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Presentació
El nou desenvolupament econòmic amb el fenomen de la globalització i la irrupció de la
societat de la informació i la comunicació estan comportant canvis molt profunds en les
relacions socials. Com a conseqüència, apareixen noves causes d’exclusió i fractura
social amb el risc de fer més fondes les desigualtats socials, econòmiques i culturals.
Aconseguir una més gran cohesió social exigeix una intervenció decidida des del sistema
educatiu, però també des de l’entorn escolar.
En una societat complexa i plural com la catalana, el fenomen de la immigració
afegeix un grau de complexitat a la diversitat social existent. Fruit d’aquesta creixent allau
migratòria, es dóna una progressiva incorporació al nostre sistema educatiu d’alumnat
procedent de la immigració. Per a aquest alumnat i les seves famílies, l’escola esdevé un
dels primers espais de contacte amb la societat catalana. L’escola -com a comunitat
educativa- és la porta d’entrada a la nostra societat, un dels rostres d’allò que som i d’allò
que volem ser com a societat.
Aquest nou alumnat representa no solament un nou repte, sinó que aporta al
nostre sistema educatiu un major enriquiment social i cultural. Així, la possibilitat que tot
l’alumnat pugui conèixer i compartir estudis i vivències amb alumnes de diverses
procedències i cultures és una oportunitat educativa rellevant i d’interès general que ha
de merèixer una especial atenció de l’administració educativa.
La cultura i la llengua catalanes constitueixen uns dels signes d’identitat col·lectiva
més importants del nostre país. En els darrers vint anys, malgrat algunes amenaces
latents, els avenços aconseguits per a la seva normalització han estat evidents i l’escola,
mitjançant l'aplicació dels programes d’immersió lingüística, hi ha contribuït de manera
decisiva. No obstant això, encara la nostra llengua no ha aconseguit una plena
normalització. En l’actual context social es fa més evident encara l’enorme fragilitat de la
llengua catalana. Es fa necessari, doncs, potenciar i consolidar la nostra llengua com a
llengua vehicular i de comunicació del nostre sistema educatiu, i com a factor de cohesió
social.
Ens trobem davant el repte de construir una Catalunya socialment cohesionada,
acollidora i oberta, capaç de fer prevaler la idea de ciutadania per damunt d’altres
elements d’identitat. En aquest sentit, cal que el sistema educatiu compti amb els
instruments i els recursos que consolidin els centres docents com espais de convivència,
amb capacitat per generar noves complicitats i de sumar allò que de positiu tenen totes
les cultures, on sigui possible que alumnes de procedència cultural i social ben diversa
puguin construir, com a ciutadans i ciutadanes, una nova identitat compartida i no
excloent.
Així, l’actual context de la societat catalana fa que sigui necessària una acció
específica, davant el ràpid increment de la població escolar procedent de la immigració i
davant l’aparició de noves formes d’exclusió social, amb un doble objectiu: una adequada
integració educativa, social i cultural de tot l’alumnat del sistema educatiu de Catalunya,
independentment del seu origen i condició; i la consolidació de la llengua catalana com a
llengua vehicular de l’ensenyament i com a element de cohesió social en un marc
plurilingüe.
Tot i la confiança que té la societat en la capacitat de l'escola, aquesta no pot
assumir en solitari aquests objectius. Cal insistir en el fet que l'objectiu global de
l'educació no es pot aconseguir sense la participació decidida de tots els agents socials i
sense la més gran complicitat del conjunt de la societat i de les seves institucions.
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
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Introducció
En els darrers anys, s’ha fet palesa la necessitat que el sistema educatiu s’adeqüi a la
creixent complexitat i pluralitat que ha anat adquirint la societat catalana. Trobar
respostes als nous reptes educatius que plantegen els profunds canvis socials
experimentats és un objectiu de primer ordre. Un objectiu que necessita d’una acció
coordinada dels diferents agents socials i institucionals en cada àmbit territorial, com a
complement imprescindible de l’acció educativa que duen a terme els centres docents.
La creixent incorporació d’alumnat procedent de la immigració, l’aparició de noves causes
d’exclusió social i la insuficient normalització de la llengua catalana en la vida social són
tres aspectes que requereixen una especial atenció. En aquest sentit, és necessari
sensibilitzar, promocionar i consolidar la llengua pròpia com a eix vertebrador d’un
projecte educatiu plurilingüe i d’un model educatiu intercultural, amb una finalitat de
cohesió social.
La incorporació d’alumnat de nacionalitat estrangera ha experimentat un increment
considerable en els últims deu anys, en termes absoluts i relatius. Cal considerar, a més,
que la incorporació d’aquest d’alumnat presenta algunes característiques específiques a
l’hora de definir estratègies per al seu acolliment i integració en el nostre sistema
educatiu. Així, la incorporació no es produeix de manera equilibrada per tot el territori i a
cadascun dels centres docents. L'arribada es produeix al llarg del curs escolar i, en
determinats casos, presenta un important grau de mobilitat territorial.
Al llarg d'aquests anys, i en funció de les circumstàncies, s'han dut a terme diverses
estratègies pedagògiques –inspirades en actuacions d'altres països de la Unió Europea–
per tal d'acollir i d'integrar aquell alumnat que té unes característiques i necessitats molt
diferents segons l'origen i les circumstàncies socials. En aquest moment, comptem amb
un nombre important de serveis educatius i amb un bagatge suficient d'experiències
reeixides que ens permeten definir una línia pedagògica d'actuació sistemàtica, amb totes
les adaptacions i excepcions que calgui.
Els centres docents han d'assumir l'acollida i la integració de l'alumnat de nacionalitat
estrangera de nova incorporació al sistema educatiu com una tasca bàsica i fonamental.
Aquesta és una nova exigència educativa i social comuna a tots els països que formen
part de l'Europa del benestar. Així mateix, els centres han de posar en marxa estratègies
pedagògiques que atenguin les necessitats específiques d’aquell alumnat amb risc de
marginació. Cal que l’escola converteixi aquests reptes en una oportunitat de millora de
tot el sistema, que respecti la diversitat i que garanteixi la igualtat de totes les persones.
Catalunya, com a país europeu i mediterrani, sorgit del contacte històric de pobles i de
cultures diverses, i que té la cultura i la llengua com a signes d'identitat, ha de fer front a
aquest nou repte i a aquesta responsabilitat amb la confiança que li dóna la seva tradició
pedagògica de qualitat i les competències que en matèria educativa li atorga l’Estatut
d’Autonomia. És per això que, recollint els suggeriments fets en les propostes de millora
del nostre sistema educatiu formulades per la Conferència Nacional d’Educació 200020021 dins de la Secció III, d’Atenció a la Diversitat, el Departament d’Educació va
elaborar i va iniciar el Pla d’actuació per a l’alumnat de nacionalitat estrangera 2003/2006
(PAANE). Aquest pla atenia sobretot els aspectes relacionats amb l’aprenentatge de la
llengua i no tenia en compte suficientment aspectes fonamentals de l’acollida com ara els
aspectes emocionals, convivencials, relacionals i de cohesió social que incideixen
1

Conferència Nacional d’Educació 2000-2002. Debat sobre el sistema educatiu català.
Conclusions i propostes. Publicacions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya (2002).
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directament en l’alumnat. Per aquesta raó, el Departament d’Educació ha elaborat un nou
pla _que s’emmarcarà dins del nou pla interdepartamental d’immigració_ amb una visió
més global per promocionar i consolidar la llengua pròpia com a eix vertebrador d’un
projecte educatiu plurilingüe i d’un model educatiu intercultural, amb una finalitat de
cohesió social. Un pla que compta amb la necessària participació i col·laboració de totes
les institucions i entitats relacionades amb l’educació per tal d’aplegar voluntats i esforços
perquè es pugui assolir la plena integració escolar i social de tot l’alumnat del nostre
sistema educatiu. És, doncs, un pla adreçat a tot l’alumnat del país, independentment de
la seva condició, situació o origen per potenciar els fonaments d’una cultura democràtica
basada en la justícia, el diàleg i la convivència.
La qualitat educativa i el sistema educatiu públic esdevenen en les societats més
avançades uns dels factors que fonamenten la cohesió social. L’objectiu de construir una
societat cohesionada i oberta, basada en els valors democràtics, necessita un model
escolar i educatiu integrador, basat en la convivència i el respecte per la diversitat i amb
capacitat per crear condicions per a la igualtat. És prou evident que no és únicament des
de l’escola que es pot donar una resposta adequada. Cal una implicació del conjunt del
teixit social i de les institucions amb l’escola mitjançant una estreta relació concretada en
els plans d’entorn o en altres iniciatives que permetin una acció coordinada entre els
diferents agents i serveis educatius.
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Anàlisi
1. Sobre la llengua catalana com a instrument de cohesió social en un marc
plurilingüe
La normalització en l’ús social de la llengua catalana ha estat una preocupació constant
de l’administració educativa. L’Estatut d’Autonomia defineix el català com a llengua pròpia
i estableix l'oficialitat de les llengües catalana i castellana. Correspon, doncs, al sistema
educatiu garantir, a l’acabament de l’escolarització obligatòria, la competència lingüística
en ambdues llengües de tot l’alumnat de Catalunya. Més enllà d’aquestes consideracions,
és evident que un coneixement insuficient entre determinats col·lectius d’alguna o de les
dues llengües oficials pot constituir un problema de greus conseqüències per a la
integració i la cohesió de la nostra societat. La legislació actual i, de manera especial, la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que el català com a llengua
pròpia de Catalunya també ho és de l’ensenyament, en tots els nivells i les modalitats
educatius (article 20.1). Aquesta mateixa Llei determina, també, que l’alumnat
d’incorporació tardana al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un suport especial i
addicional d’ensenyament del català (article 21.8).
Els darrers anys, la llengua catalana ha experimentat avenços molt notables. No obstant
això, cal continuar els esforços per tal d’estendre i consolidar-ne l'ús social. En aquesta
línia, cal atendre de manera molt especial tot aquell alumnat que no té el català com a
primera llengua. A més, l’arribada al nostre sistema educatiu d’alumnat procedent de
diferents països, fa necessari dedicar una atenció especial a l’aprenentatge de la llengua
catalana. Cal advertir, però, que per aconseguir aquest objectiu s’ha de posar un especial
èmfasi en una bona acollida i integració d’aquest alumnat al centre i d’establir-hi vincles
afectius. El coneixement de la llengua facilita les relacions personals. Ara bé, són
precisament aquestes relacions les que ajudaran aquest alumnat a una millor inserció en
la nostra societat i, com a conseqüència, crearà el context afectiu necessari per a
l’aprenentatge de la nostra llengua, la qual cosa li permetrà seguir els aprenentatges
escolars.
Els programes d’immersió lingüística han aportat un conjunt reeixit d’experiències
pedagògiques. De l’experiència acumulada cal destacar aspectes que poden ajudar a
adequar l’ensenyament i aprenentatge de la llengua a les circumstàncies actuals, força
diferents de les condicions sociolingüístiques en què es posaren en pràctica els
programes d’immersió. En primer lloc, cal destacar la importància de comptar amb la
complicitat i l'acceptació de les famílies de l’alumnat, especialment d’aquell procedent de
la immigració, ja que la gran majoria desconeix que el català és la llengua pròpia del
nostre sistema educatiu i quin és el sentit dels programes d’immersió lingüística. Una
segona qüestió, especialment vàlida en les condicions actuals, fa referència a la
vinculació existent entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de vincles afectius
basats en el reconeixement i valoració de la llengua d’origen de l’alumnat. Cal considerar
també que, per garantir de manera eficaç l’aprenentatge de la llengua, tot el professorat
ho ha de ser també de llengua, amb independència de quina sigui la seva especialitat.
Finalment, diversos estudis destaquen el fet que l’adquisició de competència lingüística
no s’aconsegueix fins al final de l’escolarització obligatòria. Convé, doncs, promoure la
reflexió en l’acció, sensibilitzar i dinamitzar els equips docents al voltant de l’aprenentatge
de la llengua, és a dir, de totes les habilitats lingüístiques, especialment en les etapes
obligatòries.
Tot i els avenços aconseguits, l’ús de la llengua catalana entre l’alumnat no es correspon
amb els índexs aconseguits en les activitats d’ensenyament/aprenentatge. Així, l’estudi
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Les pràctiques lingüístiques dels escolars catalans: algunes dades quantitatives2, destinat
a explorar els usos lingüístics de l’alumnat que acabava l’ensenyament primari a
Catalunya a final dels anys noranta, constatava el predomini del castellà en les relacions
dels infants amb els seus iguals (amics i companys) en diferents contextos escolars (dins
i fora de l’aula). En concret, el castellà representava, segons l’estudi, un 60% del total
dels enunciats, mentre que els enunciats en català representaven el 34%. L’estudi
esmentat confirma que la primera llengua del nen o de la nena no determina que al seu
ambient predomini una o altra llengua. En tots els casos, el castellà és la llengua
predominant, encara que, en el cas dels catalanoparlants, la presència de català i castellà
és molt semblant (43,9% i 48,8%). En canvi, entre l’alumnat bilingüe i castellanoparlant
predomina el castellà, tot i que la presència del català té uns percentatges significatius:
27% en el cas dels nens i de les nenes castellanoparlants i 31% en el dels bilingües.
L’ampliació de l’escolarització obligatòria fins als 16 anys i l’arribada d’alumnat nouvingut
han de comportar una reflexió que afavoreixi, en un marc plurilingüe, l’adopció de noves
estratègies en els processos d’ensenyament i aprenentatge de la llengua, la potenciació i
refermança de l’ús del català, com a llengua vehicular dels aprenentatges i com a llengua
de relació i comunicació en tots els aspectes de la vida dels centres educatius. En el món
d'avui, el coneixement de diverses llengües és una clau per al desenvolupament i per a la
formació de les persones. La consolidació del català com a llengua vehicular dels
aprenentatges, juntament amb l’aprenentatge de la llengua castellana i d'una llengua
estrangera, situa el sistema educatiu català en una posició molt favorable per crear un
marc educatiu plurilingüe.
2. Sobre l’alumnat de nacionalitat estrangera de nova incorporació
Cal constatar, en primer lloc, que l'alumnat de nacionalitat estrangera s’incorpora al
nostre sistema educatiu amb edats i amb un bagatge escolar i social molt diversos.
Aquesta diversitat de circumstàncies obliga a elaborar estratègies educatives que tinguin
en compte qüestions com l’edat d’incorporació al nostre sistema educatiu, la llengua
d’origen, el coneixement o no d’una o de les dues llengües oficials, quin és el bagatge
escolar anterior o si es troba en una situació especial de risc d’exclusió social. Unes
estratègies que tenen un doble objectiu: l’acollida i la integració. Així, doncs, les
actuacions no estan centrades únicament en el primer curs d’incorporació a l’escola, sinó
que abasten un període més ampli, especialment si la incorporació es produeix en els
darrers cursos de l’escolarització obligatòria.
L’alumnat que s’incorpora en els darrers cursos de l’educació primària o en l’educació
secundària té una doble necessitat: l’aprenentatge de la llengua catalana i el seguiment
del currículum escolar, que li suposarà una dificultat més o menys gran segons el grau
d’escolarització prèvia, de la proximitat o distància del currículum seguit en el país
d’origen amb el nostre, del tipus d’escolarització..., a més de totes les altres
circumstàncies culturals i personals.
En els centres de la Val d’Aran, cal afegir-hi també l’aprenentatge de l’aranès, que és la
parla pròpia i oficial de la vall, i base d'aprenentatge juntament amb el català.
Cal considerar que un alumne és susceptible d’atencions i recursos específics a l’escola
durant el primer curs de la seva incorporació, ampliable al curs següent, a l’educació
primària. A l’educació secundària, aquests recursos i atencions específics haurien de
donar-se durant els dos primers cursos, ampliables a tres, segons les condicions
concretes de cada alumne/a (edat, llengua d’origen, escolarització prèvia, context familiar,
handicaps…).
2

Estudi realitzat per F. Xavier Vila i Moreno i Santi Vial i Rius amb el suport del SEDEC i ajuts del
MEC i de la Generalitat de Catalunya.
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Finalment, cal considerar si aquest alumnat es troba en situació de risc de marginalitat
social. En aquest sentit, cal incorporar-lo, amb la resta d’alumnat, als programes d’ajut
social i escolar.
El nombre total d’alumnat estranger ha experimentat un increment considerable en els
últims deu anys: en el curs 1991-1992 hi havia 9.868 alumnes d’origen estranger sobre
una població escolar total –ensenyament obligatori i postobligatori- de 1.218.879 i en el
2003-2004, n’hi ha 74.491 sobre un total de 974.3813, com es pot veure en el gràfic
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Atesa la disminució de la població escolar global i malgrat les xifres absolutes, el
percentatge s’ha multiplicat per 9 (ha passat del 0,81% al 7,6% global).
En la taula següent es pot veure l’evolució, global i en percentatge, dels quatre darrers
cursos4 pel que fa a l’educació infantil, educació primària i educació secundària
obligatòria:
Educació infantil

Educació primària

ESO

Alumnat
estranger

Total
alumnat

Mitjana

Alumnat
estranger

Total
alumnat

Mitjana

Alumnat
estranger

Total
alumnat

Mitjana

1999-2000

3.678

208.820

1,76%

8.002

347.457

2,30%

6.338

266.467

2,38%

2000-2001

4.804

216.393

2,22%

9.618

346.604

2,77%

8.177

267.318

3,18%

2001-2002

7.519

224.892

3,34%

14.656

348.665

4,20%

11.103

253.340

4,38%

2002-2003

9.640

177.219

5,44%

22.634

354.075

6,39%

15.002

254.232

5,90%

2003-2004

15.088

187.368

8,05%

32.760

362.872

9,03%

20.267

257.031

7,89%

Curs

Tot i que en xifres globals el percentatge encara és baix comparat amb altres estats
europeus, si el flux immigratori continua amb el mateix ritme que en els últims anys, el
curs 2005-2006 es podria assolir un percentatge proper al 10% en totes les etapes, que
s’acostaria a la mitjana europea.
3

Font: Departament d’Ensenyament. Servei d’Estadística i Documentació. Estadística de l’Ensenyament. Les
dades del curs 2002-2003 són provisionals.
4
Font: Departament d’Ensenyament. Servei d’Estadística i Documentació. Estadística de l’Ensenyament (no
inclou l’educació postobligatòria). Les dades del curs 2002-2003 són provisionals i no inclouen el primer cicle
de l’educació infantil.
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D’altra banda, malgrat l’increment d’escolarització d’aquest alumnat en l’ensenyament
privat, la majoria (84,6%) es matricula en centres públics i amb una distribució molt
irregular segons les comarques o les zones, ja que, mentre en algunes comarques no
arriba al 5% global, en altres passa del 10% (a l’Alt Empordà, per exemple, és del 15,3%).
Així mateix, en el districte de Ciutat Vella de Barcelona, per exemple, en la majoria de
centres públics i alguns de privats concertats sobrepassa el 30%. En alguns centres,
aquest percentatge d’alumnat d’origen estranger constitueix el 60% del total.
Sector públic

Sector privat

% d’alumnat
estranger sobre el
total d’alumnat

Alumnat
estranger

Total
% sobre Alumnat
alumnat
el total estranger

Total
% sobre
alumnat el total

1999-2000

(*) 16.293

448.884

3,6% (*)

3.466

329.856

1,0%

2,2%

2000-2001

20.278

446.353

4,5%

3.500

326.104

1,1%

2,7%

2001-2002

29.355

451.651

6,5%

5.442

324.281

1,7%

4,0%

2002-2003

43.370

465.194

9,3%

8.556

324.224

2,6%

6,0%

2003-2004

62.992

596.873

10,6%

11.499

377.508

3,0%

7,6%

Curs

Pel que fa a la zona d’origen, els dos col·lectius més nombrosos en xifres absolutes –i a
molta distància dels altres– són els procedents del Magrib i de l’Amèrica Central i del Sud,
en totes les etapes, com s’observa en les taules següents5:
Educació infantil

Educació primària

ESO

Alumnat estranger

Alumnat estranger

Alumnat estranger

Curs 1999-2000

Total alumnat
estranger

% global sobre
l’alumnat
estranger

Resta Unió Europea

539

842

580

1.961

10,88%

Resta Europa

151

378

297

826

4,58%

1.568

3.857

3.093

8.518

47,27%

398

436

149

983

5,46%

Magrib
Resta Àfrica
Amèrica del Nord

50

84

40

174

0,97%

Amèrica Central i del Sud

665

1.876

1.647

4.188

23,24%

Àsia i Oceania

307

529

532

1.368

7,59%

3.678

8.002

6.338

18.018

2,19%

208.820

347.457

266.467

822.744

Total alumnat estranger
Total alumnes

Curs 2000-2001

Educació infantil

Educació primària

ESO

Alumnat estranger

Alumnat estranger

Alumnat estranger

Total alumnat
estranger

% global sobre
l’alumnat
estranger

Resta Unió Europea

562

905

669

2.136

Resta Europa

234

520

452

1.206

5,34%

1.877

4.251

3.739

9.867

43,66%

514

583

177

1.274

5,64%

52

64

51

167

0,74%

1.188

2.660

2.458

6.306

27,90%

377

635

631

1.643

7,27%

4.804

9.618

8.177

22.599

2,75%

216.393

346.604

257.318

820.315

Magrib
Resta Àfrica
Amèrica del Nord
Amèrica Central i del Sud
Àsia i Oceania
Total alumnat estranger
Total alumnes

5

9,45%

Font: Departament d’Ensenyament. Servei d’Estadística i Documentació. Estadística de l’Ensenyament. (No
inclouen l’educació postobligatòria.)
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Curs 2001-2002

Ed. Infantil*

Educació primària

Alumnat estranger

Alumnat estranger

ESO

Total alumnat
estranger
Alumnat estranger

% global sobre
l’alumnat
estranger

Resta Unió Europea

717

1.116

816

2.649

Resta Europa

500

1.055

742

2.297

6,90%

2.477

5.166

4.392

12.035

36,17%

584

663

248

1.495

4,49%

72

110

77

259

0,78%

2.615

5.632

4.026

12.273

36,88%

554

914

802

2.270

6,82%

7.519

14.656

11.103

33.278

4,02%

224.892

348.665

253.340

826.897

Magrib
Resta Àfrica
Amèrica del Nord
Amèrica Central i del Sud
Àsia i Oceania
Total alumnat estranger
Total alumnes

Curs 2002-2003

Ed. infantil*

Educació primària

Alumnat estranger

Alumnat estranger

ESO

Total alumnat
estranger
Alumnat estranger

7,96%

% global sobre
l’alumnat
estranger

Resta Unió Europea

696

1.433

854

2.983

Resta d'Europa

774

1.968

1.289

4.031

8,53%

2.899

6.302

4.903

14.104

29,83%

657

999

309

1.965

4,16%

59

146

62

267

0,56%

4.064

10.591

6.594

21.249

44,95%

491

1.195

991

2.677

5,66%

9.640

22.634

15.002

47.276

6,02%

177.219

354.075

254.232

785.526

Magrib
Resta d'Àfrica
Amèrica del Nord
Amèrica Central i del Sud
Àsia i Oceania
Total alumnat estranger
Total alumnes

Curs 2003-2004

Ed. infantil*

Educació primària

Alumnat estranger

Alumnat estranger

ESO

Total alumnat
estranger
Alumnat estranger

6,31%

% global sobre
l’alumnat
estranger

911

1.834

1.048

3.793

5,6%

Resta d'Europa

1.234

2.872

1.929

6.035

8,9%

Magrib

4.735

8.768

5.607

19.110

28,1%

Resta d'Àfrica

1.045

1.399

442

2.886

4,2%

73

162

84

319

0,5%

6.308

15.978

9.673

31.959

46,9%

782

1.747

1.484

4.013

5,9%

15.088

32.760

20.267

68.115

8.4%

187.368

362.872

257.031

807.271

Resta Unió Europea

Amèrica del Nord
Amèrica Central i del Sud
Àsia i Oceania
Total alumnat estranger
Total alumnes
*No inclou el primer cicle.

El nombre d’alumnes de cada procedència ha sofert grans variacions; mentre alguns
col·lectius han crescut poc, el procedent de l’Europa no comunitària s’ha multiplicat per
set i el procedent de l’Amèrica Central i del Sud, que en el curs 2001-2002 ja havia
superat lleugerament el del Magrib −que era el més nombrós−, en l’actual l’ha superat
significativament (ha passat de 4.188 alumnes en el curs 1999-2000 a 31.959 en el curs
2003-2004).
3. Sobre l’alumnat amb risc de marginació i/o exclusió social: crear les condicions
per garantir la igualtat d’oportunitat
Un cop assolit l’objectiu d’universalitzar el dret a l’educació i d'ampliar el període
d’escolarització obligatòria, es fa necessari obrir una nova etapa de millora del sistema
educatiu. En els debats de la comunitat educativa sobre l’educació, la millora constant de
la qualitat educativa ha ocupat tradicionalment un espai central, i s’ha atorgat una
especial rellevància al paper de l’escola com a agent compensador de les desigualtats i
com a instrument per a la igualtat d’oportunitats.
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En una societat tan complexa com la nostra, podem constatar que la provisió de llocs
escolars gratuïts per a tothom no garanteix suficientment la igualtat d’oportunitats.
L'origen divers i la situació social i cultural de les famílies, genera expectatives
educatives diferents, fins al punt de no considerar, en determinats casos, la importància
de tot allò relacionat amb l’educació. No tenir present aquesta qüestió porta a fer un
discurs formalment igualitari, però profundament segregador. Així, cal crear en les àrees i
sectors socials més deprimits les condicions que facin efectiva la igualtat d’oportunitats
per accedir a una educació de qualitat.
Per raons de les condicions històriques en què es van crear i s’han desenvolupat, hi ha
àrees importants de determinades ciutats que pateixen problemes d’ordre social que, en
ocasions, tendeixen a agreujar-se. Destaquen algunes àrees on es concentren processos
d’involució urbanística, problemes demogràfics i dèficits econòmics i socials. Es tracta de
barris i àrees urbanes que necessiten una atenció especial i integral. Així, partint d’un
plantejament global, l’escola és una peça important que ha de poder contribuir
efectivament al benestar i a la cohesió socials.
Aquestes circumstàncies adverses tenen una incidència molt directa en les escoles i
instituts ubicats en aquests barris. Es tracta de centres amb una significativa concentració
d’alumnat amb necessitats específiques, amb alts índexs d’absentisme, de fracàs i
d’abandó escolar, amb famílies mancades de recursos i afectades per diverses
problemàtiques. Al mateix temps, l’entorn escolar no compta amb un mínim teixit
associatiu i, massa sovint, és el centre educatiu l’únic equipament social i cultural.
Finalment, el desenvolupament de la societat de la informació i de la comunicació, de la
societat del coneixement, afegeix un nou factor de fractura social.
4. L’educació intercultural: un repte per a tot l’alumnat i per a tots els centres
educatius
Per aconseguir la cohesió social es necessita una gran complicitat del conjunt de la
societat i de les institucions. Un país socialment cohesionat ha de partir del
reconeixement de la pluralitat existent en tota societat complexa i de la voluntat per
establir vincles de solidaritat i per fonamentar la convivència entre els seus ciutadans i
ciutadanes en els valors democràtics. En aquest sentit, l’educació intercultural no s’ha de
plantejar com una qüestió que només afecta aquells centres amb alumnat de diferent
procedència cultural, sinó que és un element fonamental del currículum de tot l’alumnat,
ja que posa de manifest la necessitat de treballar per construir un model de societat obert
i més democràtic, respectuós amb els drets de les minories. Cal, doncs, promoure la
reflexió sobre l’acció educativa dels centres per tal que els respectius projectes educatius
recullin el repte de l’educació intercultural i que aquesta impregni la seva acció. Tot això
implica un canvi de perspectiva a l’hora d’abordar els continguts culturals de la nostra
societat i, en conseqüència, afecta tot el currículum, tot el professorat i totes les
institucions educatives.
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Finalitat del pla i principis d’actuació
La integració escolar i social de tot l’alumnat, amb independència de la seva llengua,
cultura, condició social i origen és una finalitat que inspira el nostre sistema educatiu.
D’acord amb això, l’objectiu general d’aquest pla és potenciar i consolidar la cohesió
social, l’educació intercultural i la llengua catalana en un marc plurilingüe.
Els objectius específics del Pla són:
•

Consolidar la llengua catalana i l’aranès, si escau, com a eix vertebrador d’un projecte
plurilingüe.

•

Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la
diversitat de cultures, en un marc de diàleg i de convivència.

•

Promoure la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar qualsevol tipus de marginació.

Els principis d’actuació que regeixen el pla són:

•

La millora constant de les actuacions, per tal de donar resposta a les necessitats
actuals més urgents i establir els instruments i els indicadors que permetin ajustar les
estratègies, les actuacions i els recursos a la consecució dels objectius generals.

•

La coordinació i cooperació entre diferents institucions, per tal d’aconseguir una
actuació eficaç i eficient, orientada a la consecució dels objectius mitjançant la
utilització ordenada i raonable dels recursos. És imprescindible potenciar la via de la
participació i del consens entre els diversos ens que actuen en aquests àmbits.

•

La descentralització, per tal que les decisions siguin efectives, la qual cosa implica
que la darrera decisió correspongui a la instància administrativa i a la persona
responsable més propera al territori; és a dir, que les persones responsables del Pla
en el territori fixin objectius específics, disposin d’autonomia de gestió de recursos i
assumeixin la responsabilitat dels resultats, amb indicadors d’abast territorial.

•

La participació i coresponsabilització, per tal de tenir en compte les opinions de la
comunitat escolar, especialment de les famílies procedents de la immigració i/o amb
una situació social i econòmica desafavorida. Cal facilitar la seva integració en els
processos de presa de decisió mitjançant la creació, si cal, de mecanismes de
promoció de la participació.

•

La normalitat, per tal d’adoptar, sempre que sigui possible, l’opció més propera i més
integradora, des dels principis d’equitat, convivència i igualtat de drets i deures.

D’acord amb la finalitat i els objectius específics del Pla, s’han definit unes línies de
treball. A partir d’aquestes línies, els diferents agents que intervenen hauran d'establir
unes actuacions concretes en el desenvolupament, seguiment i avaluació que permetran
una dinàmica de millora constant.
.
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Organització del Pla
Davant els nous reptes que planteja l'acollida i la integració de l'alumnat nouvingut al
nostre sistema educatiu, es crea pel decret 282/2004 la Subdirecció General de Llengua i
Cohesió Social amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats per accedir a una
educació de qualitat per a tothom, de respectar la diversitat cultural i de consolidar la
llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe fonamentat en
els valors de la convivència, l'equitat i la inclusió escolar i social de tot l'alumnat.
Per tal d’impulsar el Pla, la Subdirecció General compta amb dues unitats administratives:
el Servei d’Ensenyament del Català (SEDEC) i el Servei d’Interculturalitat i Cohesió
Social (SICS), que de manera coordinada impulsaran el pla en els territoris, on es
comptarà amb un equip de suport i assessorament de llengua, interculturalitat i cohesió
social.

SUBDIRECCIÓ GENERAL
Llengua i cohesió social

Servei
d’Interculturalitat
i Cohesió Social

Coordinació
Serveis Centrals

(SICS)

Comissió
Territorial LIC

Coordinació i Equips LIC als
Serveis Territorials

Centres
educatius
Entorn escolar
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Servei
d’Ensenyament del
Català (SEDEC)

Funcions de la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (SGLCS)
Per tal de garantir els objectius del Pla, la Subdirecció General té assignades les funcions
següents:
•

Definir i prioritzar unes línies d’actuació que garanteixin la consolidació de la
llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe, el foment de
l'educació intercultural i la promoció de la igualtat d’oportunitats.

•

Coordinar els equips territorials per tal de vehicular les orientacions de la
Subdirecció, treballar conjuntament en la millora constant de les línies d’actuació,
detectar necessitats i elaborar propostes de millora.

•

Elaborar propostes, criteris i orientacions per aconseguir una bona atenció
educativa de l'alumnat nouvingut o amb risc d'exclusió social, tant pel que fa a
l'acolliment com a la tutoria, el seguiment i la promoció escolar.

•

Impulsar l'elaboració, selecció i difusió de recursos i materials didàctics, i facilitar
orientacions per a la seva aplicació als centres docents.

•

Aportar criteris per a la formació continuada del professorat, dels equips directius i
dels professionals de suport als centres pel que fa a la didàctica i l’ús de la
llengua, l’educació intercultural i la cohesió social.

•

Proposar i avaluar solucions organitzatives i didàctiques per a l'elaboració de
projectes lingüístics i la seva aplicació en un marc plurilingüe.

•

Proposar i avaluar solucions organitzatives i didàctiques per a l'elaboració i
aplicació de plans d'acollida i integració escolar.

•

Promoure actuacions que permetin un treball d’entorn escolar i altres actuacions
transversals, fomentant la col·laboració i la coordinació entre tots els agents
implicats en l’educació.

•

Fer el seguiment de les experiències d'innovació educativa.

•

Realitzar estudis i investigacions sobre l'aprenentatge de la llengua i la cultura
catalanes, d'acord amb criteris sociolingüístics i en el marc dels procediments
generals d'avaluació del sistema educatiu.

•

Elaborar informes específics per a la concreció d'actuacions i la priorització de
recursos humans, funcionals, materials i econòmics.

•

Elaborar pautes de seguiment i avaluació que permetin la millora contínua del pla.

Funcions dels Serveis territorials
Les diferents accions han d’articular-se territorialment, d’acord amb el principi de
descentralització enunciat al començament; és per això que, en els àmbits dels serveis
territorials, s’adoptaran mesures de:
•

Promoció de la formació del professorat i altres professionals del sistema
educatiu.

•

Supervisió dels recursos dels centres educatius; específicament, dels adreçats a
atendre la diversitat.

•

Gestió i assignació dels recursos d’acord amb les necessitats dels centres.

•

Col·laboració i actuació conjunta amb els diferents serveis municipals i d’altres
institucions locals o comarcals.
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•

Aplicació de plans específics d’acollida i d’integració.

•

Difusió i adaptació d’experiències d’acollida i d’integració.

•

Difusió i adaptació d’experiències d’educació intercultural.

•

Difusió i adaptació d’experiències de millora dels programes d’immersió lingüística
i d’ús de la llengua catalana, en un entorn plurilingüe.

Totes aquestes actuacions seran impulsades, coordinades i avaluades per una comissió
territorial integrada per l’inspector o inspectora de referència, el o la cap de secció de
Serveis Educatius i Formació Permanent, el coordinador o coordinadora territorial LIC, i
presidida pel director o directora dels Serveis Territorials o persona en qui delegui.
Per tal de dur a terme les diferents actuacions es comptarà amb un equip de suport i
assessorament de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC), coordinat pel
coordinador territorial de LIC.
Comissió territorial
Als Serveis territorials es constituirà una comissió territorial integrada per:
•

El director o la directora dels Serveis Territorials

•

L’inspector de referència

•

El o la cap de secció de Serveis Educatius i Formació Permanent

•

El coordinador o la coordinadora territorial LIC

•

Una representació de les direccions de primària i secundària.

Aquesta comissió territorial haurà de valorar les necessitats, establir prioritats en relació
amb els recursos i concretar les actuacions d’acord amb les línies estratègiques de la
Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, i les característiques pròpies del
territori. Així mateix haurà d’elaborar una memòria valorativa i unes propostes de millora.
Funcions dels coordinadors i coordinadores territorials
El coordinador o la coordinadora de l’equip de suport i assessorament de llengua,
interculturalitat i cohesió social té una dependència orgànica dels Serveis territorials i una
dependència funcional de la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, i té
encarregades les funcions següents:


Assistir a les reunions convocades per la Subdirecció General de Llengua i
Cohesió Social, a fi de coordinar les actuacions dels equips LIC en els Serveis
Territorials i vehicular les orientacions de la Subdirecció General a la resta de
l’equip.



Concretar, en un Pla d’ actuació i de forma coordinada amb els Serveis Territorials
i la Inspecció, el desenvolupament de les línies de la Subdirecció General en el
territori.



Gestionar els recursos.



Organitzar i coordinar l’equip de llengua, interculturalitat i cohesió social.



Col·laborar amb les oficines municipals d’escolarització.



Fomentar i fer el seguiment dels plans d’entorn.



Coordinar la comissió de llengua, interculturalitat i cohesió social territorial.
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Fomentar i fer el seguiment dels plans d’acollida.



Treballar en xarxa amb altres serveis, institucions i entitats.



Elaborar informes relacionats amb el seu àmbit de treball.



Elaborar la memòria global de les actuacions de l’equip.

Funcions dels assessors i assessores en llengua, interculturalitat i cohesió social
Als Serveis territorials del Departament d’Educació es creen equips d’assessorament als
centres i al professorat en llengua, educació intercultural i cohesió social. Les seves
funcions són:
En relació amb els centres educatius:
•

Col·laborar i assessorar en l’elaboració del projecte lingüístic i el pla d’acollida i
integració.

•

Assessorar sobre l’organització de l’aula d’acollida i fer-ne el seguiment.

•

Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua catalana
com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.

•

Donar suport temporal de modelització al professorat i planificar-ne el seguiment.

•

Assessorar el treball tutorial amb l’alumnat nouvingut o amb risc de marginació,
per a la seva integració al grup.

•

Orientar sobre estratègies d’immersió lingüística i d'inclusió social.

•

Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de l’educació intercultural.

•

Orientar sobre metodologies, recursos i materials i aportar criteris per l’avaluació.

•

Col·laborar en la formació permanent del professorat.

•

Elaborar plans de treball i memòries de les diferents actuacions.

En relació amb altres instàncies educatives:
•

Assessorar les comissions d’escolarització de zona.

•

Col·laborar amb les oficines municipals d’escolarització.

•

Col·laborar amb la Inspecció i els serveis educatius.

En relació amb els plans d’entorn:
•

Impulsar-ne la creació.

•

Promoure la representació i la participació.

•

Donar assessorament i suport tècnic.

•

Facilitar la negociació i els acords.

•

Dinamitzar les diferents actuacions.

•

Elaborar una memòria amb valoracions i propostes de millora.

Funcions des dels centres educatius
La responsabilitat de l'acollida i la integració escolar de l'alumnat nouvingut a Catalunya
és, en primer lloc, del centre educatiu i de tots els professionals que hi treballen. Una
bona integració de l’alumnat nouvingut requereix una especial atenció al seu acolliment
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inicial a l’escola i a l’aula. En aquest sentit, i davant el possible xoc emocional que en
aquest alumnat suposa l’arribada a un entorn social i cultural completament nou, el centre
ha de preveure estratègies concretes per tal que pugui sentir-se ben acollit i percebre el
respecte envers la seva llengua i cultura.
Les funcions del centre han de ser:
•

L’adequació dels documents de centre (Projecte Educatiu, Projecte Lingüístic,
Reglament de Règim interior, Pla d’acció tutorial…) a la nova realitat i a les
necessitats de l’alumnat.

•

L’elaboració del pla d'acollida6 i d'integració.

•

L’establiment, dins del pla d’acollida, d’un protocol d’actuació amb l’alumnat
nouvingut.

•

Una organització dels recursos que tingui en compte:
•

la designació del coordinador o coordinadora lingüístic,
d’interculturalitat i cohesió social;

•

la creació d'una aula d'acollida7 i determinar-ne el tutor o tutora
d’acollida;

•

les hores de suport per a l'aprenentatge de la llengua catalana i de les
altres matèries del currículum; i

•

l'elaboració d'un currículum diversificat que doni resposta a les
necessitats individuals.

•

El foment entre tot l'alumnat del coneixement de les diferents cultures i del
respecte a la diversitat.

•

El foment de la participació de l'alumnat nouvingut en les activitats del centre,
ordinàries, extraescolars i complementàries.

•

L’organització de la formació9 per a tot el professorat en relació amb els aspectes
didàctics, d’interculturalitat, de convivència, etc., que derivin de la presència de
l’alumnat nouvingut.

Funcions del coordinador o coordinadora de centre en llengua, interculturalitat i
cohesió social
Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del Projecte Lingüístic de centre8 i coordinar-lo
amb el pla d’acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut, que anualment es concretarà
en la programació general, es considera prioritari el nomenament del coordinador/a
lingüístic/a, que, en els centres que escolaritzen alumnat nouvingut, s’encarregarà també
de l’educació intercultural i de la cohesió social. Les tasques que ha de desenvolupar són
les següents:
•

Assessorar l’equip directiu en l’elaboració o en l’actualització del Projecte
Lingüístic i del pla d’acollida i d’integració

•

Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural
que el centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut.

6

Vegeu annex 1.
Vegeu annex 4.
8
Vegeu annex 2.
9
Vegeu annex 7.
7
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•

Assessorar l'equip directiu en la programació de les actuacions de la programació
general del centre que concreten el Projecte Lingüístic i el pla d’acollida i
d’integració.

•

Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de
la llengua catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural.

•

Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels
Serveis territorials.

•

Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, materials
didàctics, TIC…) que faciliti la potenciació de l’ús de la llengua catalana, la millora
de la didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels aspectes lingüístics de les
altres àrees, l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació
intercultural.

•

Assessorar l’equip directiu en l’elaboració d’un pla de formació permanent per al
centre, tenint en compte la nova realitat determinada per la presència de l’alumnat
nouvingut.

•

Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar
conjuntament en la promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i
social de l’alumnat nouvingut.

Funcions del tutor o tutora d’acollida
El tutor o tutora d’acollida tindrà les funcions següents:
•

Coordinar-se amb el servei d’interpretació/orientació i mediar entre el centre i la
família.

•

Realitzar avaluacions inicials i col·laborar en l’elaboració d’adaptacions curriculars.

•

Gestionar l’aula d’acollida.

•

Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística i d'inclusió social.

•

Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència.

•

Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés
educatiu.

La coordinació del tutor o tutora d’acollida amb la resta de professorat, especialment amb
el coordinador lingüístic o la coordinadora lingüística i els tutors o tutores dels grups de
referència on s’ha adscrit l’alumnat i amb els professionals especialistes –EAP,
psicopedagog/a i mestre/a de pedagogia terapèutica-, en el marc de la comissió d’atenció
a la diversitat, haurà de ser l’element clau de les decisions avaluatives, organitzatives i
curriculars que es prenguin per afavorir la seva integració escolar.
10

Els centres amb alumnat que assisteix a un TAE o a cursos específics per a
l’aprenentatge de la llengua externs al centre han de garantir la coordinació de les
actuacions i organitzar el seus recursos perquè aquest alumnat pugui seguir un
currículum adaptat a les seves necessitats durant les hores d’estada en el centre,
procurant sempre afavorir la seva relació amb el grup-classe al qual està adscrit.

10

Vegeu annex 5.

- 18 -

Àmbits d’intervenció i línies de treball d’acord amb els
objectius específics
1. Consolidar la llengua catalana i l’aranès, si escau, com a eix vertebrador
d’un projecte plurilingüe
Àmbits d’intervenció

Línies de treball
•

Fomentar l'ús de la llengua catalana o l’aranès en el
desenvolupament ordinari de l'activitat a l'aula.

1.1 Increment de l'ús de
la llengua catalana o
l'aranès, si escau, com a •
llengua vehicular i de
comunicació en els
centres educatius.

Incrementar l'ús del català o de l'aranès com la llengua de
comunicació al centre educatiu.

•

Potenciar l'ús de la llengua catalana o l’aranès en les
activitats extraescolars programades pel centre (orals i
escrites).

•

Elaborar una diagnosi de la situació del centre amb la
conseqüent reflexió i valoració.

1.2 Millora de la immersió
lingüística en la llengua
catalana o l'aranès.
•

1.3 Foment de l'aprenen- •
tatge i l’ús de la llengua
catalana o l'aranès entre
•
les famílies i a tot l’entorn
del centre educatiu.
•

1.4 Creació, adaptació i
difusió de materials per a •
un millor aprenentatge de
•
la llengua.

Establir actuacions per tal d'adaptar els programes
d’immersió lingüística a la situació actual.
Facilitar informació des del centre dels recursos que
tenen al seu abast.
Promoure activitats que afavoreixin l’aprenentatge de la
llengua catalana o l’aranès i altres activitats de contacte
lingüístic.
Elaborar i adaptar material curricular i didàctic per a
l'aprenentatge de la llengua.
Elaborar vocabularis per facilitar l'aprenentatge de la
llengua.
Difondre aquests materials per via telemàtica mitjançant
els CRP i a través de l’EDU365 i la Xarxa telemàtica
educativa de Catalunya (XTEC).
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2. Fomentar l'educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el
respecte a la diversitat de cultures en un marc de diàleg i convivència
Àmbits d’intervenció
•
•

2.1 S e n s i b i l i t z ac i ó
dels
equips directius, professorat,
•
PAS i AMPA dels centres
educatius.
•

Línies de treball
Treballar la convivència multicultural, per combatre els
prejudicis i estereotips.
Facilitar aquella informació que ajudi a entendre de
forma positiva i enriquidora la realitat multicultural dels
nostres centres.
Afavorir un marc relacional ric entre tots els membres de
la comunitat educativa per tal d’aconseguir un
coneixement mutu més profund i valorar la diversitat de
cultures presents al centre educatiu.
Fomentar actuacions concretes de sensibilització:
jornades, campanyes, intercanvis, etc.

•

Fomentar la formació en educació intercultural i en el
coneixement d’altres llengües i cultures…

2.2 Formació d els equips
•
directius, professorat, PAS i
AMPA dels centres educatius.

Assessorar els equips docents pel que fa a educació
intercultural en l’acció tutorial i en el treball curricular.

•

Assessorar en la resolució de conflictes de caire
intercultural.

2.3 Adequació dels docu- •
ments de centre (PEC, PCC,
PAT, PLC…).

Revisar i actualitzar els documents de centre per tal
d’assegurar que tota l’acció educativa quedi impregnada
de l’òptica intercultural.
Promoure activitats al centre sobre el coneixement de
les cultures, sense caure en un tractament purament
“folklòric”, i fomentar el respecte a la diversitat.
Potenciar els valors de la diversitat, el diàleg i la
convivència en totes les activitats del centre.
Potenciar el treball de les diferents àrees des d’un
enfocament intercultural.
Crear, adaptar i difondre materials i orientacions
didàctiques per tal de promoure els valors de la
interculturalitat.
Proporcionar documents de treball i reflexió.
Elaborar i editar material per facilitar el coneixement de
la cultura catalana a les famílies immigrades.
Difondre aquests materials per via telemàtica mitjançant
els CRP i a través de l’EDU365 i la Xarxa telemàtica
educativa de Catalunya (XTEC).
Promoure en el sector editorial el concepte
d’interculturalitat i vetllar per tal que els llibres de text no
utilitzin ni un llenguatge ni imatges discriminatoris,
racistes o esterotipats.
Promoure activitats adreçades a totes les famílies per
tal de conèixer i valorar la diversitat de cultures presents
al centre educatiu.

•

2.4 Promoció de l'educació
intercultural a tots els •
alumnes del centre educatiu.
•
•

•
•

2.5 Elaboració i difusió
d’eines per a l’educació
intercultural.

•

•

2.6 Promoció dels valors de la
igualtat, la solidaritat i el
respecte a la diversitat de
llengües i cultures entre les
famílies a través del diàleg i la
convivència.

•

•

Afavorir activitats d'acompanyament i acollida entre les
famílies nouvingudes.
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2.7
C oresponsabilització •
amb l’entorn social del
centre.

Col·laborar i coordinar-se amb altres agents educatius,
institucions i entitats per tal de fomentar l’educació
intercultural a l’entorn escolar.

3. Promoure la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar qualsevol tipus de
marginació i exclusió
Àmbits d’intervenció
•
•

3.1 Foment de la integració escolar i social de
l’alumnat del centre educatiu.
•
•

Línies de treball
Realitzar un pla d’acollida i d’integració adreçat a tot
l’alumnat.
Assegurar una detecció acurada de les necessitats
específiques de l’alumnat nouvingut (físiques, afectivorelacionals, psicològiques, cognitives i socials) per tal
d’arbitrar les mesures pertinents.
Fer un seguiment tutorial sistemàtic dels alumnes al llarg de
tota l'escolaritat obligatòria.
Facilitar la participació de l’alumnat en activitats
extraescolars que ajudin a la seva integració.

•

Facilitar l’accés i el coneixement dels diferents tipus d'ajuts i
beques que tenen a l'abast.

•

Vetllar perquè els ajuts per material i llibres de text i les
beques de menjador cobreixin les necessitats reals.

3.2 Promoció de la nodiscriminació per raons •
econòmiques.

Promoure una reflexió en profunditat de tota la comunitat
educativa entorn a la programació d’activitats
complementàries per tal d’evitar el risc d’exclusió que
poden generar despeses desproporcionades.

•

Establir els camins necessaris per garantir a tots alumnes
l’accés a totes les activitats programades pel centre.

3.3
Foment
d e la •
integració social dels
alumnes i les seves
famílies amb l’entorn del •
centre educatiu.

Potenciar un pla d'entorn tenint en compte el teixit
associatiu i corporatiu del barri del centre educatiu.

•

Assessorar i orientar l’alumnat i les famílies respecte les
diverses sortides professionals i acadèmiques, en finalitzar
l’escolarització obligatòria.

3.4 Orientació escolar i
professional de l’alumnat.

Implicar les associacions, esplais i altres entitats de l’entorn
per fomentar la integració social dels alumnes i famílies.
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Previsió de recursos
Per al curs 2004-2005, la previsió de recursos és la següent:
a) Professionals de suport educatiu en llengua, interculturalitat i cohesió social integrats
en els equips territorials, per a tots els centres sostinguts amb fons públic.
Serveis territorials
Professionals
Baix Llobregat – Anoia
19
Barcelona – Ciutat
25
Barcelona – Comarques
43
Girona
20
Lleida
13
Tarragona
13
Terres de l’Ebre
6
Vallès Occidental
19
Total
158
b) Professorat de tutor d’acollida per a centres públics
Mestres de Professorat de
Primària
Secundària
Baix Llobregat – Anoia
32
20
Barcelona – Ciutat
75
35
Barcelona – Comarques
116
37
Girona
40
32
Lleida
20
20
Tarragona
39
18
Terres de l’Ebre
15
14
Vallès Occidental
29
23
Total
366
199
Serveis territorials

c) Per als centres concertats hi haurà una convocatòria de subvenció per a la realització
del suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la llengua catalana destinats a alumnat
estranger de nova incorporació al sistema educatiu el curs 2004-2005. La dotació per a
cada curs (fins a un màxim de 100) serà de 7.200_ i es podrà destinar a hores de
professorat i a adquisició de material.
Aquells centres que tinguin un nombre molt elevat d’alumnat estranger, i en funció de la
ràtio alumnes/professor, de l’entorn socioeconòmic i del nombre d’alumnes amb
necessitats educatives específiques, podran tenir un professor de suport un cop elaborat
un projecte específic. (Nombre estimat de centres ≅ 40)
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d) Professorat en tallers d’adaptació escolar (TAE):
Serveis territorials
Baix Llobregat – Anoia
Barcelona – Ciutat
Barcelona – Comarques
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Vallès Occidental
Total

Professorat de
Secundària
16
26
46
16
6
20
2
10
142
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Valoració econòmica
Primària
Núm.
Cost anual
dot.
a)

4.458.206,86

b)

14.437.994,18

c)

3.964.818,92

Secundària
Núm.
Cost anual
dot.

Professionals de
suport educatiu en
llengua, interculturalitat
i cohesió social.

91

2.426.682,44

67

2.031.524,42

Professorat tutor
d’acollida.

366

8.881.663,44

199

5.556.330,74

Professorat en tallers d’adaptació escolar
(TAE).

142

3.964.818,92
Import anual

d)

35.880,00
12.000,00

Formació de professorat. Formació als
tutors/es d’acollida.
Formació de professorat. Assessorament als
centres.

35.880,00
12.000,00
47.880,00

Núm. aules
e)

720.000,00

Centres concertats. Ajuts per
a les aules d’acollida.

Import anual

100

720.000,00

Primària
Núm.
dot.
1.038.543,19

f)

300.000,00

Centres concertats.
Professorat.

20

Cost anual
482.910,12

g)

93.500,00

20

Cost anual
555.633,07

Import anual
300.000,00

Ajuts per a llibres.
Nombre d’alumnes

9.218.160,00

Secundària
Núm.
dot.

Ajuts per a menjador
escolar.

11.200

Elaboració materials didàctics.

Import anual
9.218.160,00
Import anual
93.500,00
Import anual

h)

1.021.160,00

Equipament informàtic.
Nota: import corresponent anualitat 2005

35.300.263,15
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1.021.160,00

Seguiment i avaluació del Pla
Hem de tenir present que la realitat de les comarques, de les poblacions o dels centres
educatius és diferent i que, per tant, cal partir d’una acurada avaluació inicial de cada
situació concreta per potenciar, incrementar i consolidar la cohesió social, l’educació
intercultural i l’ús comunicatiu i vehicular de la llengua catalana, en un marc plurilingüe, a
cada centre educatiu i en el seu entorn en el moment d’aplicar les estratègies generals.
A partir de dades quantitatives i qualitatives en relació amb l’ús de llengua catalana, amb
l’existència d’alumnat amb risc de marginació o exclusió social, amb la situació inicial de
les condicions d’escolarització i del grau d’integració de l’alumnat nouvingut, amb
l’assoliment de les competències, es farà el seguiment del Pla per tal de poder-ne avaluar
l’eficàcia de les accions i el grau d’assoliment dels objectius proposats. Aquest seguiment
i avaluació anirà a càrrec de la inspecció educativa.
Els indicadors d’avaluació del Pla s’han de basar en els punts següents, tenint en compte
que cal ajustar-los, ampliar-los o modificar-los en funció de les diferents circumstàncies
socials i personals de l’alumnat, i de l’etapa i del cicle escolar (infantil, primària,
secundària):
•

Temps transcorregut entre l’arribada i l’escolarització.

•

Índex d’absentisme escolar.

•

Nivell de competència lingüística en català i en castellà (i en aranès als centres de
la Vall d’Aran).

•

Resultats de les avaluacions en altres àrees.

•

Resultat de les proves sobre competències bàsiques.

•

Clima relacional de l’escola.

•

Participació en activitats extraescolars i complementàries.

•

Nombre d’alumnes que cursen l’ensenyament postobligatori.

•

Índex de participació dels pares i mares en les activitats de l’escola.

Els centres recolliran aquesta informació en la forma que determini el Departament
d’Educació.
Amb la finalitat d’avaluar l’eficàcia del Pla i determinar-ne noves actuacions, el
Departament d’Educació promourà la realització d’aquells estudis que permetin una
anàlisi dels resultats obtinguts a cada comarca, localitat i centre educatiu.
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Annex 1. Pla d’acollida i d’integració
L’acollida i integració escolar de tot l’alumnat, amb independència de l'origen, és una de
les primeres responsabilitats del centre educatiu i de tots els professionals que hi
treballen.
Cal entendre el Pla d’acollida i d’integració com el conjunt sistemàtic d’actuacions del
centre per atendre la incorporació de tot l’alumnat, que s’han de derivar del seu projecte
educatiu i que es despleguen en els altres documents de gestió (RRI, PCC, PAT, etc.),
específicament les marcades en el projecte lingüístic pel que fa les actuacions lligades a
l’ensenyament i l’ús de la llengua.
Els eixos bàsics del pla d’acollida i d’integració han de ser l’assumpció com a centre de la
interacció cultural amb alumnat procedent d’altres països i el conjunt d’estratègies que
afavoreixin la plena integració de tot l’alumnat al centre, les quals hauran d’estar
recollides al Pla d’acció tutorial.
El pla d’acollida i d’integració ha d’incloure:
•

Un protocol d’actuació amb tot l’alumnat de nou ingrés al centre.

•

Les mesures específiques per atendre les necessitats comunicatives de l’alumnat.

•

Les estratègies organitzatives i metodològiques per a l’atenció a la diversitat.

•

El foment entre tot l’alumnat del coneixement i respecte envers la diversitat
cultural i lingüística.

•

El foment, entre tot l'alumnat, de pautes d'ús de la llengua catalana.

•

La sensibilització de tota la comunitat escolar per a l’educació intercultural.

•

Les estratègies per potenciar la participació de totes les famílies en la vida del
centre.

•

Les mesures per garantir la igualtat d’oportunitats.

•

Els criteris d’avaluació de les mesures d’acollida i d'integració.

En relació amb l’alumnat procedent de la immigració i davant el xoc emocional que per a
aquest alumnat pot suposar l’arribada a un entorn social i cultural completament nou, el
centre ha de preveure mesures específiques per tal que pugui sentir-se ben acollit i
percebre el respecte envers la seva llengua, cultura i creences, i que, en un temps
raonable, pugui seguir amb normalitat el currículum i adquirir l’autonomia personal dins
l’àmbit escolar i social.
Entre les mesures específiques que cal tenir en compte, hi haurà les següents:
o

En el moment de l’acollida inicial:
•

Assegurar una acollida afable i càlida.

•

Donar informació sobre el sistema educatiu i el centre d’una manera clara,
concisa i entenedora.

•

Garantir una comunicació òptima amb la família, utilitzant el servei de
traducció si escau, per tal de poder copsar totes les necessitats de l’alumne/a
(físiques, afectives, emocionals, cognitives i socials).
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o

o

•

Fer l’avaluació inicial de l’alumne/a, en la mesura que sigui possible, en la
llengua familiar o d’escolarització.

•

Vetllar per una correcta adscripció de curs i grup, preferentment al nivell que
correspondria atenent la seva edat cronològica.

•

Garantir el traspàs d’informació al tutor/a i a l’equip docent per afavorir la
incorporació de l’alumne/a a l’aula.

•

Facilitar el coneixement del Centre.

En el disseny de l’itinerari d’integració escolar:
•

Elaborar el pla de treball individual intensiu per garantir l’aprenentatge de la
llengua catalana, l’accés al currículum comú i els processos de socialització.

•

Preveure la tutorització efectiva, vetllant pels aspectes afectius, emocionals i
relacionals.

En l’organització dels suports específics:
•

Garantir l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana amb els recursos que el
centre disposi (aula d’acollida).

•

Establir els criteris metodològics i materials curriculars per a la integració de
l’alumne/a a les aules ordinàries des del primer moment.

•

o

o

Fer les adaptacions o modificacions curriculars, si escau.

En les mesures de seguiment i avaluació:
•

Preveure com i quan es portarà a terme i informar la família del progrés de
l’alumne/a.

•

Fer el seguiment de les mesures educatives previstes per tal de determinar el
grau de coherència amb les intencions educatives.

En relació amb el procés de reflexió i debat:
•

Aprofundir en els marcs teòrics i pràctics que ajudin a millorar la convivència,
l’èxit educatiu i la pràctica docent.

•

Detectar necessitats i impulsar processos formatius de la comunitat educativa.

L’aprenentatge de la llengua de l’escola és una de les primeres necessitats de l’alumnat
que, sense conèixer-la, s’incorpora a les escoles de Catalunya. Per això, a més de les
activitats docents dedicades directament a l'ensenyament de la llengua catalana, tota la
comunitat educativa ha de vetllar especialment per facilitar-li’n l’aprenentatge adreçants’hi habitualment en català, utilitzant les estratègies adequades per facilitar la
comunicació, a fi de donar-li models d’ús i integrar-lo progressivament en els
aprenentatges de les diferents àrees del currículum.
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Annex 2. Projecte Lingüístic
L’actual context social i escolar, amb una presència significativa d’alumnat procedent
d’altres cultures i que desconeix la llengua del sistema educatiu, obliga a una nova
definició del Projecte Lingüístic de centre (PLC) que consideri aquesta nova realitat. Així,
el PLC ha de possibilitar al centre gestionar el procés de tractament del català com a
llengua vehicular i d'aprenentatge, articular els aspectes referents al tractament de les
llengües curriculars i, alhora, fer de la llengua catalana un instrument de cohesió social en
un marc plurilingüe.
Així mateix, el Projecte Lingüístic de centre forma part del Projecte Educatiu de Centre
(PEC) i ha de promoure, entre tot l’alumnat:
•

El respecte envers totes les llengües.

•

La valoració positiva de la diversitat lingüística.

•

La desaparició dels prejudicis lingüístics.

•

La importància de l’aprenentatge d’una nova llengua.

Encara avui, la llengua catalana no ha assolit la plena normalitat pel fa que a l’ús.
Aquesta realitat exigeix que els centres educatius facin un tractament integrat de les
llengües curriculars que potenciï l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular de
l’ensenyament i de comunicació; i de l’aranès, a la Val d'Aran.
L’ensenyament del català i del castellà han de tenir una presència adequada en els plans
d’estudi, de manera que tots els joves, independentment de la llengua o llengües familiars
en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues
llengües al final de l’educació obligatòria.
La tutoria entre iguals o els acompanyaments lingüístics són instruments molt útils per
potenciar l’ús comunicatiu de la llengua catalana i el seu paper integrador i cohesionador.
També i pel que fa a les activitats extraescolars, s’han de seguir els criteris establerts en
el Projecte Lingüístic de centre.
El Projecte Lingüístic de centre també pot impulsar altres activitats d’aprenentatge i de
potenciació de l’ús de la llengua que, tenint sempre en compte l’entorn familiar i social del
centre educatiu, afavoreixin la col·laboració i el treball en xarxa amb l’administració local i
les entitats socials i culturals de l’entorn.
En l’actual context social de Catalunya i dins l’àmbit de la Unió Europea, el coneixement
de llengües és un factor qualitatiu del sistema educatiu. Així, en acabar l’ensenyament
primari l’alumnat ha de poder comprendre i expressar en una llengua estrangera
missatges senzills dintre d’un context. En acabar l’ensenyament secundari l’alumnat ha
de poder comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i
creativitat, en una llengua estrangera.
També en acabar l’ensenyament secundari, l’alumnat hauria de poder comprendre i
expressar-se a nivell bàsic en una segona llengua estrangera.
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Dins de l’horari extraescolar, i d'acord amb els criteris establerts pel Departament
d'Educació i pel PLC, es facilitarà a tot l’alumnat del centre el coneixement de les llengües
de la nova immigració (àrab, amazig, xinès…).
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Annex 3. Educació intercultural
L’educació intercultural implica un model educatiu que potencia la cultura del diàleg i de la
convivència i ajuda a desenvolupar el sentiment d’igualtat com a condició prèvia per al
coneixement i el respecte de les diferències culturals en el marc de la nostra realitat
escolar.
Des d’aquest punt de vista, podem dir que el sistema educatiu té com a objectiu
fonamental que tots els alumnes assoleixin una sòlida competència cultural, és a dir, que
desenvolupin actituds i aptituds per viure en una societat multicultural i multilingüe com la
nostra.
Els objectius de l’educació intercultural als centres són:
o

o

o

Desenvolupar la consciència d’igualtat
•

Afavorir per l’adquisició d’una autoestima personal, cultural i acadèmic positiu
de tots els alumnes. Això implica mostrar expectatives positives respecte a les
possibilitats dels alumnes de cultures minoritàries.

•

Valorar les aportacions dels alumnes procedents d’altres cultures diferents.

•

Afavorir la integració escolar de tots els alumnes, vetllant per obtenir el màxim
rendiment escolar amb l’aportació d’estímuls rics, variats i complementaris

Conèixer i respectar les diverses cultures.
•

Valorar els aspectes positius de totes les cultures.

•

Identificar-se amb la pròpia tradició cultural, però mantenir una actitud oberta
que permeti incorporar els elements positius d’altres models culturals

•

Superar prejudicis respecte a persones i grups d’ètnies diferents

•

Desenvolupar un esperit crític i constructiu que permeti analitzar els aspectes
positius i negatius tant de la cultura d’origen com de les altres.

Potenciar la cultura del diàleg i la convivència
•

Desenvolupar els processos d’autoregulació de la conducta que impliquen el
respecte i la tolerància envers les diferències.

•

Educar per a la resolució positiva dels conflictes

•

Vetllar per la comunicació entre alumnes i famílies de diferents cultures.

•

Potenciar les habilitats socials per facilitar una convivència harmònica.

•

Aconseguir la integració socioafectiva de tot l’alumnat

Aquests objectius no han d’implicar que es multipliquin els continguts i les activitats,
sinó que s’han d’inserir en el marc curricular del centre, només cal vetllar perquè les
pràctiques educatives siguin coherents amb els objectius declarats. Cal revisar i
avaluar aquestes pràctiques per afavorir una veritable educació intercultural.
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Annex 4. Aula d’acollida
L’aula d’acollida és un marc de referència i un entorn de treball obert dins del centre
educatiu que facilita l’atenció immediata i més adequada de l’alumnat nouvingut i que
ajuda el professorat davant els nous reptes educatius.
Aquesta estructura organitzativa permet tenir previstes una sèrie de mesures curriculars i
metodològiques, materials curriculars, etc., que garanteixen l’aprenentatge intensiu de la
llengua i la progressiva incorporació de l’alumnat a l’aula ordinària.
A l’ensenyament secundari pot ser un espai físic, però en altres nivells es pot considerar
com el conjunt d'estratègies del centre en relació amb:
•

El nomenament d’un tutor o tutora d’acollida, preferentment amb destinació
definitiva al centre.

•

La gestió del temps curricular de l’alumnat, tenint en compte una dedicació
aproximada de 12 hores per a l’aprenentatge intensiu de la llengua. Caldrà
vetllar que no interfereixi en aquelles matèries que faciliten el procés de
socialització de l’alumne/a.

•

La creació d’un fons documental que reculli els materials didàctics a utilitzar i
propostes metodològiques per optimitzar-ne l'ús.

•

Les pautes per al professorat de les diferents àrees que permetin reforçar el
procés d’enriquiment lingüístic i cultural: estructures lingüístiques, vocabulari
bàsic, competència comunicativa, coneixement de l’entorn...

•

L’avaluació inicial per permetre el disseny de programacions adaptades.

•

El seguiment dels alumnes i l’acció tutorial que garanteix la coordinació amb
l’equip docent i la incorporació progressiva de l’alumne a l’aula ordinària.

•

La comunicació amb la família per establir lligams de col·laboració.

•

La coordinació amb els serveis externs al centre.

•

La coordinació de tots els docents implicats.

El tutor d’acollida ha de ser per a l’alumne/a el referent més clar. Això no obstant, no hem
d’oblidar que és tot el centre el responsable del tipus de resposta educativa que s’ofereix
a l’alumnat i que la seva incorporació al centre no és únicament una “responsabilitat” del
tutor o tutora d’acollida, sinó de tota la comunitat educativa.
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Annex 5. Taller d’adaptació escolar (TAE)
Els Tallers d'adaptació escolar i aprenentatges instrumentals bàsics (TAE) són un recurs
excepcional adreçat a alumnat que s’incorpora al sistema educatiu de Catalunya durant
l'etapa d'educació secundària obligatòria amb desconeixement de les dues llengües
oficials i amb greus dèficits de formació inicial. Els TAE tenen per finalitat proporcionar a
aquest alumnat una aproximació al sistema educatiu del país i introduir-lo al coneixement
de la llengua pròpia de l'ensenyament fins a assolir-ne el nivell bàsic.
Els centres que tinguin alumnes que assisteixin als TAE hauran de preveure que:
•

els TAE estiguin harmonitzats amb la resta d'actuacions que el centre hagi previst
per atendre l'alumnat d'incorporació tardana, amb la finalitat d'accelerar la
integració d’aquest alumnat en la vida escolar ordinària;

•

s'afavoreixi la relació dels i de les alumnes del TAE amb el grup al qual estan
adscrits i que, amb aquesta finalitat, s'incorporin a aquest grup per fer algunes
activitats en alguna àrea.

Els alumnes participants en els TAE es matricularan en el centre que els correspongui i
seran derivats temporalment al TAE més adient. Als matins assistiran al centre on estigui
ubicat el TAE, el qual compartirà amb el de procedència l'escolarització d'aquest alumnat.
L'alumnat completarà el seu horari amb l'assistència a la tarda al centre on està
matriculat, el qual ha d'organitzar els seus recursos perquè pugui seguir un currículum
adaptat a les seves necessitats.
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Annex 6. Plans d’entorn
Cal entendre els plans d’entorn com una xarxa de suport a la comunitat educativa amb la
col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i d’altres institucions o entitats
d’àmbit social, cultural o esportiu.
El treball en xarxa pretén la implicació i coresponsabilització del conjunt d’agents i serveis
educatius per tal d’anar treballant en el la línia d’una societat cohesionada i oberta,
basada en els valors democràtics, la convivència i el respecte per la diversitat, i amb
capacitat per crear condicions per a la igualtat.
Així doncs, els plans d’entorn són instruments per donar una resposta integrada,
dissenyant una acció coordinada per a tot l’alumnat, posant especial èmfasi en els
alumnes nouvinguts i/o en risc de marginació, que fomenti la interculturalitat i la cohesió
social dins del marc de la nostra societat catalana plural.
Amb aquest objectiu s’intentarà afavorir els factors d’inclusió amb les línies d’intervenció
següents:
•

Garantir l'aprenentatge de la llengua catalana com a eix vertebrador dins del marc
d’una societat multilingüe i l’adaptació als paràmetres culturals bàsics de la
societat catalana a les famílies dels alumnes.

•

Afavorir, amb sensibilitat pedagògica, amb flexibilitat i amb una acurada acollida
dels alumnes, la desconcentració d’alumnat en el procés de preinscripció i
matriculació, (Decret 252/2004 d’1 d’abril i Resolució ENS896/2004 /896/2004).

•

Formar els diferents estaments de la comunitat educativa per a l'acollida, la
interculturalitat i les habilitats socials.

•

Fomentar la implicació de les famílies.

•

Promoure la convivència i la participació en les activitats de lleure.

•

Adequar l’oferta d’activitats a les noves necessitats.

•

Promoure el diàleg entre tots, afavorint la comunicació.

•

Cercar actituds interculturals: obertura, empatia, superació de prejudicis.

L’equip de suport i assessorament de llengua, interculturalitat i cohesió social seran els
agents responsables de dinamitzar aquests plans:
•

Impulsant-ne la creació.

•

Promovent la representació i la participació.

•

Donant assessorament i suport tècnic.

•

Facilitant la negociació i els acords.

•

Dinamitzant les diferents actuacions.

•

Elaborant una memòria amb valoracions i propostes de millora.

El Departament d’Educació promourà la implicació en aquests plans dels serveis
educatius (inspecció, centres educatius, CRP, EAP…) i dels diferents agents
(ajuntaments, altres departaments, institucions).
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Annex 7. La formació per als centres amb aula d’acollida
La formació permanent ha de contribuir de manera central a l’adaptació dels centres per a
l’acollida de l’alumnat nouvingut. Entenent la formació permanent com l’acció formativa
per adequar les competències actuals del professorat a les noves realitats, el contingut
d’aquesta formació ha d’estar clarament en consonància amb els mateixos objectius que
es proposa en aquest Pla de llengua i cohesió social.
D'altra banda, la concepció inclusiva de l’acollida de l’alumnat nouvingut marca una
orientació ben definida pel que fa a la formació: cal incloure-hi tots els aspectes que fan
referència a l’acolliment emocional, a l’educació en valors i en convivència, al
desplegament de les capacitats i les competències comunicatives, als aspectes del
currículum d’acord amb la diversitat, etc.
Pensant en els centres en concret, cal desplegar una actuació de formació global i
integrada que tingui en compte tots els elements en què s’estructura un centre educatiu
(de Primària o de Secundària). Per això es proposa un conjunt d’actuacions diferenciades
per a cada un dels nivells i persones del centre educatiu.
Formació per al tutor o tutora d’acollida
La importància d’aquesta figura fa que l’opció del Departament d’Educació sigui la de
demanar als centres educatius que hi destinin una persona amb prou experiència i
professionalitat, reconeguda per la resta del professorat, per la seva autoritat i prestigi.
La formació que ha de rebre ha de contemplar, entre altres, continguts referits a:
a) Ensenyament i aprenentatge de segones llengües: Avaluació inicial, treball per
tasques comunicatives, programació (fixació d’objectius i treball per capacitats),
gestió de l’aula, recursos (TIC, suport audiovisual, materials escrits, material oral).
b) Coneixement de l’alumnat: Llengües de partida, cultures i tradicions de partida
(incloent-hi sistema educatiu, visió o conceptualització de l’educació, etc.),
relacions familiars.
c) Tutoria: Drets i deures de l’alumnat, mediació, relació amb la família, relació
amb el centre, dinàmica de grups, educació emocional…
d) Adaptacions del currículum: Tècniques per a l’alumnat d’incorporació tardana.

Formació per a l’equip directiu
La importància de la figura dels membres de l’equip directiu (director/a, cap d’estudis,
coordinador/a pedagògic en el cas de secundària, secretari/a) és especialment rellevant
en una concepció inclusiva de l’acollida de l’alumnat nouvingut. Per a una bona acollida,
cal comptar decididament amb la complicitat i bona acceptació per part de l’equip directiu.
A més, la necessitat de conjuminar elements organitzatius per fer més fàcil la integració
de l’alumnat nouvingut amb la resta de l’alumnat, i de les famílies amb la comunitat
educativa, els membres de l’equip directiu han d’ajudar i facilitar el procés i organitzar de
manera comprensiva tota l’estructura del centre.
Per això es proposa que la seva formació vagi orientada a reelaborar el projecte del
centre en totes les dimensions: Projecte educatiu, Projecte lingüístic, Pla d’acollida, Pla
d’acció tutorial, Pla d’entorn.

- 34 -

Els continguts concrets per donar resposta a aquests reptes han de versar sobre aquests
continguts:
•

Coneixement de la normativa legal.

•

Gestió de recursos humans i dinamització d’equips.

•

Procediment per a l’elaboració d’un pla d’acollida.

•

Coneixement dels recursos socioeducatius de l’entorn.

•

Elaboració d’un pla d’entorn.

•

Coneixement i utilització dels serveis educatius.

•

Resolució de conflictes.

•

Les TIC aplicades a la gestió.

•

Atenció a la diversitat.

•

Coordinació amb altres centres: Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles
Formatius…

•

Relació amb les famílies.

•

Interculturalitat.

•

Experiències d’altres països.

Formació per a la resta del professorat
1. Tutors/es: Com a responsables dels grups a què s’integraran els alumnes nouvinguts,
han de dominar a fons diverses tècniques per facilitar l’acolliment al grup ordinari de
l’alumne/a tot just després de la seva estada a l’aula d’acollida. En aquest sentit, es
proposen els continguts següents, a més dels generals per a la tutoria:
•

Dinàmica de grups

•

Mediació i convivència escolar.

•

Temes d’interès per desvetllar la curiositat i l’interès dels alumnes.

•

Acollida.

•

Tècniques de comunicació oral.

•

Tutoria entre iguals.

•

Interculturalitat.

•

Experiències d’altres països.

2. Caps de Departament (Secundària) / Responsables de cicle (Primària i Secundària): La
tasca com a responsables d’un equip humà ha de portar a una formació de caire
netament relacionada amb la gestió dels recursos humans. Com a líders del departament
didàctic, a més, han de tenir autoritat i coneixements suficients com per orientar el treball
de la resta de l’equip del departament. El contingut de la seva formació hauria de tractar
nuclis com els següents:
•

Adaptació del currículum.

•

Competències bàsiques.

•

Organització de mesures i dispositius de reforç.

•

TIC a l’àrea o al nivell.

•

Gestió de recursos humans.
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•

Dinamització de les reunions.

3 Professorat en general: Per a la resta del professorat (tant de Primària, com de
Secundària), la formació per a l’acollida de l’alumnat nouvingut hauria d’estar relacionada
amb alguns dels aspectes anteriors, però potenciant-ne més el caràcter general. Així, hi
trobaríem:
•

Adaptació curricular.

•

Estratègies d’aula.

•

Treball cooperatiu entre alumnes.

•

Tècniques específiques per als alumnes d’incorporació tardana.

•

Recursos en TIC i altres.

•

Interculturalitat.

•

Acollida emocional.

Modalitats de formació
Atesa la temàtica i els objectius que es busquen, les modalitats de formació, així com els
materials que s’hi facin servir, han d’estar en consonància amb la finalitat que es
persegueix. Per això, es proposen, per ordre decreixent d’importància, les modalitats
següents:
a) Assessorament i formació en el propi centre (entenent que és la modalitat més
professionalitzadora, perquè proposa partir de la realitat concreta i contextualitzar
la formació que es rebi. Aquesta és la modalitat que més poden desenvolupar els
assessors de llengua, intereculturalitat i cohesió social.
b) Cursos al centre: Tot i la semblanca amb l’anterior, cal distingir clarament entre
un assessorament i un curs al centre. En el primer cas partirem de la situació i
context concrets; en el segon, el punt de partida és el programa del curs de
formació.
c) Seminaris de coordinació: Segurament que són tant o més necessaris en la
temàtica que ens ocupa que en altres temàtiques. Es tracta d’un grup de
professorat que es troba periòdicament i, assessorats per algú de fora, estableix
actuacions conjuntes per mancomunar esforços i trobar un rendiment en comú.
d) Intercanvi d’experiències: Amb una lleugera variant respecte de l’anterior, els
objectius són més modestos i s’hi pretén simplement aportar informació sobre
experiències d’èxit que puguin ser conegudes pels altres companys.
Tot i que com hem dit la primera d’aquestes modalitats de formació és la que més
desenvoluparan segurament els assessors i assessores de llengua, interculturalitat i
cohesió social, això no obstant, totes les altres, amb ritmes i intensitats diferents, haurien
de poder ocupar una part important del temps dels assessors i assessores.
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Els Plans Educatius d’Entorn
Una resposta integral i comunitària
Fer de l’escola un ambient d’aprenentatge obert per a prevenir i lluitar contra
l’abandonament dels estudis i el malestar dels joves, i afavorir la seva inclusió social.
Resolució del Consell de la Unió Europea. 25 novembre 2003
La qüestió fonamental és reconèixer el problema educatiu i situar-lo en el seu context
social, sense obviar la necessitat de recursos, però posant els alumnes-persones en el
centre de la relació entre escola, família i societat. En això ens va el futur, com a país i
com a persones.
Manuel Castells. La Vanguardia, 18 desembre 2004

Els paradigmes que caracteritzen la societat del segle XXI plantegen noves
demandes al sistema educatiu i refermen el paper central de la institució
escolar com el principal instrument educatiu. Per aquesta raó, la majoria
d’iniciatives sorgides des de l’àmbit de l’administració o de la societat civil que
pretenen incidir en la millora de la societat situen l’escola com un dels referents
més clars i un dels primers àmbits d’actuació.
En els darrers temps, però, l’escola ha anat perdent l’exclusivitat en la
transmissió dels sabers. Família i escola han deixat de ser les úniques
institucions que eduquen i formen les noves generacions. Aquestes dues
institucions, sotmeses a fortes pressions i a canvis profunds, es mostren
desbordades pels objectius que la societat els exigeix respecte a l’educació
integral de la persona i a la formació de la ciutadania en una societat cada cop
més complexa i més plural.
Aquestes dues dimensions de l'educació, la personal i la social, s’han de
considerar de manera conjunta i indestriable per assolir els objectius educatius
d’una societat desenvolupada que busqui la competència professional i la
cohesió social.
Tant la diversitat, deguda a les enormes facilitats del segle XXI per al
desplaçament de persones, com la desigualtat, fruit de dinàmiