molt
més fàcil per donar respostes a situacions complexes, d’arrel, amb naturalitat i eficàcia.
Reptes. De la intencionalitat a l’actuació
Els somnis són necessaris perquè generen els impulsos que doten de sentit i d’intencionalitat la nostra acció, però no n’hi ha prou. Necessitem passar de la idea a l’acte.
Tocant, doncs, de peus a terra, ens adonem que per poder triar les estratègies que faciliten actuacions educatives d’èxit i ple sentit se’ns fa imprescindible delimitar els reptes.
Els reptes, com hem llegit i somniat, són molts i complexos. Cercant la manera de
simplificar-los, enfocaré la mirada cap a dos grans reptes que van lligats al sentit, a l’accés i a l’èxit de l’aprenentatge permanent.
El primer gran repte comprèn les fites, les actituds i les actuacions emmarcades sota
el concepte «VOLER»: motivació i compromís envers l’aprenentatge, sentiment de pertinença, no desafecció, no abandonament, no absentisme.

21

Observatori de l’educació local. Anuari 2018

El segon gran repte comprèn les fites, les actituds i les actuacions emmarcades sota
el concepte «PODER»: desenvolupament de competències, autoeficàcia, autonomia, reconeixement d’oportunitats, consciència de posició, actitud activa.
Estratègies. La tria per a l’afrontament del «voler» i el «poder»
Dues estratègies de treball, el lideratge compartit i l’aprenentatge personalitzat, poden
ajudar-nos a afrontar els dos grans reptes que ja hem descrit.
S’han triat aquestes dues estratègies perquè il·lustren molt bé, d’una banda, com treballem al CFA El Roure i, de l’altra, perquè posen de manifest com, en l’educació de persones adultes, també ens ocupem, i pre-ocupem, de saber per «a qui eduquem» i «com
i amb qui ho fem» repensant, així, dinàmiques organitzatives i d’atenció amb ressò dins i
fora dels espais del centre.
Lideratge compartit
El lideratge compartit dins d’un centre educatiu és el lideratge que, des de la gestió
–inclosa la d’aula–, coordinació o representació, comprèn que la comunitat –les persones i les entitats que somnien, participen i proposen actuacions concretes– no són
només les que participen d’una manera directa en alguna de les activitats del centre,
sinó tota la població del municipi. Aquesta mirada, oberta, flexible i participativa facilita que els diagnòstics, la planificació, el disseny, el seguiment, la valoració i l’avaluació
de les actuacions educatives del centre reculli les veus dels diversos agents del territori
que, d’una manera directa o indirecta, poden facilitar els aprenentatges de totes les persones de la comunitat educativa.
Seguint la visió i la definició de l’equip de formació de formadors «Cuidem-nos» de
l’ICE de la UAB, sabem que la clau de volta del lideratge compartit se centra en la interdependència, perquè la distribució i la corresponsabilització de les tasques poden ser
objecte d’èxit individual i col·lectiu.
Per exercir un lideratge compartit saludable –de manera individual o com a equip
o com a grup– es necessita que el rol s’accepti amb voluntat de servei, amb transparència, compartint i fent visibles els objectius a assolir amb la comunitat educativa i traçant
estratègies i dibuixant procés tot recollint mirades des dels distints angles i sensibilitats
de tots els agents que hi participen.
L’aprenentatge personalitzat
Inspirant-me en el que César Coll exposa en «La personalització de l’aprenentatge escolar:
un repte indefugible» (2015), la personalització de l’aprenentatge va molt més enllà de la
voluntat d’ajustar l’acció educativa a les característiques i necessitats de l’aprenent; la finalitat última de la personalització és que l’aprenent doni un sentit personal al que aprèn.
Així doncs, si el lideratge compartit posa l’accent principal en els talents i les necessitats col·lectives abans que les individuals, l’aprenentatge personalitzat recorda el lideratge compartit que ho ha de fer sense descuidar les particularitats de cada persona.

L’experiència al CFA el Roure de Polinyà
El centre
El CFA El Roure està ubicat al municipi de Polinyà (Vallès Occidental) que, segons dades de setembre del 2018, té una població de 8.436 habitants. Es tracta d’un municipi
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industrial, de classe treballadora, amb una població jove i una part important nascuda
fora de Catalunya (procedent, primer, del sud d’Espanya, i després d’Amèrica Llatina i
de l’Àfrica septentrional). El gruix de la població l’ocupen persones que tenen estudis
obligatoris.
EL CFA El Roure és de fàcil accés i està ubicat en un barri relativament jove. Les
aules i els despatxos del centre s’ubiquen a la primera de les tres plantes de l’edifici El
Roure que enguany celebra el seu desè aniversari. A l’edifici hi ha també quatre serveis
municipals (la qual cosa no és una mera anècdota sinó una oportunitat): a la planta baixa, que inclou una de les entrades a l’edifici, hi trobem el Casal de la gent gran i el servei
de bar; a la primera planta, hi tenim instal·lats el CFA El Roure i el CNL (Servei de Català del Consorci de Normalització Lingüística), i a la segona planta hi ha el POL (Servei
local d’ocupació).
La casuística dels serveis que confluïm a l’edifici, junt amb l’aposta estratègica del
govern actual per fer que el CFA pengi de la regidoria de Promoció econòmica, ha permès, de manera natural, que les sinergies entre els serveis, sobretot amb els que estan
vinculats al món laboral, generin espais formatius compartits des d’una visió d’educació
integral, la qual cosa permet als i a les aprenents una atenció més personalitzada i, alhora, més global.
L’equip de direcció per al disseny, el seguiment i la valoració global de la programació
anual del CFA està format per la regidora de Promoció econòmica, el cap d’àrea de Promoció econòmica, la coordinadora, l’equip docent i el personal d’administració i serveis.
Per acabar aquesta contextualització, em cal dir que en tots els centres de persones
adultes, i el CFA El Roure no n’és una excepció, hi ha una gran diversitat de perfils de
persones que aprenen. La diversitat forma part de la nostra riquesa com a centre, i és
determinada tant per la varietat de necessitats i d’interessos formatius com per les particularitats en la manera d’aprendre de tots i totes les participants (ritme, hàbits d’estudi, nivell de coneixements previs, motivació, compromís, barreres socials i personals,
etc.). Lluny de sentir aquesta casuística com a dificultat, la rebem com una de les nostres
grans riqueses perquè ens estimula a cercar la manera d’ajustar l’oferta formativa de manera que sigui més plural i global.
L’oferta formativa del centre, doncs, es presenta enfocada a donar respostes concretes a les necessitats i els desitjos d’aprendre de les persones adultes de Polinyà per tal de
poder formar-se en qualsevol dels àmbits vitals: acadèmic, personal, social i laboral.
Contextualització de l’actuació didàctica
Al CFA El Roure, el detall i la gestió de tot el que afecta la dinàmica i la programació
específica són coordinats pel nucli pedagògic format per l’equip docent, que treballa amb
horitzontalitat sense la presència d’una figura de director o directora; de fet, aquest càrrec queda cobert pel de coordinador/a, que coincideix amb la responsable de formació
del SLO, el POL, i això facilita la interacció entre ambdós serveis educatius.
En aquest àmbit, les tasques que es realitzen són les següents:
•
•
•
•
•
•

Disseny, concreció i seguiment de les programacions didàctiques.
Disseny, concreció i valoració de les avaluacions.
Disseny i seguiment del Pla d’Acció Tutorial.
Seguiment i accions d’implantació del Pla anual.
Acollida, orientació i seguiment de l’alumnat.
Tries i canvis metodològics per a una bona actuació didàctica.
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• Difusió i gestió d’activitats complementàries del centre i de les bones pràctiques de
l’aula.
• Connexió, traspassos d’informació i disseny i execució d’activitats compartides amb
altres agents, serveis i entitats locals per tal de garantir aprenentatges, incorporar-ne
de nous i millorar l’atenció i la qualitat de les intervencions educatives.
Bones pràctiques
En aquest punt assenyalaré algunes de les pràctiques que em semblen més il·lustratives
de com, des del dia a dia, donem resposta als reptes exposats des del lideratge compartit
i amb un aprenentatge personalitzat. Cadascuna de les pràctiques presentades s’ha escollit perquè, d’una manera o d’una altra, integren les dues estratègies mencionades.
Qüestionari de detecció de necessitats formatives
¿Com garantim que el servei respira amb i per a les persones del municipi, que realment
està donant resposta als neguits i els desitjos formatius de les persones adultes de Polinyà? Un qüestionari dirigit a tota la població del municipi, passat als i a les participants
del centre al final de totes les accions formatives, i fent-lo arribar a persones que no estan vinculades al centre –amb la implicació de diferents serveis i entitats locals– recull
les necessitats i els desitjos d’aprendre de les persones adultes del municipi. El resultat
és vinculant a l’hora de dissenyar i concretar el pla anual del centre.
D’aquesta manera garantim que el servei respiri amb i per a les persones del municipi perquè hi està connectat, obté informació per fer un diagnòstic objectiu i després
programa possibilitant respostes contextualitzades.
L’equip docent del centre treballa els resultats, de manera que el buidatge del qüestionari permet fer una anàlisi de les necessitats i decidir una oferta formativa adequada
a l’equip directiu, així com un retorn de la demanda.
El docent tutor
Un element central de tot el sistema és el docent tutor, una figura que forma part del Pla
d’Acció Tutorial del centre. Des del CFA El Roure pensem que en qualsevol activitat formativa el docent ha d’accionar com si fos un tutor. Aquesta figura atenta i compromesa,
l’anomenem docent tutor. Així, el compromís i el lideratge d’aquest docent tutor s’activa arran d’unes fites concretes que es van consensuar fa anys per dotar de cohesió, coherència i sentit final les seves actuacions educatives. Actualment, són font d’inspiració
en l’equip docent del centre i s’han convertit en un ideari que fan visible a l’inici de qualsevol acció formativa i en qualsevol reunió pedagògica que programen.
Aquest ideari específic persegueix apoderar l’alumnat i donar comprensió tant a les
persones que aprenen com als agents que ajuden a assolir l’escomesa de facilitar aprenentatges. També ajuden a entendre les tries metodològiques, els materials i recursos didàctics que es fan servir a l’aula i les activitats complementàries que les docents duen a terme.
L’ideari que segueixen, i que és coherent i facilita el sentit global del servei i del tarannà del centre, es concreta en la voluntat que totes les persones que participen en qualsevol activitat formativa que forma part de la nostra oferta:
•
•
•
•

se sentin preparades
siguin actives
siguin competents
entenguin el context
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• reconeguin les oportunitats
• s’il·luminin i il·luminin els altres
La formació continuada i la pertinença a grups formatius enfocats a la lectura, la reflexió i la millora de la pràctica docent permet que les docents de l’equip del CFA El Roure vetllin per la qualitat de les seves actuacions didàctiques i actualitzin, permanentment,
les competències professionals que els són pròpies.
La Unitat 0
La Unitat 0 és un projecte que s’emmarca dins de l’acció tutorial i que s’ha convertit en
una eina essencial per poder dur a terme l’aprenentatge personalitzat. Formalment, es
concreta en una unitat didàctica que, principalment, permet detectar les motivacions
intrínseques, els coneixements previs i els hàbits d’estudi de l’alumnat que participa en
el curs de proves d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà, alhora que treballem en xarxa amb les famílies i altres serveis i recursos del municipi.
Cada setmana de la Unitat 0 comprèn objectius específics i complementaris. Durant
la primera setmana, l’actuació didàctica se centra en aspectes més transversals com ara
són les competències socials, la gestió de conflictes o les normes de l’aula; paral·lelament,
les docents fem entrevistes amb els serveis de proximitat i, si escau, altres agents educatius que, juntament amb nosaltres, tenen un grau elevat d’influència en la trajectòria
formativa dels i de les participants. La idea és complementar la informació i enfortir
aliances per tal d’educar amb i per a tothom oferint, alhora, una atenció més integral i
contextualitzada. Durant la segona setmana fem proves específiques de continguts acadèmics per saber quins coneixements previs té l’alumnat en cada matèria. També fem
una introducció de les metodologies i dinàmiques que les docents durem a terme a l’aula
i que van en consonància amb l’estil de treball de la Unitat 0 (aprenentatge cooperatiu,
aprenentatge-servei, sortides i tallers).

Conclusions
L’evolució dels resultats al CFA El Roure els darrers anys ha estat clarament positiva:
augment del nombre de persones participants, augment del de persones que continuen
la trajectòria formativa, diversificació de perfils (tant perfils de risc i en exclusió com
amb formació universitària), i ampliació de la diversitat de l’oferta mantenint la qualitat
docent i incorporant aprenentatges no formals. D’altra banda, les valoracions de l’activitat del CFA que en fan les persones que hi participen és excel·lent.
Sens dubte, aquests bons resultats no serien possible sense unes condicions que permetessin somniar, dissenyar estratègies i aplicar-les quotidianament a l’aula. Entre aquestes condicions en vull destacar dues:
• La complicitat i la confiança institucional. Això no hauria estat possible sense la confiança i la voluntat política que ha sabut veure i comptar amb el potencial dels serveis
i de les competències professionals de les persones que els conformen, per tal de donar respostes ajustades i integrals a les necessitats formatives del municipi.
• El temps necessari. Temps per a la formació i per poder guanyar capital professional,
temps per a l’orientació i l’acompanyament dels i de les participants, temps per trobar sinergies entre serveis i entitats locals, temps per al traspàs informatiu, temps per
a les cooperacions amb famílies, temps per escoltar propostes. En definitiva: un temps
reconegut.
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Les xarxes locals d’innovació
Mar Viura
Cap de la Unitat d’innovació de la Gerència
de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona

Introducció
Al llarg de la darrera dècada, diferents estudiosos i institucions mundials han defensat la
necessitat d’actualitzar l’educació atès que és una de les respostes clau (objectiu de Desenvolupament Sostenible número 4 de l’agenda mundial Educació 2030) a un model global insostenible que cal modificar amb accions imaginatives, locals i ètiques per a tothom.
L’informe Delors (UNESCO, 1996) identificava set tensions generades pel ràpid canvi tecnològic, econòmic i social que despuntava llavors i que calia abordar mundialment
des de l’educació, atès que si no s’actuava podia generar fortes diferències de desenvolupament i supervivència dels pobles. Malauradament, vint anys després segueixen essent
actuals, algunes de més accentuades i d’altres amb un nou significat, però totes vigents.
El 2015, la UNESCO ratificava no només la urgència d’actuar sobre aquestes tensions
conegudes sinó que n’assenyalava d’altres agreujades i imminents, com per exemple:
tensions entre el creixement de la riquesa i l’augment de la vulnerabilitat i la desigualtat;
entre la creixent interconnectivitat i la intolerància i la violència, o entre els progressos
dels drets humans i la seva aplicació.
Paral·lelament, també en les darreres dècades han aparegut nous coneixements i investigacions que han comportat avenços en la neurociència, la intel·ligència artificial, la
cibernètica, l’economia, les polítiques... canvis en totes les disciplines i ciències, des de
les més clàssiques a les més noves. Totes, però, amb un denominador comú: els grans
canvis socials que provoquen. Vivim en un món en què contínuament es redefineixen
conceptes com els de temps i espai; un món en què les relacions socials adquireixen una
dimensió virtual basada en algoritmes matemàtics que permeten compartir, construir,
manipular, enganyar i decidir; que permeten comprar, viatjar i conèixer... només cal estar connectat. Canvis que repercuteixen de tal manera en la nostra vida que els models
clàssics de convivència, de treball, de família o de comunicació actuals no seran vàlids
d’aquí a molt poc temps.
Bauman propugnava el concepte de modernitat líquida per definir l’estat volàtil i fluid
de la societat actual, sense valors gaire consistents i immersa en una incertesa permanent causada per aquesta rapidesa expeditiva. Una societat cada cop més fràgil en els
seus valors més profunds: els vincles humans i socials.
Moments convulsos i contradictoris que afecten, especialment i de manera molt profunda, l’educació. El que Carbonell (2006) anomenà divorci crònic entre escola i entorn,
entre el procés de socialització dins i fora de la institució escolar.

26

Observatori de l’educació local. Anuari 2018

A Catalunya no n’estem exempts, lamentablement hi són presents totes les tensions
i els canvis que es presenten arreu del món occidental. Les dades d’abandonament escolar i el nombre d’infants i joves en risc d’exclusió i de pobresa són molt preocupants.
L’educació pot i ha d’esdevenir un dels eixos de canvi. Comença a ser urgent treballar
amb estratègies de prevenció i de resposta que reverteixin aquesta situació.
I en tenim l’oportunitat. El món local esdevé l’entorn on es pot actuar de manera preventiva o sobre les conseqüències d’alguns problemes actuals centrant-se exactament
allà on cal trobar la solució. Els municipis disposen de prou perspectiva per elaborar
polítiques educatives a partir de les necessitats reals de les persones que hi viuen, coneixent i aplicant les oportunitats que se’ls presenten.
Fins ara, quatre pinzellades incompletes de les quals som bons coneixedors i sobre
les quals no cal allargar-s’hi més, però que juntament amb la situació educativa actual
a Catalunya justifiquen la participació de la Diputació com a agent promotor d’un programa d’innovació en els centres educatius d’escolaritat obligatòria.

L’esclat de la innovació per a la millora a Catalunya:
moments clau
Tradicionalment, a Catalunya sempre ha existit un moviment constant de renovació pedagògica amb institucions capdavanteres enfront de l’educació més tradicional i obsoleta. Carbonell feia referència a tres primaveres pedagògiques: la primavera republicana,
de principis del segle passat; la primavera de la resistència, amb la Declaració per una
escola pública catalana (1975) i la primavera de la societat civil (2016).
Tampoc no es pot oblidar la tasca mantinguda (escoltisme, associacionisme esportiu
i cultural...) per institucions no escolars entre aquests tres períodes, una tasca que ha
suposat el manteniment de valors, pràctiques i compromisos malgrat les situacions polítiques, socials i econòmiques del segle xx.
En una història molt més recent, tant en l’entorn més proper com en l’àmbit internacional hi ha moviments a favor de la millora educativa per a tothom:
• 2009: Llei d’Educació de Catalunya (LEC). S’hi explicita la necessitat d’afavorir projectes d’innovació pedagògica i curricular.
• 2015: en el Fòrum Mundial sobre l’Educació convocat per la UNESCO, 184 estats
signen La declaració d’Incheon Educació 2030 en què se secunda el compromís de la
comunitat educativa mundial per treballar a favor d’una educació inclusiva i equitativa de qualitat, i per promoure les oportunitats d’aprenentatge per a tothom.
• 2015: el mateix any, la UNESCO publica «Repensar l’educació. Vers un bé comú mundial?», un document en què s’identifiquen les orientacions futures d’educació global;
i l’OCDE presenta «La naturalesa de l’aprenentatge. Utilitzar la recerca per inspirar
la pràctica», un text resultat d’una àmplia investigació que resumeix en dues premisses i set principis allò que indispensablement hauria d’estar present en qualsevol entorn d’aprenentatge.
El punt d’inflexió a Catalunya: l’any 2016
Maig del 2016. Crida a tots els centres de Catalunya perquè s’adhereixin al programa «Escola Nova 21: Aliança per un sistema educatiu avançat» (d’aquí en endavant,
EN21). Vint-i-cinc centres educatius capdavanters en innovació educativa, el centre
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UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la Universitat Oberta de Catalunya i EduCaixa, amb el suport de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, la FaPaC i la Fundació FemCat promouen una iniciativa d’alt impacte per aconseguir una onada de canvi transformadora del sistema educatiu català, envers un
model centrat en l’aprenentatge significatiu i en el desenvolupament de competències
per al segle xxi.
Plantegen un programa de tres anys que acompanyi els centres educatius amb voluntat de repensar i transformar el propi model cap a un altre que respongui millor a
les necessitats educatives actuals, a partir de dues accions. La primera, crear un ecosistema d’escoles i instituts amb pràctiques educatives avançades referent del procés de
canvi. I la segona, seleccionar 200 centres educatius a través d’una convocatòria perquè
se sumin a generar un ecosistema educatiu avançat. Entre aquests, trenta havien de rebre un acompanyament i capacitació intensius per tal de garantir el canvi i poder-ne
extreure coneixement, amb el suport de les escoles amb pràctiques educatives avançades. La resposta va desbordar qualsevol previsió inicial i s’hi van adherir unes 500 escoles i instituts de tot el territori català, dels quals més de la meitat de la demarcació de
Barcelona.
Juliol del 2016. Consorci d’Educació de Barcelona: creació de xarxes de zona cap a la
millora educativa: resultat de diferents accions específiques anteriors i dels deu anys
d’escoles de nova creació amb projectes innovadors d’inici que podien ser models de
transformació educativa per a altres centres educatius de la ciutat.
Juliol del 2016. El Departament d’Educació fa pública la relació dels vint-i-tres programes d’innovació pedagògica, promoguts per les diferents direccions generals i implementats en totes les etapes educatives que tenen com a finalitat millorar els resultats
del sistema educatiu, des de l’aprovació de la LEC.
Setembre del 2016. La Delegació d’Educació de la Diputació de Barcelona organitza
el XXIII Fòrum Local d’Educació al voltant de la Innovació, escola i municipis, l’objecte
del qual consisteix a conèixer els projectes d’innovació educativa, els reptes de l’extensió
d’aquest model en el conjunt del sistema, i les possibilitats concretes d’intervenció dels
ens locals en el marc de les polítiques educatives locals, assegurant una educació de qualitat per a tothom com una prioritat.
Setembre del 2016. Un model per a tot el territori. La Diputació de Barcelona s’incorpora com a entitat promotora del programa Escola Nova 21. Aquest acord fa possible
que el programa incorpori un nou model de xarxes d’innovació compartida distribuïdes pel territori i es pugui donar resposta a tots els centres educatius adherits (265 a la
demarcació).
S’impulsa així un projecte educatiu de país que possibiliti itineraris educatius vitals
per a cada persona, que involucri els municipis i enforteixi xarxes i complicitats que permetin aconseguir que aquest canvi de model perduri i sigui sostenible en el temps.
Així, la Diputació de Barcelona aporta suport tècnic als municipis del territori per
facilitar el seu paper com a actors clau del projecte educatiu, des del convenciment que
els ajuntaments sempre han estat pilars del sistema, promovent i desenvolupant un ampli conjunt de polítiques educatives i de serveis per afavorir la igualtat d’oportunitats
dels seus ciutadans i ciutadanes.
La continuïtat: anys 2017 i 2018
Gener del 2017. Barcelona impulsa un nou model d’escola amb un acord ambiciós per
fer arribar la innovació pedagògica a tots els centres de la ciutat, en tres anys. Ho fa su-
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mant diferents iniciatives en un projecte conjunt d’innovació educativa anomenat Xarxes per al Canvi, amb la participació de l’ICE de la UAB, l’Associació Rosa Sensat i l’EN21
liderats pel Consorci d’Educació. Les Xarxes per al Canvi són, doncs, hereves de les xarxes de zona cap a la millora educativa.
Febrer del 2017. Els 119 ajuntaments de la demarcació de Barcelona amb centres educatius adscrits a l’EN21 es comprometen amb la Diputació a donar suport a les Xarxes
Locals de l’EN21 i, específicament en el cas de trenta-quatre ajuntaments, a ser-ne dinamitzadors.
Abril del 2017. S’inicia a tot Catalunya el funcionament de la seixantena de xarxes locals, formades per entre cinc i dotze centres que compartiran, al llarg de tres anys, els
seus processos de transformació i les experiències destinades a contribuir a la millora
del conjunt. A la demarcació de Barcelona, amb trenta-dues xarxes dinamitzades per
tècnics municipals; a la resta del territori (sense comptar-hi la ciutat de Barcelona), amb
un nombre molt menor de centres. Finalment, a les demarcacions de Girona, Lleida i
Tarragona, el Departament d’Educació destina una persona de cadascun dels Serveis
Territorials respectius a dinamitzar les estructures.
Maig del 2017. El Departament d’Educació fa públic el document «Marc de la innovació pedagògica a Catalunya».
Gener del 2018. La Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica i la Diputació de Barcelona decideixen sumar esforços per impulsar l’«Aliança
Educació 360. Educació a temps complet a Catalunya» i conviden ajuntaments, centres educatius, entitats, equipaments, recursos i iniciatives de tota mena a formar-ne
part. Es proposa superar un model educatiu centrat exclusivament en les activitats escolars lectives i a considerar que l’aprenentatge extraescolar ofereix una qualitat i quantitat creixent d’oportunitats educatives valuoses encara poc reconegudes i desconnectades. I, davant els escenaris de desigualtat i segregació que s’esdevenen en l’accés a les
oportunitats educatives fora del sistema reglat, Educació 360 es proposa garantir la igualtat d’oportunitats, sense exclusions.
Març del 2018. Publicació i difusió del «Manual per a entorns d’aprenentatge innovadors» (OCDE). Culminació d’un estudi iniciat cap a l’any 2000 que aborda de manera pràctica com crear entorns d’aprenentatge innovadors, un document adreçat als professionals, polítics i líders educatius.
Març del 2018. Se celebra el XXVII Fòrum Reptes ETC: ciutat educadora i educació
a temps complet, organitzat per la Diputació de Barcelona. S’hi reflexiona sobre l’impacte que poden tenir els projectes d’educació a temps complet en el desenvolupament
i la consolidació dels PEC. Dues estratègies que, connectades, oferiran més i millors
oportunitats educatives a tota la ciutadania.

La participació municipal en el projecte Escola Nova 21.
Les xarxes locals escola nova 21 (XLEN21)
Tal com s’ha esmentat, el 2016 esclata a Catalunya, amb molt força, la necessitat d’actualitzar, modificar i canviar l’educació perquè el que hi ha no funciona prou bé. L’impuls evident que es genera afecta especialment l’àmbit de l’escolaritat obligatòria i és
adreçat sobretot a reduir el fracàs escolar i la desigualtat però, i aquesta és la veritable
novetat, es planteja un canvi profund de paradigma que pot portar a nous sistemes metodològics, organitzatius i fins i tot arquitectònics; sobretot –i cal insistir-hi– es tracta
d’un canvi de paradigma.
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Escola Nova 21 és una aliança de centres educatius i entitats per a un sistema educatiu avançat que respon a la crida de la UNESCO per a la participació de tots els sectors
en un procés inclusiu de millora de l’educació.
L’objectiu final és que tot infant, independentment del seu context i condicions, pugui
gaudir en qualsevol centre del Servei Educatiu de Catalunya d’experiències d’aprenentatge apoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb
dignitat, sentit i benestar.1
Es proposa, per aconseguir-ho, el «marc d’escola avançada» format per quatre eixos
que descriuen l’horitzó comú per als centres educatius compromesos amb la transformació educativa:
• Propòsit educatiu dirigit a desenvolupar competències per a la vida que permetin donar resposta als reptes individuals i col·lectius.
• Pràctiques d’aprenentatge basades en el coneixement de com les persones aprenen.
• Una organització oberta i autònoma, capaç de l’autoreflexió i d’actualitzar-se.
• Una avaluació global i competencial.
Anteriorment s’ha fet referència a la participació de la Diputació en aquest programa. L’adhesió d’aquesta institució com a promotora d’Escola Nova 21 ha permès, d’una
banda, la incorporació de tots els centres que n’havien fet la demanda; però, de l’altra,
la participació dels municipis en aquest projecte amb un rol indispensable per al funcionament del projecte afavorint un marc de noves possibilitats de connexió i participació amb el territori.
S’ha aconseguit donar resposta a tots els centres adherits inicialment, a partir de la
creació de xarxes d’aprenentatge territorials dinamitzades per un tècnic/a municipal.
Per tant, l’objectiu és doble:
• Implicar els ens locals en la transformació educativa a partir del compromís dels
ajuntaments i la implicació dels tècnics municipals.
• Teixir aliances i espais d’aprenentatge col·laboratiu mitjançant les xarxes locals EN21
(XLEN21).
La configuració d’aquestes xarxes respon principalment a criteris territorials adaptats a cada situació concreta i a les modificacions que els mateixos ajuntaments i centres
van proposar. Així, d’un plantejament inicial de 32 xarxes, actualment n’hi ha 29 a causa del fet que unes quantes s’han fusionat; la grandària de les xarxes oscil·la entre 4 i
14 centres que poden pertànyer a un únic ajuntament fins a 8 municipis diferents. Sota
la denominació de xarxes locals es recullen moltes singularitats que responen a una xarxa de centres d’un sol municipi (com la de l’Hospitalet de Llobregat), d’una comarca determinada (per exemple la d’Osona, la del Garraf o la del Berguedà), de característiques
territorials singulars (com la del Baix Montseny) o xarxes ad hoc (com passa al Vallès).
La representació dels centres en la xarxa és de dues persones com a mínim: un membre de l’equip directiu i un professor (impulsor del programa al centre) amb l’objectiu
de traslladar-hi els aprenentatges que es generin a la xarxa local.
Cada xarxa està liderada per un o diversos tècnics municipals (fins a quatre) dels
ajuntaments que la configuren o d’un únic ajuntament. Aquesta decisió sobre la dina-

1

Vegeu https://www.escolanova21.cat/horitzo-comu/.
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mització de les xarxes, impulsada per la Diputació de Barcelona, va ser plantejada als
ajuntaments amb més voluntat, recursos i possibilitats tècniques per portar-ho a terme,
de cada xarxa. La proposta va ser acceptada per gairebé la totalitat de municipis proposats, que ràpidament en van detectar l’oportunitat.
Aquesta opció, però, no va estar exempta de negatives polítiques i de dubtes importants relatius a la idoneïtat dels tècnics per dinamitzar centres educatius reclamant que els Serveis Territorials se’n fessin càrrec o que es contractessin experts per
a aquesta escomesa. Ells mateixos tenien dubtes sobre la seva capacitat. Els tècnics
esdevenien facilitadors d’un grup de professionals experts que es trobaven per generar coneixement compartit; calia que aprenguessin a gestionar una xarxa en què els
components manifestaven expectatives inicials divergents envers el programa; i havien de convertir-se en articuladors de respostes. Tot això, formant part d’una metaxarxa en què es replicaven els dubtes, el funcionament i el coneixement que calia
aprendre.
Per pal·liar aquestes dificultats, la Diputació de Barcelona va fer possible que s’incorporessin a l’equip del programa EN21 dos professionals més destinats a garantir el funcionament de les xarxes mitjançant, entre d’altres, la formació als tècnics dinamitzadors.
I destinava una tècnica de la Gerència a donar-los suport en tots aquells aspectes que
requerissin.
Des de llavors, aquests tècnics municipals han rebut periòdicament formació relativa a la transformació educativa, a la dinamització de grups, al treball en xarxa i als continguts específics de cada trobada amb els centres. Se’ls ha proporcionat una plataforma
virtual on comparteixen tots els aspectes que voluntàriament es plantegen però també
on troben el suport material i de la resta de professionals.
Transcorreguts més de dos anys, la situació inicial ha canviat. Actualment són més
de quaranta professionals municipals amb sòlids coneixements sobre la transformació
educativa, la dinamització d’una xarxa i les peculiaritats dels centres que participen en
el programa. En aquests moments, són professionals prou formats i convençuts per transferir aquests aprenentatges en altres àmbits de la seva intervenció.
No només han treballat per a la transformació dels centres educatius d’ensenyament
obligatori com es va pensar en un principi sinó que a hores d’ara, i a proposta dels tècnics, s’han incorporat a les xarxes centres d’altres nivells educatius (bressol, adults, arts...);
han aconseguit la incorporació de tots els centres del municipi provocant una transformació educativa global; han plantejat la necessitat de repensar les activitats extraescolars
de manera que siguin coherents als principis de canvi; han fet arribar el nou paradigma
al consell escolar municipal, a les famílies... és a dir, han ampliat la proposta inicial a altres àmbits.
Però el més rellevant és que s’han replantejat el rol que els correspon com a tècnics
municipals, han anat més enllà de difondre o formar part exclusivament del programa.
Aquests tècnics s’hi han implicat amb decisió, i això ha canviat la posició que ocupaven
dins del sistema; així, han esdevingut professionals que impulsen, participen i acompanyen les propostes educatives més innovadores amb una fonamentació teòrica i experimentada.
Aquest programa es va iniciar amb l’objectiu de canviar els centres però ha aconseguit, gràcies a l’estratègica visió de la Diputació, començar a transformar el rol dels ajuntaments en matèria educativa, a través d’una estructura que els uneix: les Xarxes Locals
Escola Nova 21.
En aquest punt del camí, els centres han definit ja la visió del canvi i l’estratègia a seguir, i disposen d’eines i coneixements que els han de permetre aconseguir vincular les
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idees i propostes als objectius pretesos, de manera que cada centre tingui clar cap a on
vol anar el futur de l’organització.
Més enllà...
Al llarg d’aquests dos anys, la Diputació ha detectat també necessitats paral·leles a les
quals va donant resposta acompanyant els ajuntaments. En aquest punt es fa referència
a les famílies, a la importància que puguin entendre per què i per a què estan canviant
les escoles i els instituts de manera que esdevinguin també partícips d’aquests canvis,
els sustentin i s’hi sumin. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha iniciat un seguit de tallers adreçats a explicar la transformació educativa a la comunitat.
I alhora s’han generat oportunitats. Els centres municipals, en el si de les xarxes a les
quals pertanyen també han de poder conèixer i avançar en la transformació i la millora
educatives, i per aquest motiu aquest tema s’hi ha incorporat com a eix vertebrador d’algunes trobades.
Paral·lelament, des de la Gerència d’Educació s’ha iniciat també el camí cap a un nou
paradigma: «Educació 360: educació a temps complet». El temps i l’espai educatiu prenen una mirada diferent. Hi són convidats tots els actors.

Aires de futur
La finalització del programa s’ha previst per al desembre del 2019. Ens trobem en un
moment idoni en què els diferents responsables educatius veuen la necessitat d’introduir canvis fonamentals i disruptius –en les estratègies, en la didàctica, en la política educativa, en les relacions...– en el nostre sistema i servei educatiu, en un temps relativament
curt. Un moment idoni per revisar acuradament els elements susceptibles de ser modificats o de millorar. Hi ha una disposició social general a empènyer aquesta transformació i cal mantenir-la.
Les xarxes educatives locals segurament hauran de trobar nous punts de confluència
envers un objectiu comú que donarà resposta a unes situacions locals determinades. El
que ningú dubtarà és de la necessària participació dels ens locals en la consecució d’una
educació ètica, equitativa i immillorable.
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Les aliances Magnet com a estratègia
per a l’escolarització equilibrada
Roser Argemí
Fundació Jaume Bofill

David Vilalta i Carmina Pinya
Departament d’Educació

Heu visitat mai una escola convertida en un museu? L’escola Samuntada de Sabadell es
va convertir en un museu paleontològic gràcies a la seva aliança amb l’Institut Català
de Paleontologia Miquel Crusafont. Aquesta institució va cedir unes rèpliques de fòssils
a l’escola i va assessorar els alumnes i mestres per convertir l’escola en un museu obert
al barri. La formadora Magnet que acompanyava aquest projecte va provocar la reflexió
pedagògica de l’equip docent per ajudar-los a garantir un enfocament globalitzat dels
aprenentatges i que els alumnes posessin en pràctica les competències del segle xxi. Així
doncs, l’alumnat va estar treballant durant uns mesos per comissions: Rèpliques (elaboració de les fitxes tècniques de les rèpliques), Publicitat, Economia, Guies del museu,
Manteniment, Tallers i Botiga. Tres mesos de recerca, d’aprenentatges, de treball intens
i moltes emocions, en el qual els alumnes van aprendre un munt de coses! I tot plegat va
culminar en el dia del Museu Paleontològic Samuntada, en què famílies, veïns i veïnes,
representants d’entitats, mitjans de comunicació… van poder assistir a la inauguració
oficial d’aquest museu singular i després fer la visita guiada que les mestres i l’alumnat
havien preparat. L’escola era plena de gent, de colors i d’alegria. Qui ho diria, que feia
quatre anys era una escola a la qual menys de deu persones es presentaven els dies de
portes obertes... Quan la innovació i la corresponsabilitat van juntes, l’equitat educativa
és possible!

Què són les aliances Magnet?
Aquesta és una de les experiències del programa «Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu», que pretén reduir la segregació escolar acompanyant els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte innovador en aliança amb una institució d’excel·lència en
un àmbit del coneixement (científic, artístic, tecnològic...). L’objectiu és que el centre
educatiu tingui magnetisme, i recuperi la capacitat d’atraure les famílies del seu entorn.
Aquest programa, inspirat en les magnet schools dels Estats Units,1 està impulsat conjuntament per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Educació, la Diputació de

Vegeu l’informe: Tarabini, A. (2012). «Les escoles Magnet. Una aposta per l’excel·lència i l’equitat». Col·lecció Informes Breus, núm. 38. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
I també l’article: http://diarieducacio.cat/blogs/bofill/2014/02/19/les-escoles-magnet-que-hem-apres-de-lexpe
riencia-nord-americana/.
1
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Barcelona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, en col·laboració amb diversos
ajuntaments.
Els centres educatius que hi participen són escoles i instituts que, per raons diverses,
han anat perdent demanda i la seva composició social s’ha anat desequilibrant respecte
del territori de referència que els correspon. Són centres que sovint tenen vacants quan
s’acaba el període de matriculació, i que, any rere any, van augmentant el nombre d’alumnat nouvingut o amb un perfil socioeconòmic baix, i que al mateix temps van perdent
la confiança de les famílies de classe mitjana del seu entorn. No parlem dels centres ubicats en barris amb una forta segregació residencial, ja que en aquests casos la segregació
depassa l’àmbit escolar i possiblement sigui necessari implementar altres mesures.
Així doncs, el programa Magnet pretén revertir les dinàmiques de desprestigi i
guetització que viuen alguns centres a través d’una aposta per la innovació educativa.
«Es tracta d’un programa que pretén incidir en l’equitat del sistema educatiu des d’una
visió d’excel·lència i no només de compensació. És a dir, no es tracta només de millorar les condicions d’ensenyament i aprenentatge de les escoles que concentren més dificultats socials, sinó que, alhora, pretén incidir sobre les dinàmiques de segregació
escolar del conjunt del territori i contribuir d’aquesta manera a modificar la composició social dels centres per tal que reflecteixin l’heterogeneïtat social existent a l’entorn» (Tarabini, 2012).
Pel que fa al rol de la institució partner, consisteix a aportar el seu coneixement expert per provocar situacions d’aprenentatge emocionants i motivadores, tant per a l’alumnat com per al professorat. L’aportació de la institució és l’excusa per tal de fer possible
un aprenentatge més competencial i globalitzat, basat en processos d’indagació a l’aula,
en què l’alumne és el protagonista de l’aprenentatge. La voluntat del programa Magnet
no és que el centre educatiu s’especialitzi sinó que tingui una palanca de canvi potent i
motivadora que l’ajudi a fer un procés de transformació educativa.

34

Observatori de l’educació local. Anuari 2018

Per dur a terme aquest projecte d’innovació, el programa ofereix al centre educatiu
una formació en centre de 30 h anuals durant 3 anys. L’equip de persones formadores
que desenvolupa aquesta formació és una de les peces clau del programa, atès que acompanyen els equips docents i els professionals de la institució per generar conjuntament
accions i propostes que responguin als principis pedagògics del programa2 i als eixos
estratègics següents:
• incorporar el coneixement de la institució al dia a dia del centre des d’un enfocament
globalitzat de l’aprenentatge,
• implementar una organització de centre que afavoreixi una més gran coherència i intencionalitat al projecte, i perquè l’equip docent esdevingui una comunitat de pràctica,
• generar situacions d’aprenentatge significatives, basades a fer-pensar-comunicar, que
permetin desenvolupar les competències del segle xxi, i
• millorar la comunicació externa per donar a conèixer el projecte del centre al seu entorn, tot implicant-hi les famílies.

Una estratègia d’èxit per afavorir una més gran
diversificació social a les aules
El programa Magnet es va pilotar durant quatre anys en diversos centres educatius amb
l’objectiu de verificar si efectivament aquesta estratègia de partenariat podia influir en
les dinàmiques d’escolarització de la zona. L’avaluació d’aquesta fase de pilotatge, dirigida per Aina Tarabini, va permetre veure que el programa era efectiu en aquest sentit,
ja que alguns dels centres van viure canvis importants pel que fa a les dinàmiques de
preinscripció i matrícula d’alumnat.
Per una banda, els centres educatius van augmentar de manera substancial el nombre de famílies assistents a les jornades de portes obertes, la qual cosa posa de manifest
l’impacte positiu del programa en la millora de la percepció social del centre i la consegüent atracció de famílies de l’entorn. En aquest sentit, alguns dels centres escolars han
passat de tenir menys de deu famílies a les portes obertes, a tenir-ne més de seixanta.
Per altra banda, pel que fa a la preinscripció escolar, tres dels cinc centres participants
en la fase pilot del programa van augmentar el nombre de sol·licituds en primera opció, i
així es va reduir substancialment la distància entre l’oferta i la demanda de places i, fins
i tot en alguns casos, es va arribar a tenir un excés de demanda.
Finalment, el programa també ha contribuït a generar més heterogeneïtat social en
aquests centres pel fet que han atret perfils de famílies de més capital cultural i amb estudis superiors que fins ara se n’havien mantingut allunyats (Tarabini, 2018: 119).
Els resultats de l’avaluació posen de manifest que si bé tots els centres participants
en el programa han viscut canvis pel que fa a les dinàmiques de preinscripció i matrícula, l’abast i el significat d’aquests canvis està àmpliament vinculat amb la seva articulació amb altres mesures de lluita contra la segregació escolar. Així doncs, els centres
que han viscut més augment de la demanda i diversificació social han estat els que han
rebut més suport per part de l’administració local i el Departament d’Educació, especialment pel que fa a la implementació de mesures d’escolarització equilibrada que permetin «protegir» el centre mentre dura el programa.
«Aliances per a l’èxit educatiu: Orientacions per desenvolupar un projecte Magnet. Els principis metodològics»
(2016). Barcelona: Fundació Jaume Bofill. https://magnet.cat/els-principis-metodologics/.
2
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La fase de pilotatge també va permetre inferir quins altres aspectes poden afavorir o
dificultar l’èxit del programa. En aquest sentit, es pot dir que els condicionants que poden maximitzar els resultats del programa són:
• Corresponsabilitat de tots els actors: com ja hem dit, el paper proactiu de les dues administracions (especialment pel que fa a les mesures d’escolarització equilibrada) és
un dels condicionants principals, però també ho és la implicació i el compromís de
la institució partner, així com la complicitat dels mitjans de comunicació i altres actors locals.
• Claustre cohesionat i amb un propòsit compartit: el procés de transformació que
proposa el programa només és possible si hi ha una majoria de l’equip docent compromès amb el canvi i amb una cultura de treball compartit que els permeti avançar plegats.
• Estabilitat de la plantilla: els claustres que han pogut gaudir de més estabilitat en
l’equip docent són els que han pogut avançar més ràpid en el desenvolupament del
projecte, capitalitzar els aprenentatges i sostenir els canvis.
• Lideratge distribuït: tot procés de canvi requereix un lideratge important de l’equip
directiu, però els projectes que han assolit més bons resultats han estat els que han
sabut generar espais de trobada entre l’equip docent per reflexionar i planificar col·
laborativament, i on tothom sentia que era una peça important de l’engranatge.
• Famílies per atraure: existència d’una heterogeneïtat social en l’àrea territorial de referència del centre educatiu, i per tant, de famílies de perfils socials diferents que podrien matricular-s’hi.
• Oferta de places ajustada a la demanda existent: si l’oferta és més elevada i queden
vacants en altres centres educatius sostinguts amb fons públics, l’efecte fugida es perpetua i és més difícil que les dinàmiques de demanda canviïn.
Per bé que l’avaluació de la fase de pilotatge del programa pretenia sobretot veure els
impactes pel que fa als canvis en la composició social dels centres, també es van observar altres impactes vinculats a:
• Innovació escolar i canvis pedagògics: els docents expressen que l’acompanyament
Magnet els ha permès donar una més gran coherència i intencionalitat al seu projecte educatiu i avançar cap a un enfocament més globalitzat dels aprenentatges en
el centre.
• Partenariat i corresponsabilitat: l’aliança amb la institució partner ha servit de catalitzador per incorporar el treball per projectes i la transversalitat en les activitats quotidianes d’ensenyament i aprenentatge, i sobretot ha afavorit la visibilitat externa dels
projectes.
• Famílies i alumnat: augment de la confiança de les famílies envers l’escola i l’èxit educatiu dels seus fills i filles, i augment de la motivació, les ganes d’aprendre i les expectatives educatives de l’alumnat.
A partir dels aprenentatges de l’experiència pilot, durant el curs 2017-18 s’inicia una
nova etapa de creixement del programa que permet incorporar progressivament nous
centres educatius que puguin aprofitar l’acompanyament del programa per fer un procés de canvi encarat a enfortir el seu projecte educatiu i aconseguir una més gran heterogeneïtat a les aules.
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Per què és necessari combatre la segregació escolar?
Els desequilibris de composició social entre els centres educatius d’un mateix territori
posen en joc l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la construcció d’una societat més justa i
cohesionada.
Pel que fa als resultats educatius, els centres segregats solen obtenir pitjors resultats,
«amb un alumnat amb moltes més probabilitats de repetir curs, de tenir pitjors notes o
de patir abandonament escolar prematur. Evidentment, hi ha centres d’aquest tipus que
assoleixen uns grans resultats, però aquests èxits són més excepcions meritòries que no
pas la norma general» (Bonal i Cuevas, 2018). En general, als centres que es troben en
contextos socioeconòmics vulnerables la tasca docent té un grau més elevat de complexitat, i sovint els centres experimenten dificultats per atendre de manera adequada les
necessitats de cada infant. Per tant, la segregació escolar no només perjudica el rendiment acadèmic de l’alumnat, sinó també la qualitat de les seves experiències escolars i
la configuració de futures expectatives i aspiracions educatives, laborals i vitals de l’alumnat (Tarabini, 2018).
En canvi, nombroses recerques demostren que l’«efecte company» genera efectes positius sobre el rendiment dels estudiants desafavorits quan aquests estan escolaritzats en
centres amb una composició heterogènia, sense perjudicar l’alumnat avantatjat. Per tant,
una composició social més diversa als centres educatius ajudaria a reduir les desigualtats i a augmentar les oportunitats educatives de l’alumnat més vulnerable.
Globalment, la recerca internacional també assenyala que la segregació fa que un sistema educatiu sigui molt més ineficient: surt més car i els resultats educatius són pitjors.
«Un fet que, a la vegada, implica que el país o el municipi sigui menys productiu, menys
innovador, i que hi hagi menys creixement econòmic. Segregació escolar significa que
el dia de demà hi haurà més nivells d’atur, més precarietat laboral, menys resistència a
les crisis econòmiques i més problemes de cohesió social» (Bonal i Cuevas, 2018).
Pel que fa a Catalunya, el juliol del 2016 el Síndic de Greuges presentava un informe
que tornava a posar a la primera línia del debat educatiu la realitat de la segregació escolar al nostre país. La conclusió principal: després del seu informe anterior (2008), els
desequilibris en la composició social dels centres educatius es mantenen en proporcions
similars. La situació no només no ha millorat a nivell global, sinó que en molts territoris s’ha cronificat!
Aquests desequilibris en la composició social dels centres no només s’expliquen per
qüestions relatives a la segregació territorial sinó que estan fortament vinculats amb els
processos de tria de centre per part de les famílies, així com per la manca de polítiques
educatives específiques que garanteixin l’equilibri en l’escolarització de l’alumnat dins
d’un territori concret (Síndic de Greuges, 2016).
En aquest sentit, el Síndic lamentava l’escassa consciència col·lectiva de la necessitat
de combatre la segregació i de preservar l’equitat del sistema com a bé comú, i proposava un pacte entre totes les forces polítiques i socials per generar consensos socials que
facin possible la lluita contra la segregació.
La segregació escolar, doncs, no es pot entendre només com una problemàtica dels
centres amb més complexitat, al contrari, és una problemàtica que interpel·la el conjunt
del sistema educatiu català i n’afecta tots els agents. És per això que la seva lluita demana una intervenció sistèmica que ha d’implicar necessàriament tots els centres educatius
del territori i ha de desplegar, de manera intensiva, combinada i continuada en el temps,
tots els mecanismes de política educativa que tenim a l’abast. I en aquest context, el món
local hi té molt a dir i molt a fer.
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Quin és el rol dels ajuntaments en la lluita
contra la segregació escolar?
La reducció de la segregació escolar ha de ser una prioritat per a tot programa d’actuació local que busqui l’equitat i la cohesió social.
Per bé que no tenen totes les competències en matèria educativa, els consistoris poden liderar una política municipal que permeti una escolarització equilibrada. Una estratègia absolutament necessària que requereix un procés de sensibilització i d’implicació de tots els actors, buscant el màxim consens i implementant les mesures necessàries
d’acord amb les necessitats del municipi mateix.
En aquest marc, l’impuls d’aliances Magnet en alguns dels centres educatius del municipi pot ser una estratègia eficient, sempre que vagi acompanyada, com hem dit abans,

Bonal, x. i Cuevas, J. (2018). Combatre la segregació escolar: de l’amenaça a l’oportunitat. Barcelona: Fundació
Jaume Bofill, p. 13.
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d’aquesta corresponsabilització de tots els agents i mesures d’escolarització equilibrada
que permetin maximitzar els impactes d’aquesta mena de projectes. Així, cada ajuntament que vulgui promoure una aliança Magnet ha de desenvolupar en paral·lel un pla
estratègic d’intervenció, contextualitzat en funció de les necessitats del territori, que tant
inclogui propostes orientades a intervenir sobre l’oferta educativa (provisió i planificació
de places, gestió del procés d’admissió d’alumnat, garantia de condicions d’escolarització equitatives i de qualitat per a tots els centres educatius…) com intervencions orientades a actuar sobre la demanda i, per tant, de sensibilització i acompanyament a les famílies i de reforç de la col·laboració dels centres amb el seu entorn.3
El document «Combatre la segregació escolar: de l’amenaça a l’oportunitat» (Bonal
i Cuevas, 2018) recull disset propostes concretes i efectives que els ajuntaments poden
impulsar, juntament amb la complicitat del Departament d’Educació i dels altres agents
educatius del seu territori (vegeu la infografia de la pàg. anterior).
L’èxit d’aquestes mesures dependrà, com comentàvem anteriorment, del grau d’intensitat de la seva aplicació i de la seva sostenibilitat al llarg del temps. En tot cas, «és de
la combinació de diferents mesures adreçades simultàniament a l’oferta i a la demanda
que es podran garantir impactes a llarg termini en la lluita contra la segregació escolar
a Catalunya» (Tarabini, 2018).
La segregació escolar és resoluble, però cal una gran determinació i valentia política
per abordar-la. En aquest marc, pensem que les aliances Magnet són una estratègia de
gran valor i una palanca de canvi potent per tal de prestigiar els centres educatius que
pateixen aquesta segregació i afavorir que tinguin una composició social heterogènia
que reflecteixi les particularitats socials del seu entorn.
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Si el PEC és la resposta, quina era la pregunta?
Fa exactament vint anys, Barcelona i Sabadell posaven en marxa els primers «projectes
educatius de ciutat» (PEC) del país. Vuit anys després del congrés de Ciutats Educadores celebrat a Barcelona que tant d’èxit va tenir i que va esdevenir, de manera inesperada,
el primer de molts, dues ciutats catalanes dissenyaven i endegaven els seus PEC amb el suport de la Diputació de Barcelona. La idea era senzilla i clara: els PEC naixien com a eines
operatives i estratègiques per implementar els ideals i els anhels de la Ciutat Educadora
que el moviment havia plasmat en la seva Carta del 1994. Després d’uns anys d’actuacions
de caràcter «formal» (adhesió del consistori municipal al moviment i a la Carta, declaracions d’intencions, etc.) havia arribat el moment de prendre’s la Ciutat Educadora com a
repte operatiu i com a projecte concret, i posar en marxa les accions que havien de permetre assolir la utopia d’un poble i d’una ciutat que promou totes les educacions per a tothom
al llarg de tota la vida. Des d’aleshores, més d’un centenar de pobles i ciutats d’arreu del
país i de molts altres municipis a l’Estat espanyol i a Europa han seguit els passos d’aquelles dues ciutats pioneres i han estructurat eines operatives per desplegar i concretar la
proposta de la Carta de Ciutats Educadores. Vint anys després dels primers PEC ens interessa preguntar-nos: a quins reptes han de fer front els PEC avui, atès el nou context
social, econòmic, educatiu i tecnològic en què vivim? Així, si els PEC són la resposta, quina o quines són les preguntes i els reptes avui? O dit d’una altra manera: per a què volem
els PEC als nostres pobles i ciutats? Quins objectius i reptes han d’acomplir? Com s’han
estructurar, d’organitzar i d’orientar aquests reptes? Aquestes van ser les preguntes que
ens vam plantejar al XVII Fòrum Educatiu Local de març del 2018 amb l’ajuda de la
perspectiva de l’Educació a Temps Complet-Educació 360. I aquest capítol intenta, de
manera modesta, donar-hi unes primeres respostes per ser debatudes amb el món local.

Els reptes dels PEC avui: la perspectiva
d’Educació 360 com a mirall crític
Els PEC van néixer a finals dels anys noranta1 amb dos objectius de fons: situar l’educació i les educacions en l’agenda d’un món local amb algunes experiències i poques comCollet, J. «PEC: anàlisi de l’experiència acumulada». A IGOP - Diputació de Barcelona (2005). Els projectes educatius de ciutat: guia metodològica. Diputació de Barcelona, Barcelona.
1

41

Observatori de l’educació local. Anuari 2018

petències en aquest àmbit però amb moltes incumbències per abordar, i assajar noves
formes de govern més relacionals i participatives (governance) en un context encara
massa lligat a organitzacions que funcionaven de dalt a baix (top-down) i en base a plans
estratègics massa tecnocràtics (government). Crec que és positiu i just reconèixer que
ambdós objectius s’han assolit i amb escreix. Per una banda, no hi ha cap municipi al
país que no tingui les educacions en la seva agenda de prioritats i que no tingui projectes i programes rellevants al respecte; avui, tampoc cap consistori català s’aventuraria a
promoure un pla sobre l’educació al municipi sense comptar amb els agents del territori. Ja que, com escrivia l’enyorat Jaume Botey recordant la seva etapa de regidor d’Ensenyament a l’Hospitalet de Llobregat en el llibre dels primers deu anys de Tekhné:2 «El
que en tot procés educatiu i ciutadà distingeix realment el sentit del que es fa és la implicació i la participació dels ciutadans». Així, una vegada les educacions són en l’agenda de tots els municipis i les formes d’organització i treball són més participatives i en
xarxa, ara què: quins són els nous horitzons, els nous reptes i els nous objectius dels projectes educatius de ciutat, de barri i de poble?
Com hem dit, per ajudar-nos a fer aquest exercici emprarem la perspectiva de l’Educació a Temps Complet-Educació 360 a manera de mirall crític. Aquesta perspectiva es
proposa treballar per tal3 «que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en
tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el
temps lectiu i el no lectiu. I que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital
amb equitat i sense exclusions». Des d’aquesta mirada, doncs, ens preguntem quins són
els reptes dels PEC avui, entesos com l’eina de política municipal que promou, organitza i orienta de manera participativa totes les educacions del territori buscant que les poblacions esdevinguin pobles i ciutats educadores. En presentem sis.
Repte 1: Fomentar i aprofundir el treball conjunt
entre el món local i l’educació formal
Tradicionalment, els vincles entre l’educació formal i el món local han estat molt diversos en funció de les persones, els contextos i la història. Els PEC en primer lloc i, sobretot, els plans educatius d’entorn (PEE) i les zones educatives (ZE), van ser experiències
de corresponsabilitat que van fer avançar aquest vincle de manera clara. Avui, sembla
imprescindible una aliança estructural, formal i potent entre els ajuntaments entesos
com a administració educativa, els diversos actors de l’educació no formal locals i totes
les etapes d’educació formal vinculades al Departament d’Educació. Una aliança que
vagi dissolent les fronteres entre un espai i un temps educatiu (el formal) i els altres (no
formal i informal) per construir conjuntament un projecte educatiu compartit. Si allò
que passa en l’àmbit familiar o en l’àmbit no formal és determinant en els resultats escolars, com podem seguir pensant i treballant en educacions aïllades i separades les unes
de les altres? Com ja hem escrit,4 s’imposa experimentar i arriscar tot aprofitant el bagatge acumulat, buscant noves geografies educatives en què l’espai i el temps escolar i la
resta d’educacions (locals) no siguin com països diferents, aïllats i autocentrats sinó com
diverses portes d’entrada a un projecte educatiu global, coherent, compartit i interde-

Tekhné és l’Associació catalana de tècnics i tècniques d’educació. Botey, J. «Primers ajuntaments democràtics
i ensenyament». A Tekhné (2011). Educació, gestió i territori. Barcelona, Tekhné, p. 39.
3
Vegeu www.educacio360.cat.
4
Collet, J. (2016). «Més enllà dels PEC, els PEE i les zones educatives: primers apunts per a una escola municipi». Revista Catalana de Pedagogia 10, p. 12-32.
2
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pendent que, siguem-ne ben conscients, treballa amb els mateixos infants, joves i famílies.5 Així, el PEC pot ser avui una eina de política educativa que englobi, promogui i
orienti, de manera corresponsable amb el Departament d’Educació, tots els actors educatius locals i les famílies, cap a un projecte educatiu per a totes i cadascuna de les persones del municipi dels 0 als 100 anys.
Repte 2: La transversalitat de la mirada educativa
dins dels ajuntaments
Però per tal que aquest projecte global que inclogui tots els espais i els temps educatius,
formals i no formals s’esdevingui, dins del mateix ajuntament també cal que totes les
educacions estiguin coordinades i orientades conjuntament. Sabem que l’educació està
vinculada a diverses àrees, regidories i projectes municipals. Però, a vegades, aquesta
diversitat no disposa d’un projecte educatiu compartit, quelcom que els resta potència i
capacitat d’impacte. Per això els PEC, a la llum de la perspectiva Educació 360, tenen el
gran repte d’esdevenir l’eina organitzativa per la «transversalitat», una mirada educativa compartida dins dels ajuntaments, unes formes de treball conjuntes i unes accions
més globals, més orientades i amb més impactes. Ras i curt. El PEC no només ha d’organitzar espais i temps per parlar d’educacions de manera compartida de cara enfora.
També ha de fer que això passi entre les regidories de cultura, esports, medi ambient,
serveis socials, educació... No es pot construir un projecte educatiu global si el mateix
ajuntament concep i practica les diferents educacions com a compartiments a banda.
Repte 3: La participació i l’apoderament d’infants, joves,
famílies i ciutadania
Creiem que la perspectiva d’Educació 360 l’encerta de ple quan situa la participació i la
implicació dels diversos actors socioeducatius com un element clau per generar més i
millors oportunitats educatives per a tothom. Com ja vam expressar de manera contundent en la revisió metodològica dels PEC del 2009,6 la possibilitat real i efectiva d’un
projecte educatiu global a cada municipi passa indefectiblement perquè els PEC esdevinguin, alhora, espais imprescindiblement participats i participatius, i alhora espais
promotors d’aquesta manera de treballar en totes les educacions. Avui, més que mai, no
podem pensar a fer projectes, programes i actuacions educatives per a la ciutadania o
sobre la ciutadania. Estan condemnats al fracàs. Només les accions que des del seu disseny fins a la seva implementació estiguin cogenerats, coproduïts i coavaluats amb els
diversos actors socioeducatius tenen possibilitats reals de generar impactes potents i
sostenibles. Així com a l’escola docents i professorat van esdevenint cada vegada menys
protagonistes de la classe i més acompanyants crítics en la construcció de coneixement
compartit per part de l’alumnat en el marc de metodologies com el treball per projectes
o l’aprenentatge servei, així mateix l’ajuntament pot deixar de ser «el centre» dels PEC
per esdevenir el promotor de més i millors educacions amb la resta d’espais, temps i actors socioeducatius del territori. Per tal que això passi, cal una actitud generosa de les
administracions de voluntat sincera en el sentit d’apoderar la ciutadania, és a dir, de re-

Collet, J.; Tort, A. (2017). Escola, famílies i comunitat. La perspectiva imprescindible per educar avui. Barcelona,
Octaedro.
6
Subirats, J. (dir.); Collet, J. (coord.); Sánchez, E. (2009). Projectes educatius de ciutat: un procés permanent.
Barcelona, Diputació de Barcelona.
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conèixer tot allò que els infants, joves, famílies, entitats i ciutadania saben i poden fer;
i, des d’aquí, facilitar i promoure espais i dinàmiques participatives per abordar els reptes educatius del territori.
Repte 4: La governança global de totes les educacions del territori
El repte 3 implica, doncs, que l’Ajuntament deixa de pensar-se i situar-se com l’únic o
el principal actor que «aporta» educacions al municipi per esdevenir l’actor clau del govern de totes les educacions en xarxa. Com sabem, a cada municipi o barri ja s’hi donen
moltes educacions, però sovint estan descoordinades, desorientades, són incoherents o
poc equitatives. Els PEC es presenten com una eina organitzativa molt potent per tal
d’acomplir tres funcions clau de l’administració pública avui: a) (re)conèixer, articular
i donar a conèixer totes les educacions que es donen al municipi; b) orientar, reformular i, si cal, transformar aquestes educacions que són com el «currículum» que la ciutat
ofereix, tot seguint criteris d’igualtat d’oportunitats, d’equitat, de qualitat, etc.; i, c) promoure noves educacions i projectes innovadors generant espais de trobada, aprenentatge i coordinació entre actors diversos i facilitant eines per a l’avaluació de les diferents
iniciatives. Ja no es tracta per part dels ajuntaments de decidir i implementar de dalt a
baix totes les polítiques educatives de la ciutat, sinó de generar i promoure espais que
governin en xarxa les educacions de la ciutat seguint uns criteris compartits. És a dir,
que detectin necessitats, buits i desigualtats; que cogenerin respostes en xarxa; i que
s’avaluï i autoavaluï la seva implementació per seguir millorant-la.
Repte 5: Construir un projecte educatiu coherent i global
a nivell local
Però tots aquests processos descrits, com ens recorda Subirats,7 no són neutres des d’un
punt de vista de valors i de models socials. De fet, és normal que les educacions siguin
un lloc de conflicte ja que no hi ha un sol model o una sola visió de l’educació a cada
territori. Per això cal evitar, a parer nostre, demonitzar el debat, el dissens i el conflicte des d’un (fals) ideal d’educació «consensuada, tècnica i neutral» tal com s’ha volgut
presentar des dels postulats de la Nova Gestió Pública. Les millors educacions no són
les pretesament «perfectes» des d’un punt de vista tècnic o les pretesament «neutres»
des d’un punt de vista de model social. Ans al contrari. Com les recerques8 en classisme, sexisme o racisme expliquen, són molts els perills d’una suposada neutralitat educativa, per exemple, en els llibres escolars. Així, si la neutralitat i la normalitat en la
història la defineixen un col·lectiu concret d’homes, blancs i de classe mitjana o alta,
s’acostuma a donar una invisibilització d’altres col·lectius com ara dones, infants, poble gitano, classe treballadora, persones amb (dis)capacitats, etc. (currículum ocult).
Per això, quan parlem d’educacions, no podem estalviar-nos de parlar, debatre i contrastar els valors que les guien i les orienten, i per tant, de preguntar-nos: quines educacions per a quin municipi?

Subirats, J. «Once notas (dispersas) sobre el futuro de la educación». A: Merino, À.; Plana, J. (2007). La ciudad
educa. Barcelona, Serbal.
8
Willis, P. (1988). Aprendiendo a trabajar. Madrid, Akal; Subirats, M. (2017). Coeducació, una aposta per la llibertat. Barcelona, Octaedro; Besalú, X. (2002). Diversidad cultural y educación. Madrid, Síntesis.
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Repte 6: Assolir una igualtat d’oportunitats real en l’accés,
el procés i els resultats de totes les educacions
Van ser Ariane Baye i Marc Demeuse9 els qui, ja fa més d’una dècada, van alertar que
la igualtat d’oportunitats no es podia donar només en l’accés a les educacions. Calia
treballar per una equitat i una igualtat d’oportunitats real i efectiva en l’accés, en el
procés i l’experiència educativa, i també en els resultats. Així, en un context de creixent
polarització de les desigualtats educatives, tant de les velles (vinculades als resultats escolars) com de les noves (vinculades al fora escola), el repte de l’equitat apareix amb
més força que mai. Avui, el repte «substantiu» clau que la perspectiva d’Educació 360
planteja és com els PEC poden esdevenir eines potents i útils per construir una igualtat d’oportunitats real per a tots els infants-joves, famílies, persones adultes… Una
igualtat d’oportunitats que es fixi alhora en l’accés a les diverses educacions (lluita contra la segregació escolar; oferta per a tothom de totes les extraescolars; manca de determinats perfils socials a 0-3; etc.); en els processos i experiències que s’hi donen (vetllar
per la qualitat humana i educativa de totes les escoles, de totes les extraescolars, de tots
els serveis a la petita infància; vetllar per les transicions entre les diferents etapes educatives, etc.); i en els desiguals resultats que hi podem trobar (com evitar la reproducció
generacional del fracàs escolar; com treballar preventivament amb els col·lectius més
vulnerables;10 com evitar l’abandonament escolar prematur;11 com oferir sempre noves
oportunitats educatives especialment als més desfavorits;12 etc.). Avui el repte de l’equitat per a les diverses educacions ja no és (només) d’accés, sinó també referit a les experiències i els resultats.

Conclusió
Després de vint anys d’assoliments rellevants, els PEC tenen avui nous reptes que hem
situat a partir del diàleg amb la perspectiva de l’Educació 360. Els PEC van néixer per
donar resposta a unes preguntes que ja s’han resolt. Per això avui cal que els PEC es
plantegin noves preguntes i nous reptes. Sens dubte, els reptes organitzatius que hem
situat al voltant del concepte de govern relacional o en xarxa (governance) són rellevants.
Però, avui més que mai, ens sembla que la pregunta clau sobre els PEC és com poden
esdevenir motors generadors de trobada, de pensament, d’experimentació, de qüestionament, de problematització, de debat... al voltant de les diferent educacions, de la seva
articulació i del seu sentit o orientació. Creiem, més que mai, que cal fer-se les preguntes bàsiques al voltant de les educacions: Per què? Per a què? Amb qui? De quines maneres?... No fos cas que, com ho adverteix la filòsofa Marina Garcés,13 estiguéssim molt
capficats només en com fer una millor educació als nostres municipis però la pregunta
del per (a) què eduquem, ja ens l’haguessin contestat d’altres (i a sobre, amb una resposta que no ens agrada, que no ens convé o que no volem). En l’actual canvi d’època, les

9
Demeuse, M.; Baye, A. «Pourquoi parler d’équité?». A M. Demeuse et al. (2005). (ed.) Vers une école juste et efficace. Brussel·les: De Boeck.
10
Collet, J.; Naranjo, M.; Jiménez, V. (2016). «Projecte Enxaneta. Suport escolar per a l’èxit escolar de tot l’alumnat». Temps d’educació 50, p. 155-170.
11
Tarabini, A. (2017). L’escola no és per a tu: el rol dels centres educatius en l’abandonament escolar. Barcelona,
Fundació Jaume Bofill.
12
Funes, J. (2016). El Llindar. Relat educatiu d’una escola singular. Cornellà, El Llindar.
13
Garcés, M. (2013). Mundo común. Bellaterra, Edicions Bellaterra, p. 87.
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transformacions són vertiginoses, però no són «canvis amb final tancat», sinó que, precisament en funció de com les entomem i com les orientem, ens poden dur a futurs ben
diferents. Per això, com dèiem, segurament la pregunta i el repte majúscul dels PEC avui
és esdevenir una eina organitzativa útil i efectiva per debatre, coproduir, cogenerar i cogovernar de manera col·lectiva les educacions que volem i que ens calen. I fer-ho abans
que d’altres ens col·loquin solucions prefabricades a problemes educatius (que potser ni
tenim) o ens venguin respostes tancades a preguntes que no ens interessa obrir.
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Educació 360. L’hora dels municipis:
una política educativa per al futur
Joan Cuevas
Fundació Jaume Bofill

Introducció. L’oportunitat de treballar l’educació
més enllà de l’escola
Una de les grans preguntes que la política educativa es fa és: com estem i com podem
millorar l’educació al nostre país? En quin punt ens trobem i sobre quins àmbits cal influir per millorar els resultats globals?
Una de les principals fonts d’informació i coneixement per poder respondre aquesta
mena de preguntes és l’Anuari de l’Educació de la Fundació Jaume Bofill. L’edició de
l’Anuari del 2016 ens mostra uns resultats globals que avancen però que ho fan lentament. També ens assenyala que els àmbits on cal fer avenços sobretot significatius és en
el de l’equitat. Per tant, estem afirmant que cal millorar aspectes com són les desigualtats d’accés, la segregació escolar o l’abandonament educatiu prematur. Un dels àmbits
on també es generen fortes desigualtats és el que va més enllà de l’escola, i en tot allò que
envolta l’escola: activitats extraescolars, esplais, esports, cultura, casals d’estiu, i un llarg
etcètera. Tot i que és un àmbit on encara hi ha poques dades, podem trobar-ne algunes
que ens donen pistes sobre el tema, i especialment pel que fa a les activitats extraescolars. Què ens diuen aquestes dades?
En primer lloc, hi ha evidències que donen suport a la idea que les activitats extraescolars tenen un impacte positiu en els resultats educatius d’infants i joves. L’any 2016, la
Fundació Jaume Bofill va publicar una revisió d’evidències internacionals elaborada per
Sheila González sobre les activitats extraescolars. Cal destacar que, en general, aquestes
activitats suposen un guany de dos mesos sobre el progrés acadèmic mitjà de l’alumnat
en un curs escolar i de dos mesos i mig en el cas de l’alumnat més vulnerable. La publicació assenyala, més en concret, que la participació en aquestes activitats pot impactar
de manera positiva en aspectes com els resultats escolars (sobretot en matemàtiques i lectura), la motivació i la disposició a l’aprenentatge, les expectatives formatives per a l’educació postobligatòria, les habilitats psicosocials, la reducció dels comportaments de risc
i la reducció de l’abandonament escolar. Per tant, la participació en activitats extraescolars implica millores en les dimensions educatives i vitals d’infants i joves. Evidentment,
aquests beneficis no es donen desenvolupant activitats extraescolars de qualsevol manera, la mateixa publicació assenyala quines característiques ha de tenir la intervenció
segons l’evidència internacional per tal que les activitats tinguin aquests impactes.
En segon lloc, cal assenyalar que l’actual participació en activitats extraescolars a Catalunya és desigual entre la població. Actualment, una de les poques enquestes que re-
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cull dades sobre participació en aquesta mena d’activitats és l’Enquesta de Salut de Catalunya. Una enquesta que està analitzada amb més detall en l’«Informe sobre el dret al
lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars» publicat pel Síndic de Greuges de Catalunya (2014). Aquest document mostra que l’any 2012 el 64 % dels infants de 3 a 14 anys
feia activitats extraescolars esportives, i que un 39 % feia activitats no esportives: per
exemple música, dansa o idiomes. Per tant, no tots els infants participen en aquesta mena
d’activitats. Un de cada tres infants no fa cap activitat extraescolar esportiva, i dos de
cada tres no fan cap activitat no esportiva. Això pot ser degut a opcions familiars, però
molt sovint, també hi ha raons socioeconòmiques al darrere. Tal com apunta l’informe del síndic, «les dades de l’enquesta de salut de Catalunya [...] constaten que el gènere, i especialment el capital econòmic i cultural de la família d’origen són importants
factors de desigualtat en l’accés». Aquestes dades mostren per exemple que hi ha més
d’un 30 % de diferència en la participació en activitats esportives entre els grups amb
pares que tenen ocupacions més ben posicionades i en ocupacions menys ben posicionades. Unes diferències que també es produeixen de manera similar en les activitats no
esportives. Per tant, hi ha desigualtats importants en la participació d’infants i adolescents en les activitats extraescolars, una participació molt marcada pel gènere, però sobretot pel nivell educatiu i pel tipus d’ocupació dels pares.
D’acord amb tot aquest coneixement de què disposem, podem dir que l’àmbit de
l’educació que va més enllà de l’escola es configura com una política pública de gran
oportunitat. Pensem que es tracta d’un àmbit amb desigualtats importants, i en el qual
hi ha un marge de millora considerable que podria impactar de manera molt positiva
en els resultats globals educatius, i força especialment en els resultats de l’alumnat més
vulnerable. A més, és un àmbit sobre el qual comença a haver-hi evidència internacional pel que fa a com cal treballar per garantir un impacte positiu.

Treballar l’Educació 360 des del municipi
No és la primera vegada que s’intenta treballar l’àmbit del fora escola des de la política
pública. Les últimes dècades, a Catalunya n’hi ha hagut diversos precedents; en són un
exemple els plans educatius de ciutat (PEC) que s’han impulsat en molts municipis durant les últimes dues dècades, l’impuls que s’ha donat a aquests PEC des de la Diputació
de Barcelona o els plans educatius d’entorn impulsats per la Generalitat de Catalunya i
alguns ajuntaments. Tots aquests precedents són de gran rellevància i han ajudat a avançar en aquest àmbit. Però encara hi ha molta feina a fer. De fet, com a societat se’ns presenta el repte de poder fer un salt significatiu: un salt que permeti canviar substancialment les trajectòries vitals d’infants i joves i que permeti impactar de manera contundent
els principals indicadors educatius. La gran pregunta davant d’aquest repte és esbrinar
quina és la fórmula estratègica que pot ajudar a accelerar i generar aquest revulsiu.
L’aliança Educació 360 entoma el repte de generar un canvi significatiu a tres anys
vista intentant catalitzar les oportunitats educatives tot connectant els centres educatius
amb la comunitat. L’aliança ha estat impulsada originalment per la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Fundació Jaume Bofill,
i s’hi han sumat ja centenars d’organitzacions, com ara entitats no lucratives i ajuntaments. Un projecte que es va començar a gestar l’any 2017 i que es va presentar al públic
el gener del 2018.
Educació 360 està intentant generar aquest salt en la col·laboració de tots els agents
educatius amb diferents línies estratègiques. Si fem un cop d’ull a referents internacio-
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nals que treballen en aquest àmbit podrem trobar diferents línies de treball. Per exemple,
detectarem molts bons referents en el treball dut a terme per Elena Sintes en l’informe
Escola a temps complet (2015), en què es repassen unes quantes iniciatives internacionals. Hi ha estratègies que fonamenten l’escola a temps complet en un canvi més de sistema (arreu del país, amb una política pública i recursos en l’àmbit nacional), d’altres
que es focalitzen més en el nivell municipal, i d’altres que situen el canvi sobretot als
centres educatius. En realitat, és clar que hi ha moltes estratègies que combinen diversos
components. En tot cas, en aquest article que us presentem ens concentrarem a analitzar l’estratègia de caràcter municipal que desenvolupa Educació 360. La qual cosa no
vol dir que sigui l’únic component present en l’estratègia de canvi d’Educació 360. Arribats en aquest punt, és important fer-nos la pregunta: per què vol Educació 360 generar aquest canvi en l’àmbit municipal?
En primer lloc perquè els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, coneixen bé les seves necessitats i estan molt a prop dels principals agents comunitaris. I si bé és cert que l’actual configuració de competències educatives és limitada per
als municipis, també és veritat que més enllà de proveir serveis educatius directament,
els ajuntaments poden exercir un important rol de lideratge o dinamització del sector
educatiu. Això implica anar més enllà de la tasca a què estan acostumades les administracions locals. No va tant de gestionar o proveir serveis concrets, sinó que va més aviat
de liderar, dinamitzar, fomentar i catalitzar. Per tant, en aquest aspecte hi ha un àmbit de
millora sobre el qual caldrà generar coneixement que sigui aplicable.
En segon lloc, Educació 360 es concentra en l’àmbit municipal perquè hi ha molts
precedents internacionals en què el context en què es treballen les desigualtats més enllà de l’escola és un àmbit local. En són un exemple projectes com ara Cities of Learning,
City Connects o Strive Together. Tots ells són projectes del món anglosaxó (principalment
dels Estats Units i Anglaterra), on s’han establert aliances amb actors públics i privats
no lucratius. Uns projectes que, sobretot centrats localment o en districtes educatius (en
el cas dels Estats Units), van demostrant impactes significatius en la millora educativa i
en les trajectòries vitals d’infants i adolescents.
A més, cal subratllar que per al municipi també és una gran oportunitat treballar
l’àmbit de l’educació fora de l’escola. En molts espais internacionals de debat sobre el
municipalisme es posen sobre la taula els reptes, importants, que els municipis es plantegen arreu del món. En aquest sentit, ens podem fixar per exemple en els continguts de
la Nova Agenda Urbana Hàbitat III que es va aprovar en la Conferència de les Nacions
Unides sobre l’Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible del 2016 o els debats generats en el marc de la iniciativa Global Parliament of Mayors a partir també del 2016.
És en aquest marc on sorgeixen debats sobre com es poden fer municipis més resilients
davant d’un futur cada vegada més incert. Com es poden fer institucions i societats més
inclusives, quines polítiques poden fomentar la igualtat entre la població, i com es pot,
en definitiva, aconseguir que el futur dels municipis sigui més pròsper econòmicament
i socialment parlant, més equitatiu, amb un més bon benestar per al conjunt de la ciutadania i amb una millor resistència a les crisis. Doncs bé, un dels camins més clars per
on poder abordar aquests reptes és el d’aprofundir i millorar els resultats educatius, com
també reduir les desigualtats en aquest àmbit. I, molt especialment, els municipis poden
tenir un paper clar a l’hora de liderar i catalitzar tots els agents i les oportunitats educatives tant en l’entorn dels centres educatius com en el conjunt de la comunitat.
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Com generar un salt en l’Educació 360
Poder generar una política pública amb una lògica Educació 360 té una certa complexitat. En primer lloc, perquè és un àmbit que és responsabilitat de molts actors i de ningú
en concret. Tot i que la LEC clarifica la majoria de competències en l’àmbit escolar i de
l’educació formal, l’àmbit del fora escola encara és difús. En segon lloc, tot i que tenim
clara la diagnosi (l’espai al voltant de l’escola és on es generen desigualtats importants),
no és tan clara quina pot ser l’estratègia o proposta concreta de solució. Actualment,
disposem de pistes i d’evidències internacionals sobre quines poden ser les solucions,
però cal posar d’acord molts actors i organitzacions que estan intervenint en aquest àmbit, amb l’objectiu de tenir una idea de mínim consens sobre com solucionar aquest dèficit. En tercer lloc, tot i que ja es poden començar a impulsar moltes iniciatives amb recursos similars als actuals, a mitjà i a llarg termini, sempre que es vulgui impulsar una
política pública ambiciosa caldrà un increment pressupostari important. I, finalment,
la manca de dades sobre tot el que passa en l’espai del fora escola limita la navegació de la
política pública. En alguns punts és difícil saber amb prou concreció on estem i quin és
el resultat de les mesures que s’impulsen.
Malgrat que el repte no és fàcil, l’aliança intenta abordar tots aquests elements. I ho
fa tenint en compte els precedents que se’n tenen tant a casa nostra com en l’àmbit internacional. El primer pas ha estat situar la necessitat d’abordar l’Educació 360 en l’agenda pública. En aquest procés ha estat molt important sensibilitzar i buscar la implicació
d’actors diversos. Una tasca que ha compromès centenars d’organitzacions no lucratives
i d’institucions públiques. El pas següent és començar a caminar, començar a trobar solucions que facin avançar l’Educació 360 i que comencin a assentar bons precedents. És
en aquest marc estratègic que se situa la decisió d’elaborar un document de propostes
de política municipal. És a dir, l’elaboració d’un material especialment dirigit a polítics,
partits i decisors de política pública, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la problemàtica, situar l’oportunitat que tenen els municipis i el país en aquest àmbit i aportar arguments, raons per estendre-ho a totes les agendes possibles. A més, el document aporta
coneixement rellevant en referència a com impulsar aquesta mena de polítiques en el
municipi, com també propostes concretes que es puguin desplegar amb el lideratge dels
ajuntaments.

L’elaboració del document de propostes municipals
i el procés d’incidència política
El document s’ha elaborat a través d’un procés que mescla la participació i el coneixement acadèmic, i es va realitzar entre els mesos d’abril i juny del 2018. El procés va ser
dissenyat i conduït pels experts Jordi Collet (Universitat de Vic), Joaquim Brugué (Universitat de Girona) i Joan Cuevas (Fundació Jaume Bofill), i dirigit per Carles Barba; va
consistir en quatre sessions de treball i una cinquena sessió de tancament en què es van
fer trobades grupals d’entre 10 i 18 persones de perfils concrets. Així, es va plantejar una
sessió amb tècnics directius municipals d’educació, una altra amb polítics electes locals,
una amb docents de centres educatius i, finalment, una més amb responsables d’entitats
relacionades amb el món comunitari, social i educatiu. El contingut d’aquestes sessions
es va centrar a contextualitzar l’elaboració del document, fer un recull de propostes
que es poden impulsar a nivell municipal, generar una reflexió al voltant de quines són
les principals funcions que ha de desenvolupar un Ajuntament per promoure l’Educa-
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ció 360, i finalment, una reflexió oberta i conclusiva al voltant del projecte. Per acabar
el procés, es va convocar una sessió de tancament dirigida a totes les persones que havien participat en les reunions prèvies, de manera que es va generar una trobada que
barrejava tots els perfils. En aquesta última sessió es va presentar un primer esborrany
del document final, i es va fer una reflexió col·lectiva tenint en compte la voluntat de disposar d’un producte que complís les condicions següents: que fos clarificador, comprensible, convincent i aplicable.
Posteriorment es va acabar d’elaborar el document «Connectant la comunitat per generar més i millors oportunitats educatives. Propostes de política municipal (2019-2023)»,
un document que ha estat presentat a tots els responsables de política municipal i d’educació de les direccions de la majoria de partits polítics de l’arc parlamentari català. La
voluntat de tot aquest procés és aconseguir que la missió, l’enfocament i les propostes
de l’Educació 360 estiguin presents en la majoria de programes electorals municipals, i
que, de la mateixa manera, aquest tema aparegui en el màxim possible d’espais de debat
de política municipal abans de les eleccions municipals de maig del 2019.

Com han de liderar els ajuntaments l’Educació 360?
Un dels reptes que té al davant l’aliança Educació 360 és aportar idees, pautes o referències quant a com liderar i dinamitzar l’Educació 360 en l’àmbit municipal. La pregunta
és molt rellevant, perquè si l’administració pública ha de promoure aquest nou paradigma educatiu ha de ser capaç d’anar més enllà de les funcions que tradicionalment ha
desenvolupat. Això vol dir que ha de passar de proveir directament serveis o aprovar
normativa a desenvolupar unes funcions més de relació, de dinamització i catalització
dels agents i les oportunitats que ja existeixen en la comunitat. L’administració ha de ser
capaç de generar un impacte en una sèrie d’objectius educatius ambiciosos, i ho ha de
fer acompanyant, dinamitzant i treballant en xarxa amb diferents institucions, serveis
i agents de la comunitat.
Per poder donar pistes sobre com treballar de la millor manera possible en aquesta
direcció, el document fa un breu repàs a l’anomenat «impacte col·lectiu». Es tracta d’un
model que John Kania i Mark Kramer van exposar per primera vegada l’any 2011 en la
revista Stanford Social Innovation Review. És un marc que es va desenvolupar precisament observant projectes educatius als Estats Units que aconseguien generar impacte
social i que ho feien des de la col·laboració de nombrosos actors de la comunitat. Segons
aquest model, si volen aconseguir impacte col·lectiu els actors han de garantir que com
a conjunt es desenvolupen cinc grans funcions: 1. Lideratge i agenda comuna. 2. Avaluació i mesura de progrés, 3. Comunicació, relat comú i sensibilització. 4. Equip de suport i coordinació i 5. Activitats de reforç mutu. D’acord amb el procés participatiu que
s’ha desenvolupat, es va decidir modificar lleugerament les grans funcions del model.
La funció d’activitats de reforç mutu (5) es va incloure dins de la funció d’equip de suport i coordinació (4) i es va incorporar una nova funció, que per a Educació 360 és fonamental: la de disposar de recursos suficients i garantir l’accessibilitat i l’equitat. Aquestes cinc grans funcions són les que els ajuntaments poden assumir i garantir per tal de
promoure l’Educació 360.
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Què poden fer els ajuntaments?
Finalment, el document aborda no només el com, també explica què és el que concretament es pot impulsar en el municipi si es vol promoure l’Educació 360. En aquest sentit, es recomana que l’estratègia i les accions municipals sempre s’ajustin a les necessitats
de la localitat, i per això es recomana als ajuntaments que no ho hagin fet que impulsin
diagnòstics educatius compartits dels quals es derivi un pacte o un pla local per a l’Educació 360. Tanmateix, el document proposa que els municipis comencin a caminar, i en
aquesta línia es recomana la promoció de projectes o d’actuacions concretes i limitades,
que siguin viables i dels quals es tingui la seguretat que seran un èxit. El que es busca
amb això és generar precedents d’èxit que permetin continuar promovent el canvi envers l’Educació 360.
Amb l’objectiu d’oferir un ampli ventall d’actuacions i projectes possibles, el document planteja un total de trenta-sis propostes concretes agrupades en nou grans àmbits,
anomenats mesures (figura 1). Totes les propostes han estat generades a partir de les trobades col·laboratives amb els diferents perfils que ja hem esmentat. Les propostes que
s’han inclòs són pràcticament totes basades en projectes o actuacions ja existents en municipis de Catalunya, o bé en base a idees implementades en altres països i que s’ha considerat que es poden aplicar en el nostre context.
Més enllà d’aquestes propostes concretes que presenta el document, Educació 360
visualitza els municipis com un actor clau per acabar generant una política ambiciosa
Figura 1. Nou propostes i trenta-sis mesures per a l’Educació 360 en l’àmbit
municipal
ACORDS MUNICIPALS
1. Diagnòstics compartits
2. Pacte local per l’Educació 360
ESPAIS DE CONNEXIÓ I COORDINACIÓ
3. Consell educatiu municipal
4. Claustres i equips educatius ampliats
5. Setmana de l’Educació 360
MUNICIPI, ECOSISTEMA EDUCATIU
6. Redefinir zones i territoris educatius
7. Repensar i coordinar els usos dels
recursos municipals i d’entitats
8. Redisseny dels espais públics
9. Obrir les escoles i els instituts a la
comunitat
OFERTA EDUCATIVA 360 DE LES NOVES
OPORTUNITATS
10. Mapes educatius de recursos compartits
11. Web/APP Educació 360
12. Programa municipal d’activitats
extraescolars 360
13. Oferta educativa i lúdica coordinada
d’estiu
14. Temps del migdia educatiu i saludable per
a tothom
15. Suport escolar
PERSONALITZACIÓ EDUCATIVA
16. Passaport 360
17. Micro-credencials d’aprenentatge digitals
18. Programes d’aprenentatge servei (APS)

VALORACIÓ I RECONEIXEMENT
19. Acte ciutadà de lliurament del títol de
l’ESO per part del municipi
20. Reconeixement de bones pràctiques
d’Educació 360
21. Suport als diferents agents educatius
INNOVACIÓ EN LES OPORTUNITATS
EDUCATIVES
22. Pilotatge de noves experiències
23. Laboratori d’aprenentatge
UNIVERSALITZACIÓ, INCLUSIÓ I EQUITAT
24. Universalització de serveis
25. Augmentar els recursos
26. Tarifació social
27. Increment de la política de beques
28. Programa de suport a persones amb NEE
29. Pla d’igualtat de gènere de l’Educació 360
30. Programa de segones oportunitats
ACOMPANYAMENT I APODERAMENT
31. Orientació a famílies en transicions
32. Programa de parentalitat positiva
33. Orientació i prescripció educativa
34. Mentoria social
35. Programes i espais de joventut i
adolescència
36. Programa per a la petita infància i família
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de país en què totes les institucions i els agents de la comunitat es connectin en temps i
en espais. Molt probablement, aquesta política no s’aconseguirà en el curt termini i de
manera precipitada, serà més aviat un procés progressiu en què el conjunt d’institucions
i forces socials aniran de mica en mica prioritzant i reforçant la necessitat de dirigir recursos i polítiques a aquest àmbit. I per què això sigui possible a mitjà i a llarg termini,
és fonamental que els municipis comencin a caminar, que generin precedents d’èxit, i
que comencin a demostrar que l’Educació 360 és una oportunitat per al futur que ja
s’acosta.
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IntersECCions al Prat: un programa
d’educació a temps complet
Joan Carles Navarro Morera
Cap del Departament d’Educació
de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Els dos darrers anys, els departaments de Cultura i d’Educació de l’Ajuntament del Prat
de Llobregat hem estat treballant de manera integrada per desenvolupar una nova forma de relació i definir un model de treball conjunt. Aquest procés s’ha iniciat per respondre a l’encàrrec polític de donar un fort impuls al capital educatiu i cultural de la
ciutadania.
A partir d’aquest encàrrec, des d’una perspectiva tecnicopolítica, s’ha formulat l’objectiu global de promoure un procés de transformació social amb una visió social del
sentit de l’educació que la vincula al benestar i la salut, i fer-ho teixint un projecte educatiu global de ciutat que generi contextos d’aprenentatge amb corresponsabilitat entre
els diferents agents educatius i culturals.
Transformació social, per a nosaltres, vol dir afavorir que hi hagi una ciutat socialment més justa, igualitària des del punt de vista educatiu i cultural, radicalment democràtica i amb una ciutadania que desenvolupa el seu benestar i el seu sentit crític construint aquests processos. Concebem aquesta transformació com un procés de llarga
durada que necessàriament passa per un desenvolupament del capital cultural i educatiu individual de la ciutadania, però també de la comunitat com a col·lectiu.
Considerem que aquesta transformació s’afavoreix fent possible l’accés de la població, especialment d’infants i joves, com a agents actius, a noves oportunitats, recursos i
instruments educatius; fomentant i obrint-se a pràctiques educatives i culturals transversals i universals, des d’una perspectiva comunitària de l’educació i la cultura, amb
una visió inclusiva del procés. I tot això tenyit d’un conjunt de valors que han de marcar
la direcció de la transformació.
Uns valors que són els de la igualtat d’oportunitats, l’equitat, la visió humanística de
les persones, la cooperació, la solidaritat i la sostenibilitat.
Aquest accés a noves oportunitats educatives i amb les característiques descrites, s’ha
de donar tant en el temps lectiu com en el no lectiu, i aquests dos temps han d’estar connectats. Això suposa universalitzar en temps lectiu pràctiques culturals a les quals actualment només hi accedeixen col·lectius amb una determinada sensibilitat, i alhora
posar en marxa instruments de compensació que assegurin que l’accés a les pràctiques
educatives fora de l’horari escolar sigui possible per a tothom.
Aproximar-nos a aquesta visió, per a nosaltres, suposa generar les condicions que facilitin un model de relació nou entre l’àmbit cultural i l’educatiu, i crear espais de diàleg
entre aquestes comunitats que permetin construir objectius, estratègies i pràctiques
compartides.
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Plantegem una relació que vagi més enllà de la suma dels dos àmbits; que pretén des
envolupar-se des de la sinergia i es vol estendre promovent relacions autònomes entre la
diversitat d’agents, col·lectius, institucions, entitats...; sense un lideratge centralitzat i,
sobretot, a partir de la generació d’una xarxa de confiances, complicitats, construccions
conjuntes entre les dues comunitats, que doti de cos el model i el faci sostenible en el
temps.
El canvi de cultura que proposa aquest programa, des del punt de vista estratègic,
conceptual i organitzatiu, té incidència en els dos departaments implicats, però també
en la relació de l’Ajuntament amb les comunitats educativa i cultural de la ciutat, així
com en la que estableixen entre elles mateixes. Així doncs, el procés, iniciat des de l’Ajuntament, només té sentit amb la corresponsabilitat i la participació de les comunitats educatives i culturals de la ciutat.
Aquest canvi s’ha de desenvolupar i retroalimentar en cadascuna de les experiències
en què es concreta (com veurem més endavant són moltes), que han de ser conegudes,
viscudes i sentides per tota la comunitat implicada, i evitant d’aquesta manera que hi
hagi retrocessos que es presenten quan únicament es disposa de bona voluntat.
En les primeres reflexions ens vam plantejar que el programa necessitava un model
epistemològic compartit que ens donés arguments per aprofundir en aquesta nova forma de relació d’ambdós àmbits i, per tant, de tots aquells agents que els conformen: escoles i centres educatius en general, però també espais culturals, artístics i cívics, així
com el teixit cultural, educatiu i social de la ciutat.
Per posar fil a l’agulla ens vam formular un seguit de preguntes: quin paper tenen
l’educació i la cultura en aquest objectiu de transformació?, com es pot impulsar, des de
l’Ajuntament, un procés d’aquesta mena?, com concebem cadascun d’aquests àmbits?
I, un cop resolts aquests dubtes, ens en van sorgir d’altres de vinculats als processos que
han d’afavorir aquest objectiu tan ampli, amb qüestions com ara: què s’hauria d’aprendre?, com?, on?, amb qui?, per a què?
Per començar a donar resposta a aquestes preguntes ens hem procurat un marc de
referència teòric que tant des de la perspectiva cultural com de l’educativa ens doti de consistència i ens ajudi a decidir la manera de desenvolupar el programa. En aquesta línia,
hem aprofundit en el model que entén el desenvolupament de les persones des d’una perspectiva sociocultural i que té com a autor més rellevant la figura de Vigotsky, un model
que concep la cultura en un sentit ampli que comprèn tots els artefactes culturals que
desenvolupa la societat per adaptar-se a l’entorn i que abasta aspectes com els símbols,
les tecnologies, les creences...
Hem definit que, en aquest procés, és del tot cabdal incorporar-hi les famílies, especialment el teixit social invisible que difícilment participa en les pràctiques educatives i
culturals tradicionals (participació de famílies a l’escola i en la vida cultural de la ciutat...).
Així mateix, entenem l’aprenentatge com un procés constructiu que s’inicia de forma social en la zona de desenvolupament proper a partir de la interrelació i la intersubjectivitat, per anar cap a la interiorització i l’aprenentatge intrasubjectiu, no com a còpia
de la realitat sinó com a construcció individual i al mateix temps social.
Des d’aquest marc conceptual, totes les pràctiques educatives que pretenguin promoure processos d’aprenentatge individuals o col·lectius, amb objectius transformadors, han
d’afavorir aprenentatges significatius. Tal com descriu César Coll, des de la perspectiva de personalització de l’aprenentatge, són els aprenentatges als quals la persona pot
donar sentit i posar-los en pràctica en contextos diferents, en un model educatiu d’aprenentatge distribuït i interconnectat (César Coll, 2015). Per tant, és necessari que els
aprenentatges siguin funcionals i contextualitzats.
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Cal valorar, sigui quin sigui el context ecològic en què es porta a terme el procés
d’aprenentatge, que aquest implica la persona en la seva globalitat i, per tant, hi estan
implicats tant els aspectes cognitius com els relacionals, afectius i motivacionals.
Tots aquests aspectes formen part del cos que hem tingut en compte a l’hora de dissenyar pràctiques educatives, i permeten definir els mecanismes d’influència educativa
que es volen desenvolupar, ja sigui a partir de la relació amb els adults (professorat i altres agents educatius) o entre iguals.
Per acabar aquesta introducció sobre el marc de referència, també voldria posar en
relleu el concepte de contextos o entorns d’aprenentatge, especialment destacats en la
societat del segle xxi.
Els processos de transformació social i cultural, i també els tecnològics i comunicatius
d’aquest segle, donen encara més sentit a la concepció àmplia de l’educació i al valor de
la diversitat de contextos ecològics, en què les persones aprenen de la necessitat d’alinear
i conèixer els mecanismes d’influència educativa que tenen lloc en uns i altres contextos. Tal com descriu César Coll, cal: «connectar l’aprenentatge de l’escola i dels instituts
amb la vida dels aprenents i de les comunitats de les quals formen part, tot incorporant
als escenaris d’educació formal els aprenentatges que tenen lloc en altres contextos» [...]
«establir xarxes i partenariats entre les escoles i entre les escoles i altres escenaris i agents
que operen en la comunitat, com també aconseguir el compromís i la corresponsabilitat
dels actors presents en aquests escenaris en els processos de formació dels infants i joves» (César Coll, 2015).
És important conèixer i reconèixer les repercussions que els diferents entorns d’aprenentatge comporten, i les influències que els uns tenen sobre els altres a partir de la persona que aprèn.
Seguint aquestes premisses i amb un compromís polític que, com ja hem esmentat,
situava el programa en un eix estratègic i vertebrador de ciutat per als propers anys, ha
nascut «Interseccions». Els inicis s’han centrat, principalment, en un reconeixement
mutu entre els dos departaments implicats. Al mateix temps ha calgut, com ja hem explicat, donar-nos un marc de significats conjunts que ens ajudin a compartir diagnosis,
eines i metodologies que, al seu torn, ens permetin prendre decisions sobre l’itinerari.
Així, els professionals dels departaments d’Educació i Cultura hem treballat conjuntament en la construcció d’un mapa dels serveis, activitats i propostes que hi havia a la
ciutat (municipals, de centres educatius, AMPA, entitats culturals, centres culturals...) i
ens hem entrevistat amb tots els agents educatius i culturals per establir aquesta diagnosi comuna. S’han organitzat els equips de treball en diferents àmbits, liderats per persones de cada departament segons les potencialitats i els coneixements de cadascú i en
funció de quina persona estava més preparada, i s’ha fet una feina de construcció conjunta de la missió, la visió i les línies estratègiques.
A continuació s’han definit les línies estratègiques que han de permetre el desenvolupament del programa, que s’articulen de manera interconnectada i transversal:
1. Reconèixer, fer visibles, impulsar i acompanyar les propostes educatives transformadores que ja s’estiguin desenvolupant en diferents contextos educatius (en l’educació
formal, la no formal i la informal).
2. Facilitar l’accés al coneixement en totes les seves dimensions (artístic, històric, cultural, lingüístic, cientificotècnic, tecnològic…) per tal que la ciutadania es pugui desen
volupar plenament.
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3. Impulsar un programa de foment de les pràctiques culturals i artístiques (en totes
les seves dimensions) per a totes les edats, articulat en els diferents contextos educatius, que ofereixi tant la possibilitat de seguir itineraris formatius com l’aprenentatge d’aquestes pràctiques i sabers en qualsevol moment de la vida, així com el seu
gaudi.
4. Construir el projecte amb la col·laboració dels diferents agents culturals i educatius
de la ciutat (professorat, personal tècnic municipal, entitats, AMPA/AFA…) i la ciutadania.
a) Promovent la participació de les diverses entitats i institucions en el desenvolupament dels projectes dels centres educatius (ús social dels centres).
b) Impulsant, acompanyant i donant suport a xarxes i estructures ciutadanes i comunitàries de producció i experimentació.
c) Obrint espais de debat, coneixement i reflexió cap a les accions desenvolupades
en els diferents contextos educatius, que permetin obrir la mirada, desenvolupar
el sentit crític, adoptar una actitud creativa i constructiva davant dels reptes personals i col·lectius.
5. Crear un pla de comunicació i difusió que doni a conèixer el projecte a la ciutadania
i que fomenti la participació, entre d’altres:
a) Documentant els processos de treball de manera que puguin ser compartits amb
les persones interessades.
b) Creant un espai digital per fer-lo visible.
6. Definir l’estructura tècnica de treball dels dos departaments, les funcions de tots els
agents que hi intervenen, els espais de relació, diàleg i presa de decisions de tot l’equip,
així com els recursos disponibles, la sostenibilitat i la temporalització.
S’ha creat una organització conjunta entre els dos departaments i s’ha generat un
espai intermedi de confluència que es gestiona de manera col·legiada. No obstant això,
es tracta que el treball realitzat en aquest espai permeti modificar substancialment altres projectes habituals de cada departament, de manera que el conjunt de l’acció municipal quedi modificat per un estil de treball obert, col·laboratiu, transparent, transformador...
Educació

Cultura

Per tal de concretar aquestes línies, s’han definit cinc grans àmbits de treball que es
desenvoluparan en diferents contextos educatius i a partir de projectes diferents: l’Educació en les Arts, el Foment de la Lectura, Open to the world (impuls de l’anglès), el Coneixement Cientificotècnic, i el Patrimoni Cultural i la Cultura Popular.
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Aquests àmbits s’han seleccionat perquè estan en línia amb les competències curriculars i perquè constitueixen, la major part d’ells, àmbits culturals amb una forta tradició i un fort capital social a la ciutat.
Durant el 2017, per tal de dotar de continguts el programa i impulsar-lo en tots els
àmbits de la vida quotidiana, s’han desenvolupat aquestes accions:
• S’ha posat en marxa l’organització municipal: s’han creat grups de treball mixtos amb
tècnics de Cultura i Educació, amb responsabilitats clares i definides, que han fet una
recollida sistemàtica d’informació i una anàlisi de l’activitat municipal en diferents
contextos educatius, una feina necessària per ordenar el projecte i prendre decisions.
• S’han fet reunions amb diferents agents i institucions de la ciutat per aconseguir implicar-los en el disseny i el desenvolupament del projecte (associacions culturals,
AMPA i AFA, centres educatius, Centre de Recursos Pedagògics, Inspecció, Serveis
Territorials del Departament d’Educació).
• L’equip del programa s’ha entrevistat amb tots els centres educatius de la ciutat per
conèixer en profunditat les seves necessitats i la seva disponibilitat per participar en
el projecte.
• S’ha creat una comissió de seguiment del programa amb representants del Departament d’Educació (cinc direccions de centres educatius, Inspecció i Serveis Educatius),
com a espai d’informació, consulta i validació de propostes del programa.
• Prenent com a punt de partida la informació recollida a les entrevistes, s’ha fet una
proposta de desplegament del programa als centres educatius per al curs 2017-2018
que es basa en tres línies de treball: els projectes, els entorns d’aprenentatge i els laboratoris.
• A principis de juliol, s’ha celebrat la 1a Trobada d’Estiu, un espai anual de trobada i
d’intercanvi d’experiències entre tots els agents implicats en el programa.
• S’ha treballat amb el Departament d’Educació la redacció d’un conveni marc entre
la Generalitat i l’Ajuntament per al desplegament del Programa Educació Cultura
Comunitat, que n’asseguri la implementació als centres educatius de la ciutat.
• S’han creat grups de treball plurals, amb agents diferents, per dissenyar els projectes
d’educació artística a les escoles, el projecte «Connexions» i els laboratoris de lectura, cultura popular, anglès i tecnologia.
• S’ha començat a treballar en els aspectes transversals del programa: pla de comunicació, pla de documentació i sistema d’indicadors d’avaluació.
El curs 2016-2017 va finalitzar amb el compromís de desenvolupar als centres educatius tres línies d’acció –els laboratoris, els entorns d’aprenentatge i els projectes– que
constitueixen diferents formes de relació i col·laboració entre agents educatius i culturals de la ciutat. Aquests nous espais de treball busquen promoure l’obertura dels centres educatius al seu entorn i a la comunitat, per incorporar-la en l’acció educativa dels
centres i al mateix temps fer retornar els aprenentatges adquirits a la comunitat mateixa:
• Els laboratoris de propostes són espais de disseny de futurs projectes entre agents diversos (Ajuntament, centres educatius, entitats...) que permeten donar resposta a problemàtiques comunes, principalment dels centres educatius.
• Els entorns d’aprenentatge són espais de reflexió i formació per al professorat i altres
agents d’àmbit, permeten compartir i transferir coneixements dels projectes en curs
i, al mateix temps, fan divulgació de pràctiques educatives que hagin funcionat en
altres contextos.
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• Els projectes són processos educatius de llarga durada (mínim un any), desenvolupats als centres educatius, que s’han dissenyat prèviament i de manera conjunta entre agents diversos (Ajuntament, centres educatius, entitats...).
En la Comissió de Seguiment (formada per tècnics de Cultura i d’Educació, directors
de centres educatius i els Serveis Territorials d’Educació) s’acorden uns criteris per a la
distribució de recursos que impliquen, també, un compromís important de continuïtat:

Entorns
d’aprenentatge

Laboratoris

Educació
en les
arts

12

3

2

Impuls
de l’anglès

7

2

1

Lectura

7

–

1

Coneixement
de la ciutat

5

–

1

Coneixement
científic, tècnic
i digital

–

–

1

31

5

6

Àmbits

Projectes

• Els interessos de cada centre educatiu en funció del seu projecte i de les condicions
de desenvolupament de les propostes.
• Les pràctiques educatives del centre educatiu han de ser coincidents amb el projecte
a desenvolupar.
• La continuïtat de projectes ja iniciats en cursos anteriors.
• La rendibilització de recursos invertits amb anterioritat.
• L’adscripció a una zona educativa i, per tant, una possible continuïtat entre centres
de primària i secundària, així com una certa distribució geogràfica a la ciutat, amb
un centre cultural de proximitat de suport.
• La disposició del centre educatiu per introduir els canvis organitzatius i metodològics necessaris d’acord amb el desenvolupament del projecte.
• Una visió global compartida de la distribució de recursos a la ciutat.

TOTALS

Així, durant el curs escolar 2017-2018 s’han desenvolupat 42 projectes de diversa envergadura a 16 centres educatius públics de la ciutat (11 de primària i 5 de secundària i
batxillerat). I aquest procés continuarà, amb la voluntat de consolidar un nou mapa de
relacions entre tots els participants.
Si bé en el procés que hem iniciat estem detectant dificultats i conflictes per implementar el model que construïm, sobretot des del punt de vista organitzatiu i metodològic, també hem començat a experimentar les vivències especialment positives que ens
aporta el treball col·laboratiu entre professionals d’àmbits diferents, entre institucions i
serveis, així com entre referents de dins i fora de l’escola.
Després de dos cursos podem dir que hem avançat força en la construcció conjunta
de projectes i en la seva implementació. Ara ens cal, sobretot, aprofundir en la partici-
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pació i el compromís de les famílies, així com en la connexió dels projectes en temps
lectiu i no lectiu.
Un del reptes que hem d’afrontar és el de l’avaluació. Aquest és un aspecte cabdal
però complex al mateix temps. Tal com hem expressat anteriorment, s’ha constituït un
grup format per les direccions, la inspecció i el personal tècnic que està treballant en
propostes tant de procés com de resultats.
Encara és d’hora per poder avaluar en bones condicions el desenvolupament i l’impacte del programa, però es treballa en la construcció d’un sistema d’avaluació que permeti determinar el grau de modificació de les relacions, els canvis organitzatius que ha
generat als centres educatius i culturals i la implicació de la comunitat.
És important que aquesta avaluació tingui en compte els diversos factors en què
es vol incidir. Per això és necessari que els instruments que es dissenyen estiguin plenament integrats en els processos d’avaluació que cadascun dels agents participants
utilitza en les seves dinàmiques habituals. És important que els centres educatius utilitzin indicadors incorporats en les seves bateries i que aquests siguin compartits amb la
resta d’agents. L’avaluació de competències és un aspecte que pot facilitar la transversalitat, atès que les competències es desenvolupen en contextos educatius molt diversos.
«Interseccions», per a nosaltres, és un bon exemple del model que proposa el projecte «Educació 360. Educació a temps complet». De fet, «Interseccions» incorpora la major
part de condicions vinculades al concepte d’educació a temps complet, que relaciona
pedagògicament i organitzativament la diversitat de temps i d’espais d’aprenentatge. La
construcció de projectes conjunts amb participació de professorat, tècnics municipals,
agents i entitats de la cultura i l’educació de la ciutat i representants d’AMPA ens ha permès experimentar la riquesa que dona aquest viatge de desenvolupament comunitari, a
cadascun dels participants però també a la comunitat.
Encara hi ha moltíssim camí per recórrer, però considerem que es van posant les bases
perquè aquesta concepció de l’educació, integrada i holística, es pugui desenvolupar; segurament en un primer moment es farà de manera molt desigual, ja que els punts de partida
dels agents de les comunitats educatives i culturals que hi participen són molt diversos.
Al mateix temps, però, tenim la sensació que posar en marxa el pla amb una visió
globalitzada ajuda a generar un clima de ciutat que reforça el procés i genera unes sinergies que empenyen els que estan lluny del model.
La proposta «Interseccions», tot i ser global respecta els temps i la diversitat de projectes que es porten a terme, en funció de les possibilitats dels agents de la comunitat
que hi participen.
El que sí que és present en totes les experiències són els trets que hem definit com a
fonamentals de les pràctiques i els projectes educatius que es posen en marxa. Necessàriament, aquestes experiències passen per integrar els valors definits, una perspectiva
comunitària del seu desenvolupament, i també per l’acompliment de les condicions ja
descrites en el tipus de pràctiques educatives que es desenvolupen.
Aquest ADN comú és el que ens ha de permetre desenvolupar cada curs noves experiències amb unes característiques i una amplitud molt diverses, però clarament
identificables des del model «Interseccions», i tot en un procés descentralitzat en què
les relacions i les experiències comunitàries vagin guanyant cada vegada més autonomia.
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Crear horitzons de possibilitat
Carlos Magro Mazo
Consultor en innovació educativa i vicepresident
de l’associació Educación Abierta

Tota tecnologia tendeix a crear un nou món circumdant per a l’home.
Marshall McLuhan, 1962
No hi ha demà sense projecte, sense somnis, sense
utopia, sense esperança, sense el treball de creació i
desenvolupament de possibilitats que en facin viable la concreció.
Paulo Freire, 2001

La transformació digital està difuminant la distinció entre el que és real i el que és virtual, entre el natural, l’humà i l’artificial. «No hi ha cap instant en la vida de les persones que no sigui modelat, contaminat o controlat per algun dispositiu» (Agamben, 2011).
Hem canviat per sempre la manera en què ens comuniquem, ens informem, treballem,
ens relacionem, estimem o protestem, deia fa uns anys Manuel Castells. «Les distincions
entre el temps del treball i el no treball, entre el que és públic i el que és privat, entre la
vida quotidiana i les esferes institucionalment organitzades són del tot irrellevants»
(Cray, 2015). Més que canviar entre un estat online o offline, cada vegada és més clar que
vivim en un estat permanent onlife (Floridi, 2015).
Les tecnologies no són només un conjunt d’eines per interaccionar amb el món. Els artefactes tecnològics influeixen i donen forma a les nostres accions en la mateixa mesura en
què les nostres accions donen forma als artefactes. Constitueixen un conjunt de forces ambientals, antropològiques, socials i interpretatives que afecta de manera creixent la concepció sobre nosaltres mateixos (qui som); les interaccions amb els altres (com socialitzem);
la concepció de la realitat (la nostra metafísica); i les interaccions amb aquesta realitat
(les nostres accions) (Floridi, 2014). Els nostres dispositius no només canvien el que fem,
també canvien el que som (Turkle, 2011). Ho vulguem o no, en siguem conscients o no,
la tecnologia crea i modela la nostra realitat intel·lectual i física, altera la comprensió que
fem de nosaltres mateixos, canvia la manera en què ens relacionem entre nosaltres i amb
nosaltres mateixos, i modifica com interpretem el món. Tot això de manera penetrant,
profunda i implacable (Floridi, 2014). «Estem entrant en un paradigma d’innovació que
va més enllà del que implicava la digitalització de la societat del coneixement i la informació» […] i que posa «en continuïtat el món biològic, físic i digital» (Garcés, 2017).
Ha estat habitual veure la tecnologia com una caixa negra. Però, com bé ha defensat
Sheila Jasanoff, «els objectes tecnològics estan barrejats amb força amb la societat. Són
components integrals de l’ordre social» (Jasanoff, 2015). La tecnologia no és neutra. No
és neutre el model de producció en què uns quants produeixen i la resta consumeix,
no és neutre l’ús que en fem, ni les maneres que tenim d’apropiar-nos-en. No són neutres les bretxes que provoca (Cobo, 2018).
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Al darrere de cada tecnologia hi ha una filosofia. Les tecnologies encarnen uns valors
i generen unes dinàmiques. Cada tria tecnològica que fem té implicacions, costos, efectes epistemològics, polítics i socials. Sovint ens preocupem només de com fer-les servir,
i així eludim l’esforç de pensar en com aquestes ens fan servir a nosaltres (Postman,
1999). Massa sovint tendim a convertir-la en quelcom mític i inqüestionable. Tan aviat
ens mostrem profundament utòpics envers el poder transformador de la tecnologia com
enarborem la bandera del ludisme tecnològic més radical. Evitar aquest dualisme estèril
passa en primer lloc per fer de la tecnologia un objecte d’indagació, problematitzant-ne
tant la seva acceptació i ús, com el seu rebuig i ignorància (Selwyn, 2016). Obtenir el millor de les tecnologies passa per estar preparats per pensar en el pitjor (Selwyn, 2016),
però també per ser capaços d’imaginar el millor. I el mateix en educació. Necessitem
noves metàfores que ens ajudin a afrontar les noves situacions i ens permetin desenvolupar noves maneres de pensar.
En el seu disseny, les tecnologies fomenten i amplifiquen alguns comportaments i limiten i en minven d’altres. Conformen noves maneres de fer, noves relacions socials i
econòmiques i noves maneres d’intercanviar informació i produir coneixement, com
també noves maneres d’aprendre. Repensar i desenvolupar noves maneres d’educació
són alguns dels desafiaments més importants del nostre temps.
Abans d’abordar els reptes educatius que ens plantegen les tecnologies convé recordar que la història de l’educació sempre ha estat plena de tecnologia. La nostra actual
organització escolar, amb el seu currículum organitzat per disciplines; els cicles, cursos
i nivells; els grups d’alumnes més o menys homogenis, la disposició espacial de les aules
o l’estructura per departaments en secundària deu molt a la que ha estat la més eficient
tecnologia educativa de tots els temps: el llibre de text. Canviem d’aula com passem del
llibre de matemàtica al de llengua. Com han sostingut recentment Mariano Fernández
Enguita i Susana Vázquez Cupeiro, «el llibre de text va possibilitar també l’escolarització massiva i en sèrie: continguts prescrits i homogenis, aprenentatge dosificat i seqüenciat, mestres intercanviables, alumnes comparables... i tot plegat amb un instrument
fàcilment manejable (en tots els sentits) i a un preu mòdic» (Fernández Enguita i Vázquez
Cupeiro, 2017).
És important, per tant, no deixar-nos portar per l’habitual amnèsia que pobla el nostre món educatiu (Winner, 2009), i recordar que sempre ha existit una estreta relació
entre educació i tecnologia. I que la història del canvi educatiu és plena de tecnologia,
però també de futurs que no han estat mai presents.
Ja fa temps que les tecnologies van fer entrada en l’educació escolar, però en la majoria de les ocasions ho han fet d’una manera desigual, fragmentada i des d’una concepció
restringida i limitada, i tot just si han modificat els processos d’ensenyament (Cuban,
2015). En la majoria dels casos, segueixen quedant fora del nucli central del procés d’ensenyament-aprenentatge. En la majoria de les ocasions romanen fora del projecte pedagògic del centre. La tecnologia, ella tota sola, segueix sense millorar l’aprenentatge, ni
els resultats dels estudiants (Cobo, 2016). El canvi educatiu a través de la tecnologia ha
resultat, fins ara, una promesa incomplerta.
Ser conscients d’aquesta història no ens ha de portar a ser pessimistes sobre el potencial transformador de la tecnologia en educació ni, per descomptat, a abandonar
la pretensió d’educar amb i en tecnologies. I més encara quan, com dèiem, les actuals
tecnologies digitals, lluny de constituir simplement una caixa d’eines, defineixen un
nou entorn d’aprenentatge que, entre altres conseqüències, està ampliant el concepte
d’alfabetització, modificant la nostra relació amb els continguts, demandant noves
formes d’ensenyament-aprenentatge i difuminant les fronteres entre l’aula i la llar, el
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que és formal i el que és informal. «No són eines complementàries, es tracta d’un nou
entorn que no es pot esquivar i que ha de ser dominat per alumnes i professors (Fernández Enguita i Vázquez Cupeiro, 2017)». Hi insistim, la tecnologia no és una simple
eina que facilita unes pràctiques determinades. «Quan les tecnologies i els dissenys
educatius es comuniquen hi ha una interdependència dinàmica i en conseqüència
emergeixen unes pràctiques que no sempre podem predir... Hi ha tecnologies i metodologies que modifiquen pràctiques i formes d’aprenentatge en profunditat, mentre
que n’hi ha d’altres que milloren algunes dinàmiques o processos sense incidir en canvis profunds» (Gross, 2016).
La pregunta aleshores és com trobar sentit al canvi educatiu en aquests temps tecnològics (Selwyn, 2016b) o com transformar l’educació per fer-la rellevant al nostre temps.
Per César Coll, els principals desafiaments que el nou context planteja a l’educació
escolar són tres. El primer seria la necessària reubicació de les institucions d’educació formal en «una xarxa de contextos d’aprenentatge pels quals transiten els alumnes
i a partir dels quals construeixen les seves trajectòries individuals d’aprenentatge». El
segon és el ja vell desafiament de la personalització de l’aprenentatge. El tercer seria el
trànsit des d’«unes institucions orientades a formar bons alumnes i bons estudiants a
unes altres amb la finalitat de formar aprenents competents» (Coll, 2013).
Afrontar el primer desafiament suposa recordar que l’escola no és l’únic lloc on s’esdevenen els aprenentatges. Afrontar aquest desafiament, implica, de fet, invertir la tendència dels últims segles que ha identificat unívocament aprenentatge, educació i ensenyament, i que ha assimilat l’aprenentatge amb el procés d’ensenyament i l’ha localitzat
a l’interior de les institucions d’educació formal o fins i tot l’ha reclòs exclusivament a
l’interior de les parets de l’aula.
La realitat és ben diferent, com ja sabem i ens demostren les iniciatives educatives
més innovadores (Fernández Enguita, 2018). La realitat és que sempre hi ha hagut aprenentatge sense educació i educació sense ensenyament. Que sempre hi ha hagut molta
educació sense escola i molt aprenentatge sense educació. Que «aprendre no ha estat mai
res que només passi dins d’espais acotats i institucionalitzats amb aquesta finalitat»
(Freire, 2013). Afrontar aquest primer repte suposa, per tant, desplaçar el focus dels aprenentatges escolars a les trajectòries individuals d’aprenentatge (quelcom que es vincula
amb els altres dos desafiaments). Suposa entendre les institucions formals com un node
a l’interior d’un nou ecosistema d’aprenentatge. Privilegiat, sens dubte, però no l’únic.
Suposa també assumir «la dissolució de fronteres institucionals i disciplinàries; l’accés
universal a la informació i als recursos culturals i, finalment, l’organització del treball
col·lectiu en xarxa» (Garcés, 2010). Suposa, al cap i a la fi, apostar per obrir l’educació i
expandir l’aprenentatge.
De la mateixa manera que hem identificat ensenyament amb aprenentatge, també
hem cregut que respondre a les demandes de la societat consistia a introduir més continguts, prolongar les jornades escolars i allargar els temps d’escolarització. Hem cregut
que aprendre era progressar dins d’un currículum determinat, durant un període de
temps establert i en un sol lloc. I que la qualitat passava per augmentar el control sobre
les escoles i els mestres, homogeneïtzar els currículums i estandarditzar els aprenentatges. El resultat ha estat una escola pressionada, sobrecarregada, sobreresponsabilitzada
i despersonalitzada.
Fins i tot hem estandarditzat i burocratitzat també el que s’esdevé fora de l’escola.
Hem intentat donar forma al que és informal i disciplinar la vida. El context actual que
hem descrit ens demana que revertim la situació. El que necessitem no és tancar l’aprenentatge sinó ampliar el sistema educatiu. Respondre al repte de la personalització pas-
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sa per obrir l’educació. Necessitem més educació, però una educació expandida i oberta. Necessitem situar els alumnes en el centre del seu aprenentatge. Personalitzant els
seus aprenentatges i adequant els ensenyaments per respondre a l’interès personal, la
curiositat, l’experimentació i el desig d’actualització permanent. Respondre al segon
desafiament passa per assumir «la ubiqüitat de l’aprenentatge i la manca de demarcació nítida entre els diferents espais físics i institucionals en els quals té lloc l’aprenentatge» (Coll, 2013).
Tot plegat ens porta directament al tercer desafiament: l’escola com a lloc de preparació per a la vida, com un lloc per aprendre a ser, que és el mateix que dir l’escola com
un lloc per aprendre a ser competents. Un punt que, formulat des d’un altre punt de vista, té a veure amb assegurar que els alumnes siguin capaços d’utilitzar de manera correcta i pertinent els coneixements adquirits. Que siguin capaços de transferir el que han
après a situacions noves i a nous problemes.
En aquest sentit, ja fa més d’una dècada que els sistemes educatius del món s’han
orientat al desenvolupament de competències, i d’aquesta manera s’ha assumit la idea
que la finalitat principal de l’escola és el desenvolupament integral de les persones, o, en
altres paraules, que anem a l’escola per sortir-ne preparats per a la vida, per a la d’avui
i per a la de demà. Que anem a l’escola per adquirir coneixements, habilitats, actituds i
valors que ens permetin intervenir de la manera més apropiada possible en resposta als
problemes que la vida ens depara i depararà en tots els àmbits.
Preparar per a la vida, avui, en aquest nou entorn digital, suposa desenvolupar, entre
altres coses, les competències necessàries per entendre i aprofitar les tecnologies digitals.
Enteses no tan sols amb un conjunt de destreses i habilitats de caràcter tècnic, sinó com
a combinació de comportaments, coneixements especialitzats, coneixements tècnics,
hàbits de treball, disposicions i pensament crític.
Si mirem en conjunt els tres desafiaments, és evident que resoldre el repte de la integració de la tecnologia en l’educació ens exigeix resoldre al mateix temps el repte de
l’educació. Els tres desafiaments que acabem de plantejar (obrir l’escola, personalitzar
l’aprenentatge i formar de manera integral les persones) són els tres grans desafiaments
de l’educació de tots els temps. La transformació digital que vivim no fa sinó posar-los
altra vegada sobre el tapet de joc.
Resoldre el repte de la tecnologia en educació passa per deixar de parlar d’eines, dispositius, i metodologies i abans de cap altra cosa interrogar-nos per quins objectius i
quines metes volem assolir. Cal que duguem a terme un debat sobre el que els nostres
esforços educatius haurien de tractar d’assolir (Biesta, 2014). El repte no és la tecnologia
sinó el desenvolupament d’un model pedagògic que canviï el model tradicional d’ensenyament i que generi noves dinàmiques d’aprenentatge que ens permetin respondre als
desafiaments que se’ns plantegen. El repte que ens correspon és desenvolupar noves pedagogies adequades a aquest context. Pedagogies que podríem anomenar emergents,
enteses com el conjunt d’«enfocaments i idees pedagògiques, encara no ben sistematitzades, que es plantegen sobre l’ús de les TIC en educació i que intenten aprofitar tot el
seu potencial comunicatiu, informacional, col·laboratiu, interactiu, creatiu i innovador
en el marc d’una nova cultura de l’aprenentatge» (Adell i Castañeda, 2015).
Vista d’aquesta manera, la transformació digital que vivim pot donar una segona oportunitat a l’educació progressiva, tal com Seymour Papert ja ho va afirmar fa
uns anys.
Quan es dissenyen amb cura i s’apliquen correctament, les tecnologies poden accelerar, amplificar i ampliar l’impacte de les pràctiques d’ensenyament eficaces. El que la
investigació sosté és que són les pràctiques d’ensenyament la peça clau perquè tinguin
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lloc «bons» aprenentatges, més enllà de la presència o no d’unes eines específiques (Mohammed, 2018). Tanmateix, perquè siguin transformadores, necessitem tenir el coneixement i les habilitats per aprofitar al màxim els entorns d’aprenentatge rics en tecnologia. En l’actualitat, ens segueixen faltant competències, reflexives, crítiques i didàctiques,
relacionades amb les tecnologies. Tots plegats tenim llacunes importants pel que fa a
l’alfabetització digital i la gestió crítica de la informació que mereixen una atenció urgent (Livingstone, Nandi, Banaji, Stoilova, 2017). El nou ecosistema digital requereix alfabetització mediàtica i informacional. Requereix ampliar les alfabetitzacions «des de
les competències tradicionals (lectura, escriptura, matemàtiques) fins a la capacitat de
resoldre problemes de gestió d’informació i comunicació, tals com buscar, avaluar, sintetitzar, analitzar i representar informació en un ambient digital, com també tenir la
capacitat de compartir i col·laborar amb d’altres en aquests nous entorns» (Fernández
Enguita i Vázquez Cupeiro, 2017). El veritable valor de la tecnologia en educació, com
van sostenir ja fa uns anys Seymour Papert i Alan Kay, és deixar de veure-la com una
caixa negra aïllada i passar a veure-la com quelcom obert, per crear i per construir. També com quelcom que es pot i podem crear. La millor tecnologia educativa serà la que siguem capaços de crear amb els nostres alumnes.
La gran oportunitat que ofereixen les tecnologies en educació ens col·loca davant la
responsabilitat de comprendre-les i aprofitar-les de manera correcta. Necessitem una
aproximació nova que ens permeti assolir tot el potencial transformador que poden tenir. L’educació té una responsabilitat important. Tenim la responsabilitat de formar ciutadans crítics, inquisitius i participatius, fins i tot ciutadans molestos, i no simplement
alumnes que passin de curs, aprovin exàmens i treguin bones notes (Feito, 2009). Per la
seva banda, les tecnologies, tal com les estem veient, poden ser una nova i gran oportunitat per canviar una concepció excessivament reduïda de l’educació escolar.
La transformació digital ens pot portar a molts llocs. Ens pot portar per camins altament distòpics o tot el contrari. On arribarem, tant en el àmbit educatiu com en la
societat en general, dependrà en gran part de nosaltres. Dependrà, en última instància,
de la nostra capacitat de construir visions de futur valentes, coherents, inspiradores i
realistes. La pregunta que ens hem de fer, parafrasejant Richard Rorty, és si el nostre
futur pot estar més ben fet que el nostre present, com podem actuar per fer que les coses siguin millors.
«És impossible predir el futur, i tots els intents per arribar-hi, encara que només sigui
en algun detall, resulten inútils al cap d’uns anys» (Clarke, 1964). Però això no ens ha
d’apartar de somiar, buscar i construir aquest futur. Somiar és imaginar horitzons de
possibilitat. Somiar col·lectivament és assumir la lluita per les condicions de possibilitat
(Souza de Freitas, 2001). És responsabilitat nostra treballar per crear, en aquest nou ecosistema digital, horitzons de possibilitat per a tothom.
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La personalització dels aprenentatges
Ramon Grau
Director de l’Institut Quatre Cantons (Barcelona)

De «l’alumne al centre» a la personalització
dels aprenentatges
No havia estat mai tan urgent replantejar el propòsit
de l’educació i l’organització de l’aprenentatge.
UNESCO, 2015

Són diversos els plantejaments i les iniciatives pedagògiques que proposen situar l’aprenent en el centre de l’acció educativa (OCDE, 2006; Bellanca, 2014; UNESCO, 2015).
Actualment, la recerca ha proporcionat una base de coneixement prou sòlida que permet establir quins són els principis bàsics per a un aprenentatge profund i un ampli desenvolupament de les capacitats personals (Dummond et al., 2010; Johnson et al., 2014).
D’aquí deriva la necessitat de dissenyar entorns d’aprenentatge que, fidels a aquestes finalitats, eduquin la ciutadania del segle xxi.
A partir de finals del segle passat, la societat ha experimentat un conjunt de transformacions que obliguen els centres educatius a plantejar-se nous objectius. La interdependència global, la importància de la producció de coneixement, la generalització extrema de
l’ús de les tecnologies digitals i l’accés potencialment universal a la informació, l’impuls
perquè les persones gestionin el seu propi projecte personal i professional, són alguns exemples d’aquests canvis. Per això, l’educació per al segle xxi obliga a desplegar formes de pensament crítiques i creatives, orientades a la resolució de problemes i a la presa de decisions.
Pretén fonamentar aprenentatges que transcendeixin la simple incorporació de coneixements disciplinaris i estimulin les capacitats cognitives de més nivell. Això implica adoptar
enfocaments metodològics que promoguin la iniciativa, l’autonomia i la capacitat d’inter
accionar amb altres persones, formes de treball que inclouen la comunicació i la col·la
boració. I fer-ho en un context digital per tal de desenvolupar la capacitat de reconèixer i
aprofitar el potencial de les noves tecnologies, com també per evitar-ne els riscos. I per
últim, però no menys important, l’educació ha de capacitar per viure en un món complex,
de múltiples facetes, en el qual cal intervenir com un ciutadà actiu i compromès.
Estem parlant d’un canvi de finalitat que concretem en tres principis:
• l’aprenentatge profund: la construcció de significats lligats a tasques autèntiques que
els donen sentit i els permeten perdurar de manera funcional,
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• l’assoliment de les competències del segle xxi, com ara la capacitat d’anàlisi i el reconeixement de relacions, o el pensament crític i de resolució de problemes complexos
o el pensament creatiu, la imaginació i la innovació, el compromís i la intervenció
sobre la societat,
• la fonamentació per a un aprenentatge al llarg de tota la vida, la creació d’una bastida que permeti seguir aprenent amb autonomia.
És òbvia la transformació del model, des d’una educació que concebia l’aprenentatge
com l’adquisició d’un gran volum d’informació s’ha evolucionat envers una nova pràctica educativa que entén que els alumnes adquireixen significats, habilitats i estratègies
a partir de la intervenció en tasques autèntiques, problematitzades, contextualitzades,
reals. De l’academicisme a les competències per a la vida en què l’educació de qualitat
s’entén com el dret de tothom a l’aprenentatge rellevant i amb sentit. En el context d’aquesta transformació profunda es reconeix la importància de la implicació de l’alumnat en
el procés d’aprenentatge, la seva capacitat de decidir i d’exercir el control sobre què fa i
com ho fa. Això és el que entenem per personalitzar l’aprenentatge, l’assumpció del control per part de l’alumne. Es tracta de donar veu als aprenents i d’oferir-los la possibilitat
de decidir sobre el que aprenen, quan ho aprenen i com ho aprenen.

Elements de l’entorn d’aprenentatge personalitzat
El canvi és un conjunt coordinat d’alteracions complementàries en les pràctiques i les estructures de
tot el sistema.
Kozma, 2010

Què fan els centres que incorporen la personalització dels aprenentatges en el seu projecte? Vegem-ne els aspectes més destacats (Coll, 2016):
• Considerar els interessos i les opcions de l’alumnat en la identificació de les seves necessitats d’aprenentatge i en les decisions sobre el camí que cal seguir per satisfer-les.
Respondre a aquesta exigència comporta acceptar que, a més de ser el centre del procés, l’aprenent contribueix activament a definir-lo, orientar-lo i concretar-lo a partir
dels interessos i les opcions personals.
• Connectar l’aprenentatge de l’escola i dels instituts amb la vida dels aprenents i de les
comunitats de què formen part, incorporant als escenaris d’educació formal els aprenentatges i les experiències d’aprenentatge que tenen lloc en altres contextos.
• Utilitzar de manera sistemàtica els recursos d’aprenentatge de naturalesa diversa
–textuals, audiovisuals, humans...– ubicats fora de les institucions d’educació formal
però accessibles des d’aquestes institucions directament o mitjançant les TIC.
• Establir col·laboracions entre les escoles i entre les escoles i altres agents educatius de
la comunitat, així com arribar al seu compromís i corresponsabilitat en els processos
de formació dels joves.
Personalitzar l’aprenentatge escolar implica, per tant, molt més que fer canvis en un
aspecte concret del currículum, de la metodologia didàctica, de la formació del professorat, de l’organització dels centres o de qualsevol altre aspecte del sistema educatiu.
Implica un canvi sistèmic i en profunditat del sistema educatiu, afecta a tots els elements
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de l’organització escolar. Perquè les finalitats han canviat, el context social global ha sofert una transformació significativa i ens trobem davant d’una nova conjuntura que
planteja reptes diferents i noves oportunitats per a l’aprenentatge i el desenvolupament
de les persones.
Afecta, per exemple, el desenvolupament curricular i per tant l’organització dels centres. Bona part dels entorns d’aprenentatge que promouen la personalització es fonamenten en franges horàries de treball de caràcter transversal. No és que no es pugui
treballar des de les matèries tal com estan establertes en el disseny curricular, però la
naturalesa dels temes de recerca o de creació, o els serveis que es presten a la comunitat,
són de difícil encaix en una disciplina única. Es parla de projectes, treball globalitzat, treball per ambients, blocs de recerca i creació... En uns casos es concentren en un parell
de dies, mentre que en d’altres la franja s’estén a tota la setmana i ocupa una o dues hores diàries, segons el grau d’aprofundiment de cada centre. Aquestes hores de docència
es poden assimilar a les d’alguna matèria o assignatura, però la realitat és tossuda i en
el món real els continguts no acostumen a trobar-se classificats per assignatures, matèries o àmbits temàtics.
Els estudiants treballen de manera individual o en grups, i l’agrupació «classe» es
torna difusa, perquè la feina es fa en un context de grup de treball que, a més, varia al
llarg del temps. Per aquesta raó, per impartir aquests àmbits i especialment a secundària, hi ha una certa difuminació de les especialitats del professorat i de l’organització
horària tradicional.
El fet de considerar interessos i motivacions incideix directament sobre quins continguts d’aprenentatge del currículum oficial són considerats essencials (bàsics i imprescindibles, segons Coll, 2007) per tal de reflectir-los en els projectes educatius i curriculars
dels centres. És cert que cal una reflexió profunda sobre la distància entre els currículums oficials i el que s’esdevé a la vida, i que, especialment en l’educació secundària, es
manifesta en un profund desinterès d’un sector de l’alumnat. Potser més que currículums que detallin i articulin llargues llistes de continguts i competències es requereixen
orientacions breus sobre el que és essencial (aprenentatges conceptuals, desenvolupament de capacitats). Sens dubte, un disseny curricular que partís de la personalització i
situés amb precisió els aprenentatges realment comprensius ajudaria a disminuir la tensió existent entre les exigències d’un currículum oficial de caràcter prescriptiu per a tot
l’alumnat i els esforços dels centres per desenvolupar, per a cada estudiant, un itinerari
personal d’aprenentatge en el qual es tingui en compte la seva veu.
En el context de personalització dels aprenentatges, el paper del professorat és diferent del tradicional. No deixa de ser clau la seva aportació: qui, si no, orienta l’alumnat,
facilita la recerca, promou noves idees i aclareix significats? El professorat és qui té el criteri per acompanyar en l’organització dels processos de recerca o d’intervenció i, en la
interacció amb l’alumnat, participa de les decisions. Però és veritat que el professorat com
a font d’informació es limita a períodes curts d’instrucció directa normalment adreçada a grups petits d’estudiants. En els processos educatius que promouen l’aprenentatge
personalitzat –més enllà de la transcendència de l’acompanyament al llarg de la construcció dels aprenentatges– pren especial importància el seguiment dels processos a termini mitjà que s’ha de concretar en una intensa acció tutorial. Alguns centres miren de
solucionar-ho reduint el nombre d’alumnes de què és responsable cada docent i generalitzen les tasques de tutoria de seguiment acadèmic i personal a tot el professorat. Alhora,
s’intensifica la relació amb les famílies. Per això s’estableixen informes de seguiment que
proporcionen més informació que els butlletins tradicionals de notes i s’incorporen protocols de seguiment dels alumnes i d’intercanvi d’informació amb les famílies.
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Els centres que personalitzen els aprenentatges convergeixen en l’ús d’enfocaments
metodològics i de gestió d’aula diferents dels tradicionals. Evidentment no hi ha llibres
de text i sovint tampoc unitats de treball predefinides per a tot l’alumnat. Les tasques i
les feines són desenvolupades conjuntament per estudiants i professors, l’activitat es percep autèntica, implica accions amb valor pràctic i intel·lectual.
En diferent mesura, s’hi incorporen enfocaments globalitzadors:
• L’aprenentatge basat en problemes en què el docent planteja un problema real als estudiants i els ajuda a investigar-ne la resposta acompanyant-los perquè trobin la solució (p. ex., què està passant amb les superilles al Poblenou? Obrim el museu als
adolescents? Es respecten els drets dels animals?).
• L’aprenentatge basat en projectes en què els estudiants es fan responsables de donar
resposta a una necessitat o a un encàrrec a partir de les seves propostes o d’altres
agents com són el professorat o uns determinats experts externs (p. ex., podem escriure una obra de teatre centrada en adolescents? Muntem una exposició? Transformem el pati? Hi hauria d’haver un espai jove al Primavera Sound?).
• L’aprenentatge basat en recerca: davant d’una situació desconeguda, anòmala o difícil d’interpretar s’emeten hipòtesis per tal de dur a terme una recerca experimental,
de camp o un estudi observacional (p. ex., quins són els arbres del nostre paisatge
urbà? Quines són les conductes de risc dels joves del Poblenou? El Poblenou, en venda? Romànic? Gòtic? A Barcelona?).
• L’estudi de casos: metodologia amb què el docent presenta a classe un cas real i l’alumnat ha de documentar-se i resoldre’l per plantejar-ne la solució (p. ex., investiguem
amb cèl·lules mare? Quina petjada deixes –ecològica!–? Vol donar els seus òrgans?).
• L’aprenentatge servei: quan es planteja un projecte de responsabilitat cívica per part
d’una entitat dins d’un servei real de la societat, ja sigui una institució o una empresa (p. ex., podem estalviar energia elèctrica? Podem ajudar a estimular la memòria
als avis? Tots els infants tenen els mateixos drets?).
En molts casos s’estableix col·laboració amb institucions externes (universitats, instituts de cultura o d’investigació, museus, empreses...) que tenen un paper de promotors,
i a partir de l’encàrrec o projecte que es proposa es du a terme una tasca autèntica que
respon a una necessitat real sota la qual s’articula l’aprenentatge.

Implicacions per als diversos agents
Una societat canviant ens ha de mantenir disposats
a superar el model escolar que en cada ocasió sembli més favorable, d’acord amb els nous papers que
l’escola ha d’exercir en els diferents moments de la
dinàmica evolució social.
Gimeno Sacristán, 1976

El repte és clar, generar entorns d’aprenentatge que transfereixin el poder de decisió i
execució a l’alumnat. Però personalitzar no és una qüestió absoluta: es pot fer gradualment i/o de manera parcial i progressiva. Tampoc implica que no hi hagi una programació general dels continguts que cal aprendre. Es pot introduir a partir d’algun o alguns aspectes del procés d’aprenentatge: què s’aprèn, com s’aprèn, en quin ordre. O amb

72

Observatori de l’educació local. Anuari 2018

quins materials i quins suports, amb quin ritme, etc. Es poden personalitzar algunes
àrees del currículum, o en la mateixa àrea personalitzar alguns blocs de contingut i no
d’altres. Per aclarir aquest aspecte, podem fer una anàlisi de l’entorn d’aprenentatge en
clau de destacar els elements sobre els quals es prenen decisions per conformar la feina
que ha de realitzar l’alumne:
• el tema general,
• els continguts del tema que es tractaran,
• els recursos com l’espai, el temps, l’agrupació d’alumnes, els recursos materials i informatius...,
• els productes que expressen els aprenentatges aconseguits,
• les evidències de l’avaluació, allò que haurem de percebre en l’alumne per certificar
que ha après.
Ens podem preguntar: qui decideix el tema? Qui decideix quins continguts del tema
es treballaran? Qui decideix els recursos i la seva organització? Qui decideix els productes que s’elaboraran com a conseqüència o lligats a l’aprenentatge? Qui decideix quines
seran les evidències de l’aprenentatge? Aquestes preguntes sobre alguns dels elements
que articulen l’entorn d’aprenentatge ens permeten establir la metàfora de l’equalitzador: els botons que llisquen modulen el resultat final. En quin punt del trajecte situem
la decisió per a cadascun dels elements de l’entorn d’aprenentatge? Lògicament, això depèn del resultat que vulguem obtenir.
Equalitzador com a metàfora
de la personalització
BALANÇ DEL PODER DE DECISIÓ

Continguts
Recursos
Productes

ALUMNAT

PROFESSORAT

Tema/Projecte

Evidències aprenentatge-avaluació

La personalització de l’aprenentatge significa, per als alumnes, que es tenen en compte les seves motivacions, necessitats i característiques individuals, que la seva opinió i
criteri serà considerada en l’organització del procés d’aprenentatge. També significa
que cadascú disposa d’un suport coordinat que li permet tenir èxit en la seva feina, més
enllà del talent i de l’entorn. Personalitzar els aprenentatges exigeix un compromís de
cada alumne amb la construcció de la seva trajectòria educativa. Si tot està decidit i
l’alumne no hi té res a dir, no hi ha espai per a la personalització de l’aprenentatge. Per
això cal un context escolar que faci un autèntic acompanyament de l’alumne, que es
doti d’instruments d’organització i de seguiment de l’itinerari personal que segueix
cada estudiant.
Les famílies formen part del dispositiu d’acompanyament, no tan sols pel que fa a la
presa de decisions, sinó també en l’organització i el seguiment de l’itinerari personal que
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segueix el seu fill o filla. Per això han de disposar d’informació actualitzada que els situï
en el que fa l’alumne i en el que pot fer, en els seus progressos, les mancances i els ajuts
possibles. Es demana que intervinguin més intensament en la vida escolar, més del que
és tradicional en molts centres educatius, ja que s’han d’implicar en la planificació de
l’educació dels seus fills o filles.
En personalitzar els aprenentatges, el professorat, sense perdre de vista els continguts
propis del nivell educatiu, reorienta la finalitat última del procés. Es prioritza incidir sobre les capacitats cognitives, socials i afectives de cadascuna de les persones: de les matèries a les persones, dels continguts a les capacitats. Com hem vist, no implica únicament
canvis metodològics, organitzatius i de gestió d’aula, sobretot implica una nova visió de
la finalitat de l’acció educativa. A banda, caldrà que el professorat exerceixi un intensa
acció tutorial (d’informació, de seguiment, de reconducció i negociació) basada en el diàleg amb l’alumne. L’organització del centre haurà de vetllar perquè el professorat pugui
planificar, avaluar i invertir el temps necessari a considerar cada alumne individualment.
La personalització dels aprenentatges pretén donar una resposta a la desmotivació i
el desinterès per a la formació acadèmica de bona part dels estudiants. I vol fer-ho des
del reconeixement de l’individu com a agent central del procés. Per això els centres han
d’acceptar i assumir que cada alumne arriba amb un ventall d’interessos, propòsits i
perspectives diferent. Però també amb una base de coneixements i habilitats diversa.
D’aquí que es vegi l’adscripció mecànica de l’alumne a un currículum estandarditzat
com la base de la problemàtica educativa, i per això la necessitat d’organitzar els centres
amb franges horàries que facin possible la diversificació dels espais d’aprenentatge que,
més enllà de les matèries, abordin l’estudi de la realitat social amb un ampli repertori
d’estratègies educatives. No es tracta, de cap manera, de renunciar a aprenentatges conceptuals, es tracta d’aconseguir que els significats prenguin sentit en la ment de cada
alumne per interpretar la realitat en un context interactiu de recerca, creació o servei
que permeti el desenvolupament de les capacitats cognitives, socials i afectives.
La personalització dels aprenentatges demana a la comunitat que s’impliqui en el
procés d’aprenentatge dels alumnes tot proposant projectes educatius concrets d’àmbit
comunitari en coordinació amb els centres educatius. El procés pren valor quan els recursos materials i humans d’entitats, centres culturals, de recerca, tallers, ONG... es posen a disposició dels centres educatius, quan les propostes educatives en què s’implica
l’alumnat són tasques autèntiques, reals. El plantejament d’una necessitat, d’un servei,
d’un problema o d’un encàrrec per part d’una entitat es combina amb la possibilitat d’escollir l’entitat amb què es vol treballar, amb la possibilitat de generar propostes per organitzar solucions, amb la necessitat de treballar en equip entre companys i companyes
i amb agents externs, que també s’hauran d’implicar en la realització i la supervisió de
les tasques i col·laborar en la formulació conjunta dels criteris que determinarà la qualitat dels aprenentatges.
Resumim tot seguit els trets distintius de l’aprenentatge personalitzat:
• Els alumnes assumeixen la responsabilitat del procés d’aprenentatge amb l’acompanyament del professorat, amb qui col·laboren per identificar les seves necessitats, fortaleses i interessos, i defineixen objectius personals.
• L’establiment d’itineraris personalitzats a partir del disseny de plans d’aprenentatge
personals segons objectius, motivacions i aprenentatges.
• L’ús d’enfocaments globalitzadors a partir de tasques autèntiques (projectes, recerques, problemes, casos, servei, debats...) en combinació amb el treball col·laboratiu i
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una avaluació formativa centrada en l’actuació competent en situacions que impliquen els continguts d’aprenentatge.
• La incorporació d’agents i d’espais d’aprenentatge que transcendeixen el centre educatiu: experts, professionals, espais de recerca i creació, tallers, museus..., per tal d’intervenir sobre les necessitats formatives de l’alumnat.
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Ciutats orientadores: articulant els serveis
i els recursos d’orientació del territori
Ana de Alós
Cap de la Unitat d’orientació educativa de la Gerència
de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona

Introducció
Els darrers anys la taxa d’abandonament escolar prematur1 (AEP) a Catalunya ha estat
molt elevada. Si bé el 2008 havia arribat al 32,9 % i el 2017 se situava en el 17 %, tot i la
reducció cal considerar que la taxa es posiciona per sobre de la mitjana europea (10,6 %).
A això s’hi afegeix l’atur juvenil de 16 a 19 anys, que actualment arriba al 42,5 %.2
Aquestes xifres són preocupants pel fet que l’abandonament representa una pèrdua
d’oportunitats per als joves i una pèrdua de potencial social i econòmic per als territoris. En l’escala local, en la proximitat, és on es pot donar una resposta més sistemàtica
al repte de reducció de l’abandonament escolar prematur, i és també el marc que facilita valorar el cost tan elevat d’aquest fenomen.
Per aquest motiu cada vegada són més els governs locals que impulsen polítiques
de lluita contra l’abandonament escolar prematur i que, a més, les centren en l’orientació. Per tant, a banda d’oferir recursos formatius, aposten per accions i polítiques
locals d’orientació que permetin equipar els seus ciutadans amb les competències per
gestionar els itineraris educatius i les carreres professionals, com també acompanyar-los en les diferents transicions que haurien d’abordar necessàriament al llarg de
la vida.
Per emmarcar aquestes polítiques i la pluralitat d’actors, serveis i recursos d’orientació que existeixen o són necessaris a nivell local cal un model d’orientació compartit i
una visió conjunta de ciutat. I d’aquí sorgeix el concepte i el model de ciutats orientadores que es presenta a continuació.

Segons la definició de la Comissió Europea –Reducing ESL: Key messages and policy support. Final report of
the Thematic Working Group on ESL November 2013– l’abandonament escolar prematur es refereix als joves entre
18-24 anys que han deixat l’educació i que només han assolit com a màxim la primera etapa d’ensenyament secundari inferior (que correspon a l’ESO, l’educació secundària obligatòria).
2
Font de totes les dades: Idescat.
1
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Què entenem per ciutat orientadora?
Definició del concepte
Com bé va definir Jordi Plana,3 «una ciutat orientadora és una ciutat on l’escola, la família i els ajuntaments s’interrelacionen, i que, amb un govern al capdavant, concentra
energies i esforços a fer possible un accés universal al coneixement i situa la persona en
el centre del procés educatiu i orientador. Es tracta d’una ciutat que afavoreix la creació
d’itineraris personals i que ofereix noves oportunitat a totes les persones que ho necessitin, una ciutat que busca que ningú es quedi enrere, que tothom pugui ser i formar
part de la riquesa de la ciutat».
El concepte de ciutat orientadora, doncs, obre l’educació a una dimensió que implica
a més de l’escola i les famílies, els ajuntaments i altres agents i entitats públiques i privades de les ciutats.
Una ciutat orientadora és una ciutat que compta amb un govern local capaç d’articular les aportacions de tots els agents implicats i que promou alhora polítiques i projectes locals d’orientació de suport a les persones en la definició d’itineraris i trajectòries
al llarg de la vida, en un marc coherent amb l’estratègia municipal.
Definició de «ciutat orientadora»:
La ciutat que promou l’articulació de tots els serveis i recursos d’orientació
existents en un context local per lluitar contra l’abandonament escolar prematur
i acompanyar els ciutadans en les seves trajectòries educatives i professionals
al llarg de la vida.

El model de ciutat orientadora
Aquest concepte queda recollit en el model de ciutat orientadora,4 dissenyat per la Diputació de Barcelona en el marc del projecte europeu Guiding Cities «Ciutats Orientadores»5
amb la col·laboració d’altres entitats de quatre països europeus. Un model d’actuació
que facilita la millora d’opcions d’itineraris educatius al llarg de la vida i que se centra
en les necessitats de les persones, mobilitzant els principals agents del territori i dotant
de consistència els serveis i recursos d’orientació municipals.
El model es basa en una concepció de ciutat orientadora que considera que l’abandonament escolar prematur no es combat només a les escoles, que hi ha altres espais i altres actors que, a través del suport a la definició d’itineraris i l’acompanyament en els
processos de tria educativa i professional, contribueixen a reduir aquest abandonament.
Un model en què els ajuntaments i els serveis municipals, en col·laboració amb la resta
d’agents del territori, tenen un paper clau.
En aquest model s’han definit vuit paràmetres classificats en dos grups segons la dimensió interna o externa, que constitueixen els «blocs de construcció» d’una ciutat orientadora. En el gràfic 1 es presenten aquests paràmetres.
«El repte de les ciutats orientadores per combatre l’abandonament educatiu prematur». Diari de l’educació 2015.
Jordi Plana.
4
Per accedir al model de ciutat orientadora: https://www.diba.cat/es/web/educacio/orientacio/guiding-cities/
activitats.
5
Si voleu més informació sobre el projecte «Guiding Cities», els seus socis europeus i els seus resultats: https://
www.diba.cat/es/web/educacio/orientacio/guiding-cities o http://www.guidingcities.eu/ca/.
3
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Gràfic 1. Els paràmetres del model de ciutats orientadores
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Les dimensions i els objectius de la ciutat orientadora
Aquesta modelització s’entén com allò que un ajuntament, i en extensió el municipi, ha
de complir/disposar per ser considerat una ciutat orientadora, des de la perspectiva de
l’aplicació pràctica i tenint com a referència els paràmetres del model. Aquest model ajuda els municipis a establir si la suma de les seves accions s’adequa a la consecució de l’objectiu de reduir l’abandonament, així com un enfocament d’orientació al llarg de la vida.
En clau de política local, els paràmetres es poden classificar en dues grans dimensions i en la definició d’objectius propis de la ciutat orientadora. Aquests es presenten en
la taula següent:
Dimensió externa: Una ciutat que comparteixi una estratègia d’orientació global per reduir l’abandonament
escolar prematur.
Objectius:
• Una ciutat que garanteixi l’accés de tots els ciutadans a l’orientació.
• Una ciutat que s’adapti a la diversitat de perfils i necessitats d’orientació.
• Una ciutat que promogui l’orientació i l’aprenentatge al llarg de tota la vida, i que alhora impulsi mesures de
prevenció, intervenció i compensació que contribueixin a combatre l’AEP.
• Una ciutat que promogui l’apoderament de les persones en la presa de decisions i el seu desenvolupament
personal.
Dimensió interna: Una ciutat amb un sistema d’orientació cohesionat i de qualitat.
Objectius:
• Una ciutat compromesa políticament amb la reducció de l’AEP i, amb un marc de governança, capaç de
coordinar i articular els actors que participen de l’orientació, així com enfortir els serveis i recursos d’orientació
que s’adrecen a les necessitats de la ciutadania en qualsevol moment de la vida.
• Una ciutat amb un equip humà dedicat a l’orientació, cohesionat, capacitat i estable dins i fora de l’ajuntament.
• Una ciutat que disposa de criteris de qualitat de l’orientació compartits i aplicats pels diferents actors.
• Una ciutat que estableix mecanismes d’avaluació i millora contínua en els serveis i les polítiques d’orientació.
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Els rols dels ajuntaments i la multiplicitat d’actors
Davant d’aquests objectius, els ajuntaments poden desenvolupar –i en molts casos és
així– diversos rols i funcions específiques. Hi ha dos rols clau, el primer és el d’articulador dels actors del territori i de tots els serveis i recursos d’orientació, que posa en marxa espais i mecanismes de coordinació entre els mateixos serveis municipals i amb els
altres agents de la ciutat. El segon és el d’impulsor d’una estratègia conjunta com a ciutat. A aquests s’hi afegeix, entre d’altres, el de proveïdor de serveis i recursos d’orientació i formatius de suport en les transicions educatives i de facilitadors de l’accessibilitat
a tots els serveis/recursos, assegurant l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i
equitat. Tots aquests rols i les accions corresponents contribueixen al repte de construir
una ciutat orientadora.
Els governs locals no poden actuar sols. En el territori hi ha una multiplicitat d’actors
amb qui l’ajuntament s’ha de coordinar, principalment els centres educatius (de tots els
nivells educatius) i les famílies, a banda de les escoles de formació d’adults (en especial
les municipals), el sector productiu comunitat-entorn i les fundacions i el sector privat,
que ofereixen serveis d’orientació i recursos formatius. Tots ells formen part de la ciutat
orientadora, on, com ja hem dit, l’ajuntament té un rol clau d’articulador. A banda
d’aquests actors també s’han de tenir en compte els municipis veïns i els ens de diferents
nivells (consells comarcals, diputacions i Generalitat) amb els quals s’estableixen coordinacions i col·laboracions diverses.

Experiències de referència a la demarcació
de Barcelona i a Europa
Encara que el concepte o marca de ciutat orientadora és relativament nou a la demarcació de Barcelona, hi ha uns quants municipis que ja tenen un procés consolidat o es
troben en un procés avançat de ciutat orientadora, i d’altres que el van iniciant. Fins i
tot alguns d’aquests municipis s’han apropiat de la marca «Ciutat orientadora» amb la
intenció de posar en valor aquesta visió.
El cas més destacat és el de Badia del Vallès, la ciutat que ha posat en el centre de la
lluita contra l’abandonament escolar prematur l’estratègia d’orientació i acompanyament
amb una visió integral. I així ho ha fet sota el seu projecte de ciutat orientadora que inclou un ampli sistema de projectes/accions que es reforcen mútuament.6
En la darrera dècada, l’Ajuntament de Badia del Vallès ha fet una aposta ferma per
combatre l’AEP i millorar les oportunitats reals del jovent del seu municipi. Des de l’any
2006, amb la creació del dispositiu d’orientació «L’Eina», s’ha treballat en el disseny de
polítiques i actuacions amb l’objectiu de millorar la tasca orientadora per aconseguir
itineraris més segurs per als joves. Una peça molt important del projecte ha estat la col·
laboració molt intensa amb els educadors de medi obert, que treballen tant dins com
fora dels centres, amb els joves que han abandonat l’escola. Aquest treball permet un
acompanyament dels joves molt intens i a llarg termini, i assegura que aquests arribin
a L’Eina i als altres programes. A banda de L’Eina, els altres eixos principals de la seva
estratègia d’orientació són l’observatori de trajectòries educatives, l’acompanyament
orientador en els centres educatius i l’acompanyament extensiu als joves.
Trobareu més informació sobre aquests programes i l’estratègia de Badia de Vallès en l’article de Salvador Avià
«L’orientació educativa com a estratègia de ciutat: Badia del Vallès ciutat orientadora». Anuari 2017 de l’Observatori d’educació local.
6
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D’altra banda, l’Ajuntament de Sabadell ha posat en l’agenda política municipal el
concepte de ciutat orientadora com a aglutinadora d’accions i com a impulsora de coordinació a nivell municipal. A més, han promocionat i consolidat una estratègia d’orientació sota la marca Sabadell Orienta,7 en la qual han donat molta importància al treball
transversal en l’orientació i hi destaquen accions com la fira Apropa’t a la FP (en què es
col·labora amb el món educatiu, empresarial i les famílies) i el programa d’acompanyament «Posa-t’hi». A més, han generat un espai de coordinació interna i una plataforma
amb tretze municipis veïns (entre els quals Badia del Vallès) i altres entitats del territori, i han creat el Consell de la Formació Professional (FP) i l’Ocupació de la Conca
del Ripoll i la Riera de Caldes, en què un dels grups de treball se centra en l’àmbit de
l’orientació.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Granollers aposta per consolidar i enfortir una
estratègia conjunta d’orientació, a través del Consell de la FP de Granollers.8 En el marc
d’aquest òrgan s’han creat grups de treball sobre l’orientació i la lluita contra l’abandonament escolar prematur en què participen tots els serveis municipals implicats (educació, joventut i promoció econòmica-Granollers mercat), com també totes les entitats
que fan tasques d’orientació a la ciutat per alinear totes les actuacions i programes definint un model d’orientació adaptat a les característiques i necessitats de la ciutat. Un
exemple d’actuació desenvolupat en el marc del grup de treball d’orientació ha estat el
llançament de la campanya «Posa en valor la teva experiència»9 sobre els serveis que
ofereix la ciutat en termes d’acreditació de competències professionals, canalitzats a
través d’un punt d’orientació municipal, on es pretén vehicular els serveis de manera
integrada.
Una altra ciutat que vehicula la seva estratègia d’orientació en el marc del seu Consell de la FP és Terrassa, que a més ho fa sota la marca «Terrassa Orienta». En aquesta
línia, principalment, s’ha constituït la taula de la coordinació de l’orientació com a espai
de concertació entre els diferents serveis municipals per definir un treball conjunt i on
es treballa amb l’objectiu de contribuir a la millora de l’orientació identificant un mapa
de punts d’orientació i facilitant la coordinació i l’intercanvi entre orientadors i orientadores.
L’Ajuntament de Terrassa destaca per l’ampli ventall de serveis i recursos d’orientació i formatius que ofereix i que donen suport a tots els grups de la població en les tran
sicions educatives i professionals al llarg de la vida. Un exemple és el programa «tutories
d’acompanyament»,10 que consisteix en accions de suport, orientació i acompanyament
a joves en transició cap a la postobligatòria, i que es duen a terme en coordinació entre
diversos serveis municipals i els centres educatius.
En l’àmbit europeu existeix un gran ventall d’experiències reeixides de referència de
ciutats que treballen en línia amb la visió de ciutats orientadores.
Com a exemples, destaquem la ciutat de Göteborg. Aquesta ciutat disposa d’un gran
centre d’orientació educativa i professional,11 el més gran de Suècia, amb una metodologia del tipus «finestreta única» amb serveis específics adreçats a tots els joves entre
12 i 20 anys amb la finalitat de prevenir l’abandonament escolar prematur. El centre està
Referència a la web: http://www.sabadell.cat/ca/noticies-educaci.
Consell de la FP de Granollers: http://www.granollers.cat/consellfp.
9
Campanya: www.granollers.cat/educaci%C3%B3/posa-en-valor-la-teva-experi%C3%A8ncia-professional-imillora-la-teva-formaci%C3%B3.
10
Informació sobre el projecte «Tutoria d’acompanyament»: http://www.guidingcities.eu/wp-content/uploads/2016
/08/45.-Tutoria-dacompanyament-Terrassa.pdf.
11
Més informació com a pràctica de referència: http://eslplus.eu/gothenburg-career-guidance-centre.
7
8
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gestionat pel servei d’educació de l’Ajuntament de Göteborg i ofereix serveis d’orientació
individual o grupal directament als joves i també dins dels instituts. Un aspecte a destacar d’aquesta iniciativa és l’estreta col·laboració entre Ajuntament i centres educatius, que
ha permès fer un seguiment dels joves en les seves trajectòries i sensibilitzar les escoles
de la importància d’acompanyar en el moment que cal triar els itineraris educatius. En
aquest sentit elaboren un fulletó comú amb informació sobre la tria dels estudis postobligatoris, així com comparteixen el sistema de seguiment dels joves.
Una altra ciutat europea és la d’Anvers, que destaca pel seu lideratge local en la coor
dinació d’una xarxa d’agents12 (entre els quals les escoles, l’Ajuntament, les famílies i altres agents i entitats locals) que se centra principalment en mesures de prevenció de
l’abandonament escolar prematur. D’aquesta xarxa destaquen accions com els centres
d’orientació d’alumnes, que organitzen activitats a demanda dels centres escolars i també ofereixen orientació directament a joves i les seves famílies. Alhora, desenvolupen un
programa de mentoria entre iguals, estretament vinculat a aquests centres d’orientació.
I per últim, un programa organitzat per l’Ajuntament i centrat en exclusiva en el treball
amb les famílies, amb accions i objectius múltiples.
Altres experiències, tant d’ajuntaments de la província de Barcelona com d’entitats
europees es troben recollides de manera individual com a projectes específics en la base
de pràctiques de referència del projecte Guiding Cities.13
Amb la finalitat de visibilitzar i reconèixer la tasca d’orientació educativa que es du
a terme des del territori, ampliat a nivell europeu, amb la implicació dels diversos agents
socioeducatius, la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb Educaweb, va crear la
menció ciutat orientadora. En les tres primeres edicions aquest guardó ha recaigut en
les ciutats de Badia del Vallès (2016), Sabadell (2017) i Göteborg (2018) per l’impuls que
han fet d’estratègies d’orientació educativa en el seu municipi que posen en valor les seves trajectòries com a ciutats orientadores.

La Diputació de Barcelona dona suport
als ajuntaments en el procés cap a una ciutat
orientadora
Tenint en compte la importància que l’orientació educativa ha pres a la demarcació de
Barcelona els darrers anys, la Diputació de Barcelona fa una aposta institucional vers
aquest àmbit, i s’emmarca en un dels eixos estratègics del pla d’actuació d’educació 20162019. Aquest eix se centra a reduir l’abandonament escolar prematur a través de la consolidació de polítiques i programes que reforcin l’orientació al llarg de la vida, el foment
de l’acompanyament a l’educació i l’impuls de programes de reincorporació en el sistema educatiu.
En aquest sentit, l’any 2014 la Gerència de Serveis d’Educació va impulsar el pla pilot
d’orientació de suport a les transicions educatives amb un conjunt de projectes que es
va reforçar amb els resultats del projecte europeu «Guiding Cities» (2016-2017). A partir
del 2017 aquest pla i els seus projectes d’orientació s’emmarquen en el model de ciutats
orientadores, que inclou un seguit d’actuacions destinades a reforçar l’estratègia dels ens
Aquesta estratègia local s’inscriu en el Pla contra l’AEP del govern de Flandes. Més informació sobre la iniciativa:
http://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2014-2015/school/report-belgium-study_en.pdf.
13
Per accedir a la base de dades de les pràctiques de referència: https://www.diba.cat/web/educacio/orientacio/
guiding-cities/activitats.
12
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locals, on trobem suport econòmic i tècnic, formació, eines i recursos, espais d’intercanvi, premis (menció ciutat orientadora), etc.
En concret, destaquen els projectes d’orientació:14 Maleta de les Famílies, Full de Ruta,
Fires i jornades d’orientació i Joves en Transició. Amb aquests projectes es dona suport
als ens locals en l’acompanyament a les famílies, en l’orientació als alumnes de les escoles municipals de persones adultes, al procés de complementar l’oferta de xerrades i punts
d’orientació personalitzats a les fires del territori i en l’orientació als joves que cursen
Programes de Formació i Inserció (PFI). A tot això se’ls suma el suport específic en el
procés de ciutat orientadora que consisteix a generar espais de reflexió i coordinació entre els serveis municipals i d’ordenació dels serveis i recursos de què disposen i alhora
ajudar a detectar els usuaris que no són atesos i a impulsar l’articulació amb els altres
actors del municipi.
D’altra banda, des de l’any 2009 s’ha donat suport econòmic als programes d’accés
als cicles formatius de grau mitjà i superior i als PFI que desenvolupen els ajuntaments
i les escoles municipals de persones adultes per facilitar la definició d’itineraris educatius i la reconnexió amb el sistema educatiu. Inicialment, de forma puntual com a mesures anticrisi i des del curs 2017-2018 sota el Programa de Transicions Educatives15 com
a mesures per reduir l’abandonament escolar prematur.
Per últim, a través de la participació de la Diputació en el projecte europeu Keyway,16
s’ha sensibilitzat els ajuntaments sobre la importància de l’avaluació d’impacte dels serveis d’orientació, així com s’han facilitat una sèrie de recursos (mapa d’impacte, base de
dades d’indicadors i guia metodològica).

Apunt final: construint i consolidant ciutats
orientadores
Per avançar cap a ciutats orientadores és necessari que hi siguin tots els agents del territori. Per tant, el que realment és important és sumar per poder contribuir al repte comú
de reduir l’abandonament escolar prematur i facilitar que les persones puguin transitar
i definir itineraris educatius i professionals d’èxit al llarg de la vida.
Els ajuntaments han de prendre consciència dels diversos rols que se’ls plantegen davant dels reptes de ciutats orientadores. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona aposta per reforçar i acompanyar els ajuntaments en el desenvolupament d’aquests rols perquè disposin de les eines, els recursos i els coneixements que els han de permetre assolir
els objectius que es plantegin, amb la finalitat de contribuir a més i millors ciutats orientadores. Sense perdre de vista que en el centre d’aquestes polítiques finalment hi ha les
persones.

Més informació sobre els projectes: https://www.diba.cat/web/educacio/orientacio.
Més informació: https://www.diba.cat/web/educacio/ceconomica/transicions-educatives.
16
Més informació i resultats del projecte a: https://www.diba.cat/web/educacio/orientacio/keyway i a http://www.
keywayproject.eu/.
14
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«TRANSITAR, orientar-se en un món
canviant». Un projecte expositiu viu
Gemma Guasch i Josep Asunción
Tècnics de la Gerència de Serveis d’Educació
de la Diputació de Barcelona, comissaris del projecte
Quan comencis un viatge, el primer que has de fer
és llençar el mapa que hagis comprat i començar a
dibuixar el teu.
Michael Dell

Introducció
El projecte «TRANSITAR, orientar-se en un món canviant» és un projecte expositiu que
parteix d’un procés participatiu i creatiu. Tracta de l’orientació com a competència necessària en un món canviant.
El projecte sorgeix de la necessitat de repensar l’orientació dins el context actual de
les polítiques educatives, que donen resposta a la necessitat de repensar l’educació1 en
un món canviant i en el marc general de la lluita contra el fracàs escolar plantejat per la
UE, amb l’horitzó del 2020.
L’objectiu general és repensar l’orientació considerant diversos objectius específics.
D’una banda, donar resposta als tres propòsits de l’educació enunciats per la UNESCO
(1. Descriure, comprendre i predir la realitat, 2. Subsistir, adquirir autonomia i 3. Saber
com volem ser). D’altra banda, oferir una mirada humanista de l’orientació i una visió
holística de l’educació, no instrumentalitzadora. I finalment, entendre l’orientació més
enllà de les transicions dins el sistema educatiu i tenir en compte que afecta totes les persones al llarg de la vida.
Des d’aquestes premisses, la Gerència d’Educació de la Diputació de Barcelona es
proposa un nou format expositiu que parteix d’una fase processual prèvia a l’exposició,
que inclou un procés creatiu i participatiu de proximitat que es porta a terme en el territori. El projecte es va anar definint al llarg del 2017 amb el desenvolupament de la fase
processual, durant el 2018 va agafar la forma final i es va esdevenir amb l’objectiu d’inaugurar l’exposició el 2019 i començar la seva itinerància pel territori.

Logotip del Projecte. Disseny d’Ugly Studio (membres de l’equip d’art).

Document UNESCO (2015). «Repensar l’educació. Vers un bé comú mundial?». Títol original: Rethinking Education: Towards a global common good? Vegeu http://unescocat.org/2018/10/11/repensar-leducacio-vers-un-becomu-mundial-2015/.
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El projecte TRANSITAR
Des de l’inici, el projecte es concep com un espai reflexiu que se centra en la persona
com a subjecte actiu que s’ha d’orientar en un món canviant.
En aquest punt reconeixem dos grans aspectes temàtics: la persona que transita i el
món canviant per on aquesta persona transita. Tota la fase processual prèvia pivota sobre aquests dos eixos, i també ho fa l’exposició.
Pel que fa a la persona, el projecte s’inspira en l’obra de Gaston Bachelard La poética
del espacio, que se serveix de la casa com a metàfora de l’ésser humà.2 La casa per a l’autoconeixement, amb les seves golfes, planta i soterrani, pot ajudar a comprendre els nostres somnis, realitats i malestars per apropar-nos a la qüestió: on som?
El segon element, el món canviant, s’aborda des dels múltiples aspectes que afecten
el subjecte a l’hora de transitar: la tria, les condicions de l’entorn, la infoxicació, conviure amb l’èxit i el fracàs... d’aquesta manera es plantegen les qüestions: on volem anar?
i... com hi podem anar?
El projecte s’ha orientat a totes les edats, els estats de vida i les situacions personals.
S’ofereix com una eina de reflexió per a qualsevol moment de la vida i no solament en
determinades etapes de transició.

Procés creatiu i participatiu
TRANSITAR és el resultat d’un procés en el qual han intervingut diversos equips de
persones. S’ha concebut, des del seu inici, com una oportunitat d’orientació real per als
seus participants. La fase prèvia processual, que és el nucli del projecte, es concreta en
tres dinàmiques participatives, de caràcter reflexiu i creatiu, dutes a terme en quatre
municipis i coordinades per tres equips de treball.
L’exposició final, itinerant per la província de Barcelona, s’omple de continguts a partir d’aquesta fase processual prèvia. D’altra banda, el projecte s’ha de entendre des d’una
perspectiva vivencial. La seva riquesa rau en dos factors essencials: d’una banda, la diversitat dels actors implicats i d’una altra les seves aportacions, que prenen forma artística i d’aquesta manera connecten comunicació i expressió.
Participants
En el projecte hi han participat, de manera coordinada, tres equips:
• Equip de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, que ha impulsat i coordinat tot el projecte i l’ha comissariat. Ha estat format per vuit persones
que han intervingut en la fase processual de manera coordinada i distributiva i hi
han participat activament desplaçant-se pel territori.
• Equip d’art, format per una vintena d’exalumnes d’escoles d’art i disseny, com a primera oportunitat; joves que comencen a orientar-se i a enfocar la vida professional.
Aquest aspecte és un valor rellevant del projecte, que s’hauria perdut si s’hagués tre-

«La casa es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del
hombre.
Sin ella el hombre sería un ser disperso. […] Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las tormentas de
la vida. […] Es el primer mundo del ser humano. […] La casa es una gran cuna».
2
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ballat amb empreses o professionals ja consolidats. L’equip ha estat present des de
l’inici del projecte implicant-s’hi, traslladant-se a les localitats i participant com un
agent més en les dinàmiques. Amb les seves creacions han donat forma visual a l’exposició final.
• Equips de territori, constituïts, en l’àmbit local, per persones d’edats i formació diversa, afectades directament pel tema de l’orientació: una cinquantena de persones
provinents de Badia del Vallès, Centelles, Sant Vicenç dels Horts i Vilafranca del Penedès.3 Són el cos principal del projecte. Els seus participants nodreixen l’exposició
amb les seves aportacions, especialment amb els seus testimonis.
Gràfic 1. Distribució del conjunt dels participants segons l’edat i el gènere

Edats dels participants

Paritat

6%
adolescents
19 %
persones grans

27 %
persones adultes

homes
35 %

48 %
joves

dones
65 %

Primera dinàmica: l’autoconeixement
Es va treballar individualment emprant la metàfora de la casa. A partir de la consigna
«imagina una casa» cada participant construïa una casa tridimensional emprant múltiples materials.
A la sala s’hi projectaven uns vídeos per generar una atmosfera de treball i estimular la
imaginació i la creativitat. Diversos membres de l’equip d’art oferien assistència tècnica.
Quan la casa va estar construïda, la van habitar amb dibuixos, imatges o paraules
relacionades amb els propis somnis, realitats i malestars. Aquest procés va ajudar els
participants a saber on són, on volen arribar i què els atura.

Amb l’objectiu d’assolir la màxima pluralitat, es van seleccionar quatre municipis de característiques ben diferenciades: un municipi petit i no rural (Badia del Vallès), un municipi rural (Centelles), un municipi mitjà proper a l’àrea
metropolitana de Barcelona (Sant Vicenç dels Horts), i finalment un municipi gran allunyat de l’àrea metropolitana
(Vilafranca del Penedès). La selecció dels participants a cada municipi la van fer els ajuntaments a partir d’uns perfils previs que recollien la casuística possible sobre l’orientació: joves que tenen clar cap a on orientar-se, joves en
segona oportunitat, adults que es van reinventant, persones grans que s’adapten als nous canvis, etc.
3
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Desenvolupament de la primera dinàmica a Badia del Vallès.

Segona dinàmica: el trànsit
Aquesta part del procés es va centrar en com transitar per un món que canvia acceleradament i que obliga a desenvolupar habilitats i competències, i s’hi va fer servir la metàfora del viatge.
A cada participant se li va lliurar un quadern de viatge que es va omplir, transitant,
com si fos un joc, per diverses activitats que proposaven uns reptes als participants per
incentivar-los a la reflexió, i que d’aquesta manera s’interroguessin sobre les condicions
del seu entorn, les persones influents en la seva vida, la formació de què disposen i l’adquisició de competències, la infoxicació, el fet de triar o la xarxa de connexions que els
seus municipis ofereixen respecte a l’orientació, entre d’altres.
Al final de la dinàmica, el quadern de viatge va acabar contenint dades útils per a
l’orientació, adaptades a cadascú, com un mapa del seu itinerari personal.

Desenvolupament de la segona dinàmica a Sant Vicenç dels Horts
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Tercera dinàmica: el testimoni
Els participants van compartir el testimoni sobre els seus itineraris personals i es van
retratar fotografiant-se; emprant l’attrezzo o la teatralització com a recursos comunicatius.
Els testimonis, enregistrats en vídeo, i les fotografies que es mostren en l’exposició,
estan directament relacionats amb cadascun dels temes i constitueixen la part més vivencial i humana del projecte; de fet, tothom s’hi pot emmirallar ja que els testimonis
són molt variats.

Desenvolupament de la tercera dinàmica. Sessió fotogràfica a Vilafranca del Penedès.

Desenvolupament de la tercera dinàmica. Sessió videogràfica a Centelles.

Elaboració dels continguts expositius
Des de la Gerència de Serveis d’Educació es van establir els eixos dels principals continguts temàtics de l’exposició, però oberts als canvis que es consideressin a partir del moment que s’iniciés la fase processual.
Una vegada es va constituir l’equip d’art, se li van encarregar les il·lustracions d’aquests
continguts temàtics i es va crear el disseny de les dinàmiques participatives, així com les
bases de la imatge gràfica.

87

Observatori de l’educació local. Anuari 2018

Fins a l’última sessió participativa no es va tancar la producció de continguts visuals
i textuals, ja que un percentatge molt elevat d’aquests continguts depenia de les aportacions de cada municipi.

Seguiment de la il·lustració «Formar-se al llarg de la vida» amb Tatiana M. Melo
(membre de l’equip d’art, a l’esquerra de la fotografia).

L’exposició
L’exposició «TRANSITAR, orientar-se en un món canviant» és l’origen del projecte, el
seu cos central i la part més visible. Es tracta d’una exposició itinerant de caràcter reflexiu i instrumental.
En primer lloc, posa la persona en el centre, en segon lloc li mostra el seu entorn en
aquest món canviant i en tercer lloc li ofereix pistes de reflexió, estratègies i testimonis
d’itineraris vitals d’altres persones com ella. Tot per tal que la persona esdevingui la protagonista de la seva orientació prenent consciència que transita en un marc de connexions de naturalesa social.
Muntatge expositiu
El muntatge expositiu consisteix en una casa tridimensional que desplega les parets en
forma de plafons i llindars creant un laberint per a l’espai d’exposició, un laberint multicursal, obert, porós i de múltiples itineraris, entrades i sortides, com a metàfora de la
persona i la vida que construeix transitant.
El cos central és l’estructura més bàsica d’una casa de dues aigües, amb una sola
paret que evoca els tres nivells simbòlics desenvolupats per Gaston Bachelard: planta, golfes i soterrani. Des d’aquest cos es despleguen la resta de parets i llindars de
manera articulada. Així, l’exposició, concebuda des del primer moment com a exposició itinerant, s’adapta també als múltiples espais expositius per on transita dins del
territori.
Els panells –que fan de parets de la casa– contenen el material visual i textual de l’exposició, i els llindars –portes i finestres– permeten la lliure circulació, físicament i visualment. Cadascun dels onze panells es correspon a una de les càpsules temàtiques de
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l’exposició. A la part superior hi ha un pictograma que serveix per orientar-s’hi i localitzar els temes.
Els panells tenen dues cares, una de les quals mostra una il·lustració que correspon
al tema de què es tracta, i l’altra conté continguts textuals, les fotografies de les dinàmiques de la fase processual i els testimonis recollits en el territori. Es poden visionar els
vídeos d’aquests testimonis amb un dispositiu mòbil amb connexió a internet, a partir
de codis QR.
No hi ha un ordre de visita; tothom transita per l’exposició al seu aire seguint itineraris diferents, com la vida. El full de sala s’ha concebut com un mapa, amb propostes
d’activitats i pistes de lectura per a cadascun dels panells. No és imprescindible seguir-lo
per comprendre l’exposició, però és una eina clau si es vol anar més enllà d’una visita
tradicional.

Simulació en 3D del concepte de muntatge expositiu ideat
pels comissaris: un cos central i parets i llindars desplegant-
se per l’espai.

Full de sala concebut com a mapa per transitar per l’exposició i realitzar activitats. Disseny gràfic d’Ugly Studio.

Continguts
L’exposició desplega els seus continguts per l’espai distribuint-los amb càpsules independents que en realitat estan relacionades d’una manera estreta. Aquestes càpsules
tracten aspectes del món canviant, de l’autoconeixement i de la navegació per aquest
món mateix.
El món canviant
Respecte del món canviant, es parteix del fet que «no podem aturar l’onada, però podem
aprendre a surfejar» (Jon Kabat-Zinn). Naveguem per un món globalitzat on surfejar les
onades dels canvis esdevé un autèntic repte per a molts.
Durant el procés participatiu i creatiu, previ a l’exposició, es va poder constatar que
el canvi de marc general porta inevitablement a un canvi de marc mental. D’altra ban-
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da, també s’obren nous horitzons professionals que fan replantejar els escenaris formatius. Els participants veien molt necessària la plasticitat per tal d’adaptar-se i poder construir els itineraris personals anant més enllà de l’adaptació. I això era més rellevant en
el cas dels qui s’orienten en una edat ja adulta:
Amb quaranta-cinc anys em vaig quedar sense feina. Els meus coneixements ja no
em servien pel que venia, així que vaig destinar part dels diners de la indemnització a formar-me en un nou camp que llavors apareixia: la informàtica. Allò em va
obrir noves portes. El més important en un món canviant és ser flexible i adaptar-se als canvis sense por (Camil Rull Rigol, Sant Vicenç dels Horts).

Un altre aspecte a tenir en compte pel que fa a l’orientació en aquest nou marc és el
Big Data. No ens desorientem en un desert sinó en una selva. Aprendre a seleccionar i
a destriar és el gran repte de la navegació en l’excés d’informació si es vol evitar la «infoxicació». Potenciar el pensament crític és vital, com també ho és reivindicar el silenci
i la distància per guanyar la perspectiva necessària.
Com a orientadora, em trobo amb moltes persones que m’arriben desorientades,
no per manca d’informació sinó per excés. Els ajudo a destriar, aquesta és la clau
(Núria Mallofré Mariana, Vilafranca del Penedès).

L’autoconeixement
Pel seu caràcter reflexiu, l’exposició destina bona part dels continguts a aspectes relacionats a l’autoconeixement. El primer pas en l’orientació és saber on som. Lligades a
aquesta qüestió clau sorgeixen després altres preguntes: on volem anar?, amb què comptem?, què ens frena?, què necessitem?...
Evocar els somnis, analitzar les realitats i integrar els malestars4 ocupa gran part de
l’exposició des de flancs diversos, cadascun dels quals es resol en una càpsula temàtica
que presenta reflexions, propostes d’activitats i testimonis.
Així doncs, es parla de la importància de les condicions de l’entorn i de l’adquisició
de competències,5 de la importància d’establir objectius i traçar estratègies a partir de
l’anàlisi de les competències actuals i les que cal adquirir o millorar, segons el punt on
es vol arribar.
Quan vaig presentar el treball final de carrera vaig tenir dificultats amb l’exposició
oral. Llavors vaig decidir treballar les competències comunicatives amb tallers i
amb la pràctica diària, el que s’anomena learning by doing (aprendre fent). Avui en
dia he millorat molt la comunicació oral i el treball en equip (Carlos Moreno Losada,
Vilafranca del Penedès).

Gaston Bachelard estableix una analogia interessant d’aquests tres aspectes respecte a la simbologia de la casa.
A les golfes situem les aspiracions, els desitjos, els projectes..., perquè és una àrea de projecció, la zona alta de la
casa, un espai per somiar. A la planta baixa hi trobem la realitat, el dia a dia: és on hi ha les estances en què es fa
vida (cuinar, menjar, compartir, treballar o descansar). El soterrani és un espai d’ocultació, s’hi amaguen pors, complexos, inseguretats, frustracions... en definitiva, malestars.
5
«L’orientació, definida com un conjunt d’activitats que permeten a les persones de qualsevol edat, en qualsevol
moment de la seva vida, identificar les seves competències, capacitats i interessos, per tal de prendre decisions
relatives a la seva educació, formació i ocupació, i així gestionar activament el seu projecte de vida personal i professional» (Resolució de la Comissió Europea del 27 de maig de 2004).
4
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També s’aborda un tema clau que acaba determinant molts itineraris vitals. Es tracta de la convivència amb l’èxit i el fracàs, dues cares d’una mateixa moneda: l’aprenentatge a la vida. Aquí es convida el visitant a identificar guanys, sigui quina sigui la seva
experiència. Sovint ens empeny un èxit, sovint un fracàs.
Em vaig preparar per fer l’ascens a un cim de 7.000 m i no va ser possible. Això em
va fer sentir malament, però també em va motivar a fer-ne un de 8.000. La sorpresa va ser que aquest, que era més alt, sí que el vaig poder pujar (Fèlix Díaz-Prieto
Masana, Vilafranca del Penedès).
La meva vida ha seguit un procés complex però enriquidor. L’aparició de la malaltia ha estat determinant des de la meva joventut. M’ha obligat a aturar-me, a escoltar-me i a arriscar-me tirant endavant. Una actitud positiva és fonamental, sobretot somriure davant les adversitats (Irene Beltran Aragall, Centelles).

Orientar-se

No es pot ensenyar res a una persona; només se la
pot ajudar a descobrir en el seu interior.
Galileo Galilei

Orientar-se és saber on som, però també és triar on volem anar, i planificar el viatge...
dibuixar el propi mapa. Aquesta ha de ser una tasca personal, però no solitària. Ens cal
la mirada de l’altre, algú que ens orienti, ens acompanyi i ens ajudi a reconèixer els nostres talents per poder emprendre el que ens proposem.
En xarxa és més fàcil; l’orientador/a forma part d’un ecosistema de persones, institucions i recursos en relació. Vivim interconnectats. Cada població ofereix una xarxa de
connexions molt rica que afavoreix la formació, la creació de vincles i l’orientació. Escoles, centres esportius, biblioteques, teatres, associacions, esbarjos, places, clubs de lectura,
esplais... Aquests llocs de trobada són els nodes de la xarxa que ens ajuden a no perdre’ns.
L’escola d’adults és un punt de trobada per molts de nosaltres. Allà ens formem,
ens relacionem i creixem en autoestima i autonomia (Gisela Bote Ruíz, Montse Prat
Clot i Ricard Molera Oliveras, Centelles).
Quien mejor me orienta son mis padres, porque ellos me conocen bien y desean lo
mejor para mí (María Posadas, Badia del Vallès).
Jo dec gran part del que soc a un mestre que a l’escola va saber veure en mi un talent per la imatge, en Francesc Roda. Els estudis no m’anaven gaire bé i no m’agradaven, però ell em va posar una càmera de vídeo a les mans i ara soc realitzador
de televisió (Jordi Morgades Albiol, Vilafranca del Penedès).

Aquest concepte de l’educació sobrepassa els temps i els espais tradicionalment dissenyats per a l’aprenentatge i l’orientació. Es dibuixen nous paisatges educatius en què
l’educació formal, la no formal i la informal esdevenen els escenaris d’aprenentatge i
orientació; més enllà dels centres educatius i les etapes escolars.
Quan em vaig jubilar vaig decidir fer només el que em vingués de gust. Em vaig
posar a estudiar una carrera, com a satisfacció personal. Quan vaig haver acabat,
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vaig pensar: per què no seguir endavant? I als setanta-dos anys llegia la tesi doctoral. Avui en dia segueixo formant-me i comparteixo els meus coneixements en alguns espais formatius (Pilar Soler Garcia, Vilafranca del Penedès).

Orientar-se també és triar, prendre decisions que desperten emocions i sobretot que
impliquen una responsabilitat. La tria genera un impacte i demana una posició personal
respecte valors sovint oposats (local / global, universal / particular, tradició / modernitat, espiritual / material, mirar a curt termini / mirar a llarg termini, remuneració / desig, ment / cor...). Cal tenir un codi ètic propi que serveixi de far.
Trabajé para una empresa que miraba solo los números y el dinero, en un entorno
muy competitivo y tecnológico. Sentí una tensión interior, así que decidí cambiar
y alejarme de ese modelo de presión. Ahora intento la aventura de hacer algo propio, lo que implica un aprendizaje continuo (Nora Visser, Sant Vicenç dels Horts).
Estava estudiant dret penal, i en un judici mal portat en què es va deportar un estranger, havent de deixar aquí la seva família, vaig decidir canviar d’especialitat.
Ara estudio dret social, perquè vull evitar judicis com aquell (Sara Bajiji, Sant
Vicenç dels Horts).
Dejé de estudiar muy joven para perder el tiempo con los amigos. Cuando me di
cuenta de que estaba echando a perder mi vida, opté por volver a empezar. Ahora
mi objetivo es estudiar y poder trabajar en algo que me guste (Marta Hernández,
Badia del Vallès).

«Un món canviant». Il·lustració de Nil Nebot (membre de
l’equip d’art) amb aportacions textuals recollides en la segona dinàmica en els quatre municipis.

«Qui ens orienta?». Il·lustració d’Alba Cárcamo (membre de l’equip d’art).
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Pictogrames per orientar-se en l’exposició, dissenyats per Ugly Studio i Clàudia
Torrents (membres de l’equip d’art) a partir de tampografies seves.

«Adquirir competències». Il·lustració de Guille Manchado,
amb animació d’Helena Izquierdo (membres de l’equip
d’art).

Un projecte viu
TRANSITAR s’ha concebut com a projecte viu. En primer lloc perquè l’exposició és itinerant, la qual cosa la fa perdurar en el temps i la fa visible pel territori.
D’altra banda, genera experiències: no és una exposició que es visiti de manera passiva sinó activa, amb l’ajut d’un full de sala que és alhora un mapa que inclou propostes
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d’activitats. La connexió als videotestimonis i algunes animacions mitjançant codis QR
també és una manera d’aproximar el visitant als continguts i fer-ho amb un estil més
personal. Cap d’aquests recursos és imprescindible, però són recursos d’interacció molt
útils.
La pàgina web (http:www.diba.cat/web/transitar) inclou apartats que van anar creixent durant la itinerància, com ara els audiovisuals, els testimonis, les comunicacions,
i una proposta d’activitats per fer a casa si no es pot visitar l’exposició. També és present
en les xarxes socials amb un compte a Instagram (@transitardiba), en què es publiquen
imatges del procés previ i de l’exposició, com també de la seva itinerància a partir de la
primera inauguració.
Finalment, el projecte inicia una segona fase processual: TRANSITAR-Lab, un seguit
de laboratoris, en el marc d’INTERACCIÓ18, que abordaran de manera pràctica la relació entre els conceptes de cultura i d’educació. Aquests laboratoris es dirigeixen als
agents actius de la cultura, l’educació i les comunitats, i s’organitzen de manera descentralitzada, transitant pel territori, per tal d’aproximar els participants a nous relats i connectar projectes i experiències transversals.
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Mart XXI. És possible establir una colònia
humana al planeta Mart?
Lluís Monfort
Responsable del projecte Mart XXI
a la Universitat Politècnica de Catalunya

Seguint el proverbi «Per educar un infant fa falta tota la tribu» sembla lògic pensar que
per treballar a favor de l’èxit escolar cal posar en sintonia totes les administracions, institucions i entitats, amb l’objectiu d’establir un entramat de recursos que puguin fer
front, des de l’equitat, a la diversitat de situacions i de reptes educatius que se’ns presenten. Cal fer possible l’aforisme que el pedagog Miguel Ángel Santos sempre comenta en
les seves conferències: «El buen maestro (el bon sistema educatiu) es aquel que nunca
suelta a su presa». A la pràctica, això significa teixir un entramat de camins d’anada i
tornada, d’itineraris i projectes estàndard i més personalitzats per poder aconseguir un
dels reptes més importants i estructurals de la nostra societat: augmentar el percentatge
de joves que aconsegueixen finalitzar estudis postobligatoris.
Mart XXI és una història de complicitats, de col·laboracions entre administracions,
centres educatius, universitat i alumnat. Mart XXI és un viatge que, com els grans viatges de descoberta i exploració, requereix el treball en equip de diverses persones amb
diverses habilitats i capacitats per un objectiu comú. Mart XXI és un projecte d’èxit escolar que no només ha ajudat a créixer els i les joves que han format part de la «tripulació», sinó que ha estat un viatge que ha contribuït al desenvolupament de sensibilitats i
entorns de treball i confiança mútua entre totes les institucions que hi han participat.
Hem crescut amb Mart XXI, i Mart XXI ha crescut amb les aportacions de totes i cadascuna de les persones que hi han participat.
La UPC ha anat desenvolupant des de fa ja força anys diverses accions adreçades a
l’alumnat preuniversitari amb l’objectiu de donar a conèixer la seva oferta formativa i
fer que la universitat sigui més quotidiana i propera, contribuint a trencar tabús i prejudicis que sovint fan que els nois i les noies vegin l’educació superior com a quelcom
inaccessible i inabastable, molt especialment en els àmbits científics i tecnològics. Aquestes accions, i la implantació territorial dels nostres campus, ens permeten també establir
relacions positives i de confiança mútua amb el ric teixit econòmic, social, cultural i
educatiu del territori.
D’aquests contactes en sorgeixen sovint espais de confiança des d’on és possible compartir projectes. Aquest és el cas de Mart XXI. Des de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament
de Badalona, a inicis del 2008, van confiar en la UPC per buscar solucions compartides
a un problema que havien identificat a l’hora d’abordar els projectes d’èxit escolar: si bé
disposaven de mecanismes per ajudar a la transició cap al món laboral dels i les joves
que mostraven dificultats serioses per acreditar l’educació obligatòria, i d’accions concretes per a l’alumnat més brillant basades en el reconeixement i la potenciació de l’excel·
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lència, havien detectat un nombrós col·lectiu de joves que, malgrat que tenien capacitats
i potencial, abandonaven els estudis a causa de la desmotivació, la manca de confiança
en ells mateixos o fins i tot la manca de referents universitaris en el seu entorn més immediat i pels quals no tenien dissenyada cap acció concreta. Per a aquests joves, la idea
inicial era organitzar unes visites a la universitat i, així, mirar d’estimular-los les ganes
i el potencial d’emprendre amb motivació el camí cap a la graduació en l’ESO i un camí
conscient cap a l’educació postobligatòria.
El Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya, on conviuen
l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) comptava ja amb una llarga trajectòria
d’innovació docent i de treball per projectes, a més d’haver desenvolupat diverses accions per a alumnat de secundària, i per això mateix va rebre l’encàrrec de mirar de respondre a aquest repte. Després d’unes quantes sessions de treball amb l’equip del Campus vam idear un projecte que barrejava motivació, interdisciplinarietat i treball en equip
sobre un tema que fascinava tothom: l’espai. Naixia així Baetulo XXI amb l’ànim de
connectar l’esperit pioner de la colònia romana badalonina amb l’esperit pioner que portava el món de la ciència i l’enginyeria a idear establiments humans a Mart. Era també
la il·lusió i la força que volíem transmetre per generar autoestima, motivació i confiança
en les possibilitats dels alumnes.
Així, un equip de professors format per professorat sènior i joves estudiants de doctorat i professorat júnior van dissenyar les activitats que, des de quatre equips de treball,
havien de fer possible el gran repte.
L’èxit de la primera edició, en què van participar 28 «tripulants», i les bones valoracions de l’Ajuntament de Badalona i dels instituts públics que hi van participar ens van
animar a repetir, a millorar i a fer créixer el projecte. Va quedar clar que ens feia falta
un soci estratègic que ens pogués ajudar en el plantejament, la difusió i el sosteniment
del projecte en un termini mitjà, per fer que aquest esdevingués un veritable recurs en les
estratègies locals adreçades a estimular l’èxit escolar. És en aquest punt on comptem amb
l’interès, el suport i el partenariat inestimable de la Diputació de Barcelona. Ara ja podem
dir que fa deu anys que formem equip amb la Gerència de Serveis d’Educació per fer
arribar el projecte a diversos municipis.
Durant aquest trajecte també han format equip els ajuntaments (socis indispensables
del projecte que l’han situat en el cor de les polítiques d’èxit escolar i l’han cofinançat de
manera estable), els centres educatius (veritables còmplices en la tria i el seguiment
de l’alumnat participant), el Consell Comarcal del Baix Llobregat (que en l’etapa del 2009
va ser una peça fonamental per a l’extensió del projecte a la comarca) i evidentment les
famílies (element essencial en l’acompanyament i la motivació, que sovint també «renoven» el compromís educatiu amb els seus fills i filles des de l’orgull i el reconeixement).
Un capítol especial mereix la UPC. Les universitats públiques catalanes tenen un enorme potencial per explotar en relació a l’acompanyament de l’alumnat no universitari.
En aquest sentit, hi ha diverses experiències dins i fora de Catalunya; possiblement, la
més coneguda i la que ens va inspirar de manera més important va ser el Campus Ítaca
de la UAB, inspirada alhora en les activitats desenvolupades a la Universitat d’Strathclyde
a Glasgow, i va ser amb l’equip d’aquesta darrera que vam poder contrastar les activitats
del primerenc Mart XXI i posar les bases del que seria el seu ràpid creixement a partir del 2009. Malgrat tot, les universitats catalanes no incorporen en el seu contracteprograma aquesta mena d’encàrrecs, i seria necessari un canvi de plantejaments per
connectar de manera definitiva la universitat amb la resta de la societat a través de projectes de cooperació educativa adreçats a l’èxit escolar.
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Badalona, que va repetir edició els anys 2009 i 2010, deixà pas a altres municipis que
s’incorporaren al projecte rebatejat «Mart XXI», i així s’hi van afegir els municipis de
Gavà, Viladecans, Castelldefels, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, el Prat de
Llobregat, Vallirana, Sant Boi de Llobregat i Sant Feliu de Codines.
Mart XXI és un projecte de present i de futur, però és una gota en un oceà que ens
emplaça a l’extensió d’aquesta metodologia i els aprenentatges extrets a diferents àmbits
i també a altres universitats. Ha arribat el moment d’imaginar una relació nova i innovadora entre el món local, el món educatiu, el teixit econòmic i social i l’acadèmia. És
possible anar avançant amb el desenvolupament de noves accions en aquest sentit, però
sens dubte és imprescindible un canvi estratègic, una nova jerarquització de prioritats
per fer un país més cohesionat, més equitatiu, més innovador i, en definitiva, més generador de benestar per a la seva gent.
Des d’un punt de vista més immediat, Mart XXI és un projecte que vol engrescar els
estudiants tot proposant-los un repte de la més elevada exigència: construir una base
tripulada a Mart. Amb aquesta excusa, el que pretenem és aconseguir que els alumnes
participants millorin l’autoestima i descobreixin que poden enfrontar-se a projectes ambiciosos, en els quals probablement mai no haurien considerat involucrar-s’hi «en condicions normals».
Malgrat que els estudiants que hi participen estan en risc d’abandonament prematur
dels estudis, tot i les seves capacitats notables, se’n surten airosament en la immensa majoria dels casos. La tasca d’identificar aquests estudiants que combinen un potencial elevat amb uns resultats acadèmics mediocres o dolents recau, no podia ser d’una altra
manera, en el professorat dels instituts participants. Hem de dir que els docents fan una
tria impecable.
La significativa fracció d’estudiants que abandonen els estudis és una sagnia que la
societat no es pot permetre. No és només que el futur dels nois i les noies estigui en perill si no obtenen el nivell adequat d’estudis, és que en la societat futura la preparació
serà cabdal en un món on desapareixeran tipologies senceres d’ocupacions laborals.
L’educació del futur és una educació contínua al llarg de tota la vida perquè, com molt
bé va dir Arthur C. Clarke, «hem d’abandonar la idea que l’aprenentatge és per al jovent:
¿com podria ser així en un món en què la meitat de les coses que una persona coneix als
vint anys ja no són certes quan en té quaranta, i la meitat de les que sap als quaranta no
s’havia descobert quan en tenia vint?».
Una de les tasques més importants consisteix a organitzar els estudiants en grups.
Com en qualsevol projecte complex, una estació tripulada a Mart és un projecte herculi en el qual s’ha de combinar el treball de diversos grups focalitzats en cadascun dels
subsistemes necessaris: comunicacions, alimentació, suport vital, generació d’energia
elèctrica...
Els grups que constituïm no són innocents. Busquem conscientment la barreja entre
estudiants de poblacions diverses, i ens fixem molt en els aspectes de gènere. Creiem que,
en la major part dels casos, aquesta barreja facilita el desenvolupament del projecte:
aïllats dels seus amics, els estudiants poden obrir-se amb més facilitat i treballar sense
sentir-se avaluats contínuament. És clar, com passa sempre que tractem amb individus,
no tothom reacciona bé a aquesta situació. Tanmateix, el nombre de casos que hem
d’abordar és prou petit com perquè l’estratègia que apliquem ens sembli d’èxit.
També els alumnes ho perceben d’aquesta manera: en la seva avaluació final, les noves relacions és un dels aspectes que més valoren, juntament amb la forma lúdica de
l’aprenentatge (en parlem una mica més endavant). Edició rere edició, el que valoren més
negativament és el fet que els fem parlar en públic. Atès que el projecte està organitzat
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en grups, i que les decisions preses per un grup afecten el treball dels altres, fem miniplenaris en els quals els estudiants han d’explicar què han fet i per quin motiu. No cal
dir que molts dels estudiants tenen una certa aversió a parlar en públic, però la veritat
és que al final del programa se senten orgullosos d’haver fet front a aquest repte.
La missió es desenvolupa al llarg de cinc jornades a les instal·lacions de la universitat,
en els mateixos laboratoris i amb els mateixos mitjans en què es du a terme la docència
habitual de la UPC.
Al llarg d’aquests cinc dies, els estudiants reben un guiatge teòric bàsic i centren la
seva activitat en l’experimentació, el debat i l’elaboració de la informació que han de compartir amb els components de la resta de grups de treball que participen en la missió.
El cinquè dia es preparen i comparteixen les conclusions finals de cada grup, i s’organitza una «fira» on cada grup de treball exposa un dels seus experiments; els estudiants han esdevingut experts en el seu àmbit de treball, i guien i comparteixen els seus
coneixements amb la resta de participants i, fins i tot, amb el professorat que els acompanya. Tothom hi està convidat a provar i a fer preguntes.
Cada edició consta de deu grups de treball, i cada grup de treball té un encàrrec específic per a l’èxit de la missió i compta amb un màxim de dotze «tripulants» (estudiants)
i un «capità» (docent). El «capità» és l’encarregat del guiatge de la seva «tripulació», del
desenvolupament dels experiments que du a terme el seu equip, de fer escoltar totes les
propostes del grup, d’aconseguir un debat constructiu i enriquidor per a tot l’equip en
el dia a dia de la missió.
Cal fer notar que el motiu de l’èxit de Mart XXI recau en molt bona part en l’acció
dels «capitans». Aquests, com ja hem comentat, són majoritàriament estudiants de postgrau o de doctorat, o bé es tracta de joves professors. És essencial que els «tripulants»
els puguin identificar com un referent, quelcom que seria molt més difícil, si no impossible, si els «capitans fossin professors sèniors, amb una diferència d’edat notable amb
els estudiants». Molts participants testimonien que han vist els seus «capitans» com a
model del que podrien ser ells mateixos al cap d’uns anys.
Les activitats que proposem als estudiants són molt pràctiques, només amb la quantitat mínima de teoria requerida per comprendre el problema. En aquest sentit cal reconèixer que fem una mica de trampa: molts alumnes afirmen que si a l’institut l’ensenyament fos sempre així els aniria molt millor. És clar que a la universitat l’aprenentatge
tampoc és tan summament aplicat com a Mart XXI. I és que el nostre objectiu no és
nodrir els participants de nous coneixements, sinó mostrar-los que estan capacitats per
fer molt més del que es pensen.
Amb aquesta vessant tan pràctica, volem afavorir les bones dinàmiques en un ambient lúdic però, alhora, disciplinat. Els «capitans» fan servir una influència suau sobre
els alumnes, una habilitat que esdevé la qualitat principal del que hi busquem.
Un cop acabada la missió, preparem un darrer acte de reconeixement per a tots els
participants. A cada edició de Mart XXI es fa un acte de cloenda formal en què comptem amb representants dels ajuntaments participants, de la Diputació de Barcelona, dels
centres educatius i dels mateixos participants acompanyats de les seves famílies. Així,
ens apleguem per lliurar els diplomes acreditatius de la seva participació en el projecte.
En aparença es tracta només d’un acte més o menys festiu, però compleix un objectiu
d’importància cabdal: mostrar a les famílies que els estudiants participants, els seus fills
i filles, nets i netes, germans i germanes, poden sortir-se’n en un repte complicat. Cerquem, doncs, afavorir l’acompanyament actiu de la família, el seu suport, la seva complicitat. És cert que es tracta d’una acció puntual, però si sorgeix l’efecte desitjat té un
impacte immens a llarg termini.
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A Mart XXI som molt conscients de la problemàtica de gènere, especialment pel que
fa als aprenentatges científics i tecnològics. Aquest és un problema molt seriós, amb diverses (possiblement moltes) arrels sovint difícils d’identificar, però que s’ha de combatre tallant totes les serps de la medusa per acabar trencant el sostre de vidre que limita
l’accés de les noies als estudis i els treballs cientificotècnics.
Ho fem afavorint que molts dels «capitans» siguin, de fet, «capitanes». En la major part
de les edicions hi ha més «capitanes» que «capitans». La xerrada inicial, la fan científiques
que parlen de Mart als estudiants i els motiven a enfrontar-se als reptes que se’ls plantejaran al llarg de la missió. I ho fem des de la normalitat, sense fer esment de l’obvietat que
qui els parla és una dona científica. Altrament, podria semblar que el que fem és teatre,
una impostura per donar aparença de realitat a una situació anòmala. Una de les raons
que explica, encara que només en part, l’escassa presència femenina en els estudis científics i tècnics és la manca de referents. Gairebé de manera indefectible, els científics que
coneixem són homes, amb molt poques excepcions com ara són Marie Curie o Jane
Goodall (que, cal dir-ho, no són tan ben conegudes com es mereixen). A Mart XXI ens
assegurem que nois i noies vegin que ser dona i ser científica és tan compatible com ser
home i ser científic.
Si bé encara no són òbvies, també volem que els estudiants siguin conscients d’algunes problemàtiques futures, en especial la relacionada amb l’automatització dels processos. Potser alguns veuran ciència-ficció en aquest paràgraf, però cal recordar que aquest
any 2018 en fa exactament trenta del tancament de l’última centraleta telefònica no
automatitzada a Espanya. Qui recorda les telefonistes? Ara són part de la història de la
tecnologia. D’aquí a vint anys moltes més ocupacions poden esdevenir obsoletes. Ens
referim a tot el que es relaciona amb el transport per carretera, quan els vehicles siguin
autònoms, als magatzems robòtics, a les caixes de cobrament... La llista de feines au-

Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
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tomatitzables és immensa, i per als educadors és una crida a fomentar en els nostres
alumnes una formació en què els atributs pròpiament humans assoleixin un paper
central. Ningú se sent inferior si reconeix que una grua pot aixecar un pes impossible
per als humans, o per córrer menys que un cotxe. Deixem a les màquines allò en què
ens superen (de totes maneres, algú les posarà a fer aquestes tasques tant si volem com
si no) i centrem-nos en les tasques creatives, intel·lectuals, originals... Només aquí el
treball té futur, un futur que passa per educar-nos contínuament, per assolir cada dia
noves capacitats, per ser més humans.
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Els ensenyaments de règim general
a la demarcació de Barcelona
entre 2008 i 2018
Eva Saura Vidal
Oficina de Planificació Educativa
Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona

L’article que us presentem se centra en l’evolució de les xifres principals i els indicadors
educatius de referència a la demarcació de Barcelona1 durant els darrers deu anys. En
concret, es fa el seguiment de l’evolució de l’alumnat matriculat en les diferents etapes
del sistema educatiu de règim general, així com d’alguns indicadors sobre resultats educatius. En el cas de les etapes no obligatòries i de l’educació especial, es fa una anàlisi
amb més detall sobre la participació de la població dels grups d’edat de referència que
hi està matriculada. Aquestes etapes no obligatòries són el primer cicle de l’educació infantil, les de l’educació postobligatòria (batxillerat i cicles de formació professional), així
com els programes de formació i inserció.
Cal assenyalar que, per la disponibilitat de les dades, l’anàlisi es fa fins al curs 20172018 sempre que és possible, però en el cas d’indicadors que incorporen dades demogràfiques, la sèrie arriba només fins al curs 2016-2017, ja que, a data de realització de
l’article, les dades corresponents al padró del 2018 no estan disponibles.

Evolució de l’alumnat als centres de règim general
el darrer decenni
Com mostra el gràfic 1, l’increment d’alumnat matriculat en el sistema educatiu a la demarcació, durant el període, s’ha incrementat en 80.843 alumnes. Tot i així, la variació
ha estat desigual tant pel que fa a les etapes educatives com als períodes de temps. D’altra banda, a partir del curs 2012-2013 es detecta una baixada del nombre d’infants matriculats en educació infantil, mentre que en primària la xifra comença a disminuir només els dos darrers cursos. Les etapes d’educació secundària i els cicles de formació
professional de grau superior han seguit creixent al llarg del període, i han incorporat
en conjunt un 25 % més d’alumnat.

Les dades de l’article fan referència als municipis de la província de Barcelona i n’exclouen Barcelona ciutat, ja
que aquesta té una dinàmica pròpia.
1
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Gràfic 1. Evolució de l’alumnat en els diferents cicles educatius a la demarcació
de Barcelona
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Observar conjuntament el gràfic 2 permet veure com, en general, les dades d’alumnat han evolucionat de manera paral·lela a com ho han fet les dades de població en la
franja d’edat que correspon teòricament a l’etapa. Únicament en el cas dels cicles de formació professional, es dona un increment d’alumnat força superior al que s’esperaria per
la pujada demogràfica del grup d’edat corresponent. En aquesta etapa, a banda de l’augment d’alumnat de 16 i 17 anys, també ha crescut l’alumnat de més edat que segueix estudiant o bé que s’hi incorpora de nou. Cal assenyalar, però, que aquesta tendència sembla haver canviat els dos darrers cursos, quan el nombre d’alumnat de més de 18 anys
ha disminuït.
Gràfic 2. Evolució de la població a la demarcació de Barcelona per trams d’edat
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Distribució de l’alumnat per sector de titularitat
Pel que fa a la distribució de l’alumnat segons la titularitat del centre on cursa els estudis, en el període analitzat els percentatges globals de matrícula als centres de titularitat
pública es mantenen força constants al voltant del 70 % del total d’alumnat, amb un lleuger increment a l’inici del període. Si s’analitza el que ha succeït en cadascuna de les etapes, s’observa que l’increment s’ha donat sobretot en el cas de l’educació infantil de primer cicle, mentre que el percentatge d’alumnat que estudia en centres del sector privat
s’ha incrementat en el cas dels estudis de cicle superior de formació professional i de
l’alumnat matriculat en centres d’educació especial.
El gràfic 3 mostra els canvis globals al llarg del període d’anàlisi, i s’hi comparen les
dades del curs inicial amb les del curs 2017-2018.
Gràfic 3. Percentatge d’alumnat matriculat en el sector públic a la demarcació
de Barcelona. Curs 2008-2009 vs curs 2017-2018
2017-2018
Educació especial
CFGS
CFGM
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ESO
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81,8 %
76,2 %
74,8 %
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70,0 %
66,1 %
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66,9 %

Ed. infantil, de 3 a 5 anys

69,1 %
70,0 %

Ed. infantil, de 0 a 2 anys

2008-2009

63,0 %
56,9 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

L’escolarització en l’educació infantil de primer cicle
Respecte de l’educació infantil de primer cicle, que inclou els centres educatius per a infants menors de 3 anys, el gràfic 4 mostra l’evolució del nombre d’infants matriculats.
Tal com s’apuntava anteriorment, és a partir del curs 2012-2013 quan comença a disminuir el nombre total d’infants. Els darrers cursos sembla que la xifra s’ha estabilitzat per
sota dels 42.000 alumnes.
La distribució de l’alumnat per edats es manté molt estable al llarg del temps, i el grup
més nombrós és el dels infants de 2 anys, que el curs 2017-2018 representava un 56 % del
total. Per la seva part, el grup de menors d’un any suposa el 8 % dels infants escolaritzats
en aquesta etapa.
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Gràfic 4. Evolució dels infants matriculats en el primer cicle d’educació infantil
a la demarcació de Barcelona
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

El gràfic 5 complementa la informació relativa a aquesta etapa aportant les taxes d’escolarització de la població de cada edat. Com es pot comprovar, tot i que l’escolarització
puja en totes les edats, l’increment és molt inferior en el cas dels infants de menys d’1 any.
De fet, la taxa d’escolarització per als infants d’aquest tram d’edat va tenir el seu màxim
el curs 2011-2012 amb un 11,4 %.
Gràfic 5. Evolució de la taxa d’escolarització en el primer cicle d’educació infantil
a la demarcació de Barcelona
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat i de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

En aquest punt, cal assenyalar que els governs locals tenen un paper cabdal en matèria d’educació infantil de primer cicle. De fet, segons les dades del curs 2017-2018, fins
al 57 % dels infants escolaritzats en aquesta etapa ho estan en una escola bressol de titularitat municipal, un total de 23.984 nens i nenes.
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Gràfic 6. Percentatge d’alumnat d’educació infantil de primer cicle segons
la titularitat del centre. Curs 2017-2018

6%

Llars infants Generalitat

37 %

Escoles bressol municipals
Centres privats
57 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Alumnat en centres d’educació especial
Respecte a l’alumnat matriculat en centres d’educació especial, el gràfic 7 en mostra la
distribució segons l’ensenyament. Així, s’observa que més de la meitat de l’alumnat està
cursant educació secundària, un total de 1.690 alumnes. Un 28 %, 905 alumnes, estudien primària i un 9 %, 308 alumnes, cursen programes de formació i inserció.
Gràfic 7. Alumnat en centres d’educació especial segons el sector
d’ensenyament. Curs 2017-2018
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9%

EE infantil
EE Primària
28 %

EE Secundària
EE - PFI
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Programa de formació per
a la transició a la vida adulta
Itineraris formatius específics

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.
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El gràfic 8 permet observar aquesta distribució en xifres absolutes d’alumnes de cadascun dels grups d’edat.
Gràfic 8. Alumnat en centres d’educació especial segons l’ensenyament
i el grup d’edat. Curs 2017-2018
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Resultats educatius en l’educació obligatòria
Aquest apartat recull alguns indicadors en relació amb els resultats acadèmics durant
les etapes d’educació obligatòria: educació primària i educació secundària obligatòria
(ESO).
D’una banda, s’empra la taxa d’idoneïtat,2 que ens indica el percentatge de l’alumnat
que es troba en el curs que li correspon dins de l’etapa, segons l’edat si no ha repetit cap
curs i es presenta per als darrers cursos: sisè de primària i quart d’ESO. Acompanyant
aquest indicador, es presenta també el percentatge d’alumnat que ha repetit un curs o
més en aquests cursos de final d’etapa. De fet, es tracta de dos indicadors relacionats directament i es mostren per als darrers cinc cursos escolars.
En el cas de primària, s’observa un percentatge força estable, al voltant del 93 %,
d’alumnes que arriben a sisè sense haver repetit cap curs. Entre el 6,5 % i el 7 % de l’alumnat n’ha repetit un, mentre que només un 0,1 % ha repetit curs en més d’una ocasió.
En el cas de quart d’ESO, en canvi, sí que s’observa com el percentatge d’alumnat que
té quinze anys i està cursant quart ha anat pujant al llarg del període. El curs 2017-2018,
el 81,5 % de l’alumnat es trobava en aquesta situació, mentre que un 15,6 % havia repetit
un curs i un 3 % havia repetit més d’un cop. L’evolució dels indicadors és positiva, com
es mostra en el gràfic 10.
L’altre indicador emprat per mesurar els resultats educatius en l’educació obligatòria és
la taxa de graduació a quart d’ESO. Aquesta taxa s’ha calculat posant en relació l’alumnat
que es gradua al juny o al setembre sobre el total d’alumnat matriculat a quart curs d’ESO.
No s’hi ha inclòs l’alumnat que certifica amb matèries pendents. L’evolució de l’indicador
es mostra en el gràfic 11 i, com en el cas anterior, ha estat positiva al llarg del període.

La fórmula de càlcul de la taxa d’idoneïtat és: alumnat de l’edat teòrica que correspon al curs / total d’alumnat
del curs.
2
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Gràfic 9. Evolució de les taxes d’idoneïtat i de repetició a sisè de primària
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Gràfic 10. Evolució de les taxes d’idoneïtat i de repetició a quart d’ESO
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Gràfic 11. Evolució de la taxa de graduació a quart d’ESO
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.
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L’educació secundària postobligatòria
Tot i que aquest apartat se centra en les etapes d’educació secundària postobligatòria (batxillerat i formació professional de grau mitjà) en la demarcació, cal assenyalar, a manera
d’introducció, l’evolució positiva en l’àmbit català d’alguns dels indicadors europeus de
referència en educació i que estan relacionats amb el seguiment dels estudis més enllà
de les etapes obligatòries. Així, el gràfic 12 mostra l’evolució de tres d’aquests indicadors:
• l’abandonament escolar prematur: percentatge de població entre 18 i 24 anys que ha
assolit com a màxim la primera etapa de l’educació secundària (ESO en el cas català)
respecte al total de població del mateix grup d’edat,
• la població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari postobligatori (batxillerat o cicles formatius de grau mitjà),
• la població inactiva de 18 a 24 anys que no cursa estudis (franja de població sovint
anomenada ni-ni).
En el cas de l’abandonament escolar prematur, la reducció els darrers deu anys ha
estat de gairebé 16 punts percentuals. En el cas dels joves inactius que no cursen estudis,
l’evolució ha estat en el mateix sentit, i ha baixat 8,6 punts en els sis cursos dels quals hi
ha dades oficials. D’altra banda, la xifra de joves que finalitzen estudis secundaris post
obligatoris s’ha incrementat un 13,8 %.
Gràfic 12. Evolució d’indicadors catalans relacionats amb la continuïtat
dels estudis postobligatoris
abandonament escolar prematur (18-24 anys)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Tot i que no es corresponen exactament als indicadors europeus que s’acaben de presentar, en el cas dels ensenyaments postobligatoris és interessant observar la distribució
de l’alumnat per edats, i fer un especial seguiment als joves entre 16 i 17 anys en la seva
transició entre l’educació obligatòria i les etapes d’educació secundària postobligatòria,
així com en l’obtenció de la titulació corresponent.
Segons la distribució per edats, els gràfics 13 i 14 mostren les diferències entre l’alumnat en batxillerat i en cicles de formació de grau mitjà. Així, en el cas del batxillerat només un 3 % del total de l’alumnat té més de 18 anys, mentre que en els cicles fins al 35 %
de l’alumnat es troba en aquesta franja d’edat.

108

Observatori de l’educació local. Anuari 2018

Gràfic 13. Distribució per edat de l’alumnat matriculat en batxillerat. Curs 20172018
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Gràfic 14. Distribució per edat de l’alumnat matriculat en cicles formatius de grau
mitjà. Curs 2017-2018
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya

El gràfic 15 permet observar com han evolucionat els percentatges d’alumnes de més
de 18 anys al llarg de la darrera dècada. S’hi observa que la presència de l’alumnat d’aquesta franja d’edat en els cicles formatius de grau mitjà va experimentar un fort augment a
partir del curs escolar 2009-2010, coincidint amb l’inici del període de crisi econòmica
i d’alt nivell d’atur juvenil. Els darrers quatre anys, però, el nombre d’alumnes de més
edat ha anat disminuint, i el curs 2017-2018 s’ha situat en un nivell lleugerament superior al del 2009-2010. Així, sembla que està baixant la població que es reincorpora
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al sistema educatiu a través de la formació professional. Tot i que el fet que l’abandonament escolar prematur vagi baixant, juntament amb la millora observada els darrers
cursos pel que fa a la graduació en l’educació secundària, pot contribuir a explicar part
d’aquest canvi de tendència, cal parar atenció a l’evolució en paral·lel que han seguit durant aquests anys el nombre d’alumnes de més de 18 anys a CFGM i la taxa d’atur juvenil,3
tal com es mostra en el gràfic 16.
Gràfic 15. Evolució de l’alumnat de més de 18 anys matriculat en les etapes
d’educació secundària postobligatòria
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Gràfic 16. Evolució de l’alumnat de més de 18 anys matriculat en CFGM en relació
amb l’atur juvenil
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat i de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

3

Taxa d’atur de la població entre 16 i 25 anys.
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Centrant l’atenció en el col·lectiu de joves d’entre 16 i 17 anys, el gràfic 17 permet observar el percentatge de la població en aquesta franja d’edat que cursava batxillerat o cicles formatius de grau mitjà els darrers cursos. S’observa com la xifra de joves que continua els estudis, un cop acabada l’educació secundària obligatòria, ha anat creixent al
llarg d’aquests anys, i per tant s’ha anat incrementant el percentatge matriculat tant en
batxillerat com en cicles de formació professional.
Gràfic 17. Evolució de la població de 16 i 17 anys en l’educació secundària
postobligatòria segons els estudis que cursen
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat i de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Per tal d’aproximar el percentatge de joves entre 16 i 17 anys que no estan escolaritzats en el sistema educatiu català, el gràfic 18 recull les dades dels joves matriculats en
les diferents etapes educatives:
• educació secundària postobligatòria: batxillerat i formació professional de grau mitjà;
• ESO: alumnat que es troba en l’educació secundària obligatòria pel fet d’haver repetit un curs o més;
• programes de formació i d’inserció (PFI): programes que faciliten el retorn a un itinerari formatiu o la inserció laboral, i
• cursos de preparació per a l’accés a cicles de formació professional realitzats als centres de formació de persones adultes.
Com s’observa en el gràfic 18, el nombre de joves que no està matriculat a cap d’aquests
ensenyaments va disminuir durant els primers cursos del període analitzat, mentre que
el percentatge ha pujat lleugerament a partir del curs 2013-2014 i el darrer curs s’ha situat en un 18,8 %.
Com es mostrava en l’apartat sobre la taxa d’idoneïtat, també aquí es reflecteix la disminució d’alumnat d’aquestes edats que repeteix algun curs en l’educació secundària
obligatòria.
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Gràfic 18. Evolució de la població de 16 i 17 anys a la demarcació de Barcelona
segons els estudis que cursen
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat i de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Els programes de formació i d’inserció
Com a últim punt, amb incidència també en els indicadors d’abandonament escolar, el
gràfic 19 presenta l’evolució de l’alumnat matriculat en programes de formació i d’inserció (PFI). Com a mecanismes de nova oportunitat, aquests programes han de facilitar la reincorporació de l’alumnat al sistema educatiu o bé al món laboral. El gràfic recull les dades d’alumnat matriculat globalment en programes oferts tant pel sector públic
com pel privat, així com les dels programes de formació i d’aprenentatge professional
(FIAP), dels programes de transició al treball (PTT) i dels programes organitzats per les
administracions locals.
Com passava en el cas dels cicles formatius, s’observa que el nombre d’alumnes matriculats als programes va augmentar notablement a partir del curs 2009-2010, en el
període de forta crisi econòmica i atur juvenil elevat, mentre que a partir del curs 20142015 la xifra d’alumnat total va disminuir. En aquest punt, però, cal tenir present la
modificació en aquests programes que hi va haver a conseqüència dels canvis introduïts
per la LOMCE. Així, a partir del curs 2014-2015, els fins llavors programes de qualificació professional inicial (PQPI) van deixar d’existir, i es van reconvertir en els actuals
PFI. Si considerem les dades dels darrers quatre anys, a partir d’aquest canvi en els programes, el nombre d’alumnat matriculat es manté força estable, tot i que el darrer curs
s’observa una disminució en el nombre d’alumnes sobretot dels programes de formació
i d’aprenentatge professional (FIAP), com també dels programes organitzats per les administracions locals.
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Gràfic 19. Evolució de l’alumnat matriculat a PFI
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

En relació a la distribució per edats de l’alumnat que cursa programes de formació i
inserció, com és d’esperar per la mateixa naturalesa dels programes, la gran majoria té
entre 16 i 17 anys. De fet, com s’observa en el gràfic 20, més de la meitat de l’alumnat,
un 55 %, en té 16 i només un 16 % en té 18 o més.
Gràfic 20. Distribució per edat de l’alumnat matriculat en PFI. Curs 2017-2018
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.
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Què aprèn el cervell dels infants
dels 0 als 3 anys?
David Bueno i Torrens
Professor i investigador de la Secció de Genètica
de la Universitat de Barcelona. Divulgador científic
especialista en neuroeducació

Tots els mamífers eduquem les nostres cries. La majoria ho fan de manera preconscient,
amb actituds que els fills imiten. Les rates, per exemple, no només alimenten i protegeixen les seves cries, també les empolainen i hi juguen. I si experimentalment no deixem que ho facin, quan les cries esdevenen adultes acostumen a presentar alteracions
que afecten la gestió que fan de les emocions i de retruc tota la vida social. Tanmateix,
alguns mamífers socials que tenen un cervell molt desenvolupat, com els primats, els
dofins i les orques, entre d’altres, organitzen a més a més una mena de llar d’infants
per tenir cura de les cries, a les quals també ensenyen molts dels comportaments que
després, un cop apresos, els ajudaran a sobreviure quan siguin adults, i així afavoreixen que s’adaptin al medi. La biologia de totes les espècies mena cap a la seva supervivència; si alguna espècie hagués perdut aquest instint, s’hauria extingit irremeiablement. Aprendre per sobreviure, aquest és l’imperatiu que estableixen els instints. I en
la nostra espècie, a més, vivim per aprendre. Les persones, però, no només ensenyem
estratègies bàsiques de supervivència, com ara pot ser la manera d’agafar el menjar o
de defensar-nos dels perills, sinó que a través de l’educació transmetem també tot el
llegat cultural de què disposem. Però això no és l’únic que fem. Si només féssim això,
la cultura no canviaria, no progressaria. No només eduquem en l’adaptació, també eduquem, o hauríem d’educar, en el canvi i en la transformació, en la crítica i la reflexió que
permeten modificar i transformar la cultura heretada i mudar-la en una de nova, de
manera tan conscient com sigui possible. Quin paper té l’educació entre els 0 i els 3 anys
en aquest procés? Perquè sovint es pot tenir la sensació que els infants, en aquestes edats,
baden per tot.

La biologia: del que és innat al que és après
Imaginem que volem fer una figureta de fang. Anem a la pastera i n’agafem un tros. El
primer que fem és pastar-lo ben pastat i l’anem remullant fins aconseguir el grau d’humitat just que necessitem per modelar-lo sense que s’esquerdi en assecar-se. Si el tros
que hem agafat és petit, no podrem fer una figureta gaire grossa. Si és massa sec o massa humit, també ens condicionarà el gruix de les diferents parts de la figura i augmentarà o disminuirà la possibilitat que se’ns esquerdi quan la posem a coure. El resultat
final dependrà moltíssim d’aquesta primera fase. Amb un bon material aconseguirem
modelar figures més elaborades i, sobretot, molt més consistents. Això és precisament
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el que fa el cervell dels infants entre els 0 i els 3 anys, preparar-se pel que vindrà i adaptar-se al seu entorn: adquirir la «consistència» i la «plasticitat» neural necessàries per a
la resta de la seva vida. En aquestes edats s’estableix literalment la coherència entre les
parts del cervell, especialment a l’anomenada escorça cerebral, el funcionament de la
qual genera i gestiona la ment de les persones durant tota la vida.
Entre el naixement i els tres anys d’edat els programes gènics que actuen al cervell
activen les neurones de l’escorça cerebral perquè facin moltes connexions, i molt especialment entre àrees properes d’aquesta zona. L’escorça cerebral està formada per diverses capes de neurones que se situen a la part més externa del cervell –com l’escorça dels
arbres, que embolcalla la tija–, però en aquest cas la seva funció no és protectora. Precisament, en l’escorça cerebral és on es generen i gestionen els processos mentals més complexos i elaborats: l’empatia, la presa de decisions, la planificació, el control motor voluntari, el control executiu, la gestió emocional –no la generació d’emocions, que depèn
d’estructures més primitives i profundes del cervell, les anomenades amígdales–, i el
llenguatge, entre d’altres. Per això els infants aprenen a parlar tots sols en aquestes edats,
per simple contagi, escoltant i imitant, per assaig i error, sense que els haguem d’ensenyar a fer-ho de manera expressa. Simplement escolten, imiten, assagen, integren i, ja
està!, parlen. Poden adquirir, a més, diversos idiomes simultàniament sense que s’interfereixin els uns amb els altres. Només hi ha una condició o una restricció per aprendre’ls:
han de ser idiomes vivencials que es trobin al seu entorn de manera habitual i que ells
percebin com a necessaris per a la seva integració social.
Aprendre un llenguatge és innat, ho portem escrit als gens. L’idioma que parlem, en
canvi, és cultural, i l’aprenem per interacció amb l’entorn. Aquesta dicotomia aparent
entre el que és innat i el que és après es pot aplicar a tots els aspectes del nostre comportament. Hi ha persones que, per exemple, tenen més bona predisposició genètica envers
la música que d’altres, o cap a la creativitat, l’empatia, la sociabilitat, etcètera. Però són
només predisposicions, que l’educació permetrà que es realitzin i se superin, o bé que es
mutilin. El cervell dels infants, en aquestes edats tan primerenques, es fixa sobretot en
l’ambient social que l’envolta, en les reaccions de les altres persones, i genera connexions
noves entre les neurones que li permetin adaptar el comportament a aquest ambient.
Aquesta és, de fet, una de les principals funcions del cervell.
Quan arriba aquest moment, els programes genètics afavoreixen que les neurones de
l’escorça emetin prolongacions per connectar-se entre elles. Però no diuen quines neurones concretes acabaran connectades de manera efectiva, ni el nombre total de connexions que hi haurà. Això depèn fonamentalment de l’ambient en què viu cada persona,
l’ambient familiar, social i educatiu. Dit d’una altra manera, les connexions concretes
que s’acabaran establint, i que condicionaran les capacitats i la vida mental des d’aquest
moment, depenen de la interacció dinàmica i constant entre l’ambient i el cervell, que
va creixent i madurant.

Educació per afavorir la plasticitat del cervell
El cervell, com he avançat en l’inici de l’article, és l’òrgan que permet que el nostre comportament s’adapti a l’ambient on vivim, per tal de poder sobreviure. I malgrat que
aquesta adaptació es produeix en el decurs de tota la vida, el moment més important,
absolutament crucial, té lloc durant la primera infantesa. El motiu és simple: tot i que
els primers anys de vida els pares tenen molta cura dels fills, tard o d’hora s’han de començar a espavilar ells sols. I per fer-ho amb èxit, abans han d’aprendre com han de
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reaccionar en funció del que estigui passant al seu voltant, per evitar perills innecessaris i adaptar-se a l’ambient social i familiar on viuen. Això és precisament el que fa el
cervell durant aquests tres anys, amarar-se físicament de l’ambient i adaptar-hi el comportament. Tornant a la figureta de fang, el cervell infantil «busca trobar el grau d’humitat just per no esquerdar-se en fer-se gran, segons la figura que finalment acabi constituint». No és el mateix viure en un ambient conflictiu, en què les amenaces sovintegen
i on cal respondre-hi ràpidament –amb impulsivitat–, que en un ambient de relativa estabilitat, on s’afavoreix la reflexivitat. La integració de les zones de control emocional
–les emocions són els patrons de conducta que ens permeten respondre de seguida i impulsivament a qualsevol situació– es farà de manera una mica diferent, per afavorir el
tipus de conducta que s’adapti millor a aquell ambient. Per això mateix l’aprenentatge
de la llengua materna i altres llengües amb les quals estiguin en contacte és automàtic;
s’inscriu en aquesta adaptació inicial a l’ambient, atès que el llenguatge és un dels elements més importants que permeten la integració a l’ambient social.
Tot això té dues conseqüències importants. D’una banda, un cop fetes aquestes connexions, costa molt desfer-les, per la qual cosa aquesta etapa imprimeix moltíssim el caràcter i el temperament que tindrem la resta de la nostra vida, el caràcter i el temperament que els nostres alumnes tindran la resta de la seva vida. Així, és l’etapa més crucial
per a la vida d’una persona, la qual cosa no vol dir que si es produeix un aprenentatge
conductual que acabi topant amb la societat –un aprenentatge desadaptatiu en diem en
neurociència– no es pugui reconduir després durant l’adolescència o l’edat adulta. El
cervell és molt plàstic i fa connexions noves tota la vida, però el que s’ha après de manera ràpida i preconscient en aquestes edats pot requerir temps i treball, amb l’ajut d’especialistes, de ser reconduït en etapes posteriors.
He dit que un cop establerta fermament una connexió, és difícil que es desfaci. Això
és cert llevat de dos moments molt concrets. En l’adolescència es produeix un fenomen
que s’anomena podat neuronal durant el qual s’eliminen moltes connexions. La qüestió
és quines s’eliminen. El cervell elimina les connexions que l’adolescent no fa servir, amb
independència que els aprenentatges o les aptituds que sostenen siguin «útils» o no. Per
això és tan important mantenir els adolescents mentalment actius. L’altre moment en
què s’eliminen moltes connexions és quan s’acaba l’etapa a la qual van dirigides les explicacions d’aquest article, cap als 4 anys aproximadament. Dels 0 als 3 anys el cervell
ha fet moltes més connexions de les que teòricament necessitarà, i per això elimina les
«sobreres». En aquest cas elimina les connexions menys eficients, les que porten a comportaments que no s’adapten prou bé a l’entorn on viu l’infant, amb independència de
com sigui aquest entorn, acollidor o conflictiu. El cervell infantil prioritza clarament les
connexions que generen comportaments que li permeten adaptar-se a l’entorn i, per això
mateix, l’entorn que els oferim, dins i fora de l’escola, és tan important per al seu desenvolupament futur.
Com diem, doncs, les conseqüències en l’àmbit educatiu són molt importants. En
l’exemple que he posat d’un ambient conflictiu, una persona poc reflexiva tindrà sempre
més dificultats per aprendre coses noves, atès que l’aprenentatge ha de ser també reflexiu. De manera equivalent, per exemple, un infant estimat i valorat en positiu desenvoluparà connexions que el faran sentir-se més segur i confiat durant tota la resta de la
vida, i per tant serà més capaç d’estimar i transmetre seguretat. Un infant que vegi tolerància al seu costat tindrà més actiu el centre de gestió de l’empatia (per ser tolerants
cal saber posar-nos «en la pell dels altres»), o un cervell estimulat (mai sobreestimulat,
perquè la sobreestimulació porta a l’estrès i l’estrès és l’enemic número 1 del cervell i
l’educació, atès que bloqueja la plasticitat neural) acabarà tenint més connexions que un
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cervell sense tants estímuls externs. La millor manera d’estimular el cervell dels infants
és oferir-li elements de joc, atès que el joc és la manera instintiva que tenim d’aprendre
coses noves. Joc de qualsevol mena, però sempre molt sensorial, d’interior i d’exterior,
faci fred o calor, atès que l’única via d’entrada de coneixement extern és a través dels
òrgans dels sentits. Tocar, manipular, olorar, escoltar, mirar, etcètera. En aquest context,
les arts plàstiques, la música i la psicomotricitat són les activitats que activen més zones
del cervell alhora, la qual cosa contribueix a fer que les neurones de zones diferents es connectin. L’art és creatiu i constitueix un llenguatge instintiu; la música és matemàtica, és
també un tipus de llenguatge i activa zones emocionals i motores –per això la música
ens agrada o ens desagrada, i si té un cert ritme gairebé ens obliga a ballar–, i la psicomotricitat afavoreix no només el control motor voluntari i la descoberta del cos sinó
també el control executiu. Tot això fa augmentar la plasticitat neuronal i la gestió integradora de l’activitat mental, unes capacitats que afavoriran tots els aprenentatges futurs.
Al cervell infantil, però, també li calen moments, molts moments, de relaxació, perquè
pugui badar.

Badar per filosofar i utilitzar el mètode científic
Sovint sembla que els infants de 0 a 3 anys badin per tot: senzillament se senten atrets
per qualsevol cosa que passi en el seu entorn i hi estan amatents, per interioritzar-ho tot
en les connexions neurals i construir un cervell amb les connexions adequades per poder adaptar-se i sobreviure a l’ambient en què es neix i es creix, a través del comportament que es manifestarà tota la resta de la vida. Sembla que badin però no baden: el seu
cervell busca i detecta qualsevol novetat que hi hagi o que es produeixi per interioritzar-la i per aprendre’n. De fet, un dels comportaments instintius més característics de
les persones i que es manifesta molt intensament en aquesta etapa és l’anomenada cerca
de novetats (buscar la manera d’experimentar amb l’entorn, com a font de coneixement).
Aquesta cerca de novetats es plasma en una utilització instintiva del mètode científic. Els
infants, de manera instintiva, fan servir el mètode científic com a manera d’aprenentatge.
Quan descobreixen un objecte nou l’analitzen de dalt a baix. El toquen, l’ensumen, l’escolten, el llepen... I després assagen per a què pot servir donant-li cops, mirant d’encaixar-lo amb altres objectes, etcètera. I proven una cosa i una altra, i la repeteixen un, dos,
tres cops, tants com faci falta per esbrinar-ne les propietats. Aquesta és la base del mètode
científic, la curiositat, la creativitat i l’assaig controlat.
També de manera instintiva els infants comencen a filosofar o, més ben dit, comencen a fer servir raonaments filosòfics per entendre el món que els envolta i integrar-lo a
la seva estructura neural –és a dir a les capacitats mentals–. Per exemple, s’ha vist que
en l’etapa preverbal els infants utilitzen instintivament l’anomenat sil·logisme disjuntiu.
De manera resumida, si tenim dos esdeveniments i sabem que un dels dos ha de ser cert
però no sabem quin, n’hi ha prou amb demostrar quin és fals perquè necessàriament
l’altre sigui cert. Hi ha un experiment fet amb titelles que demostra que els infants de
dotze mesos fan aquest tipus de raonament. Consisteix bàsicament a fer entrar els dos
titelles, tapar-ne un i fer sortir l’altre dels escenaris. Per exclusió, els infants saben quin titella queda, i si es canvien sense que ho vegin, se sorprenen intentant endevinar on ha
fallat el seu raonament.
Finalment, els contes també hi tenen una gran importància. A través dels contes,
aprenen el que s’anomena «teoria de la ment». La teoria de la ment consisteix bàsicament
a saber que les altres persones pensen coses diferents a les que pensem nosaltres –és a
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dir, que tenen la seva pròpia ment–, i que a més les coses que diuen no sempre coincideixen amb les que pensen. Quan el llop diu a la Caputxeta que vol jugar amb ella, realment vol jugar?
En definitiva, el més important a aquestes edats és proporcionar-los un ambient segur i ric en experiències, i també tranquil i relaxat, perquè puguin bastir les bases del
que serà el seu cervell, que els acompanyarà tota la vida.
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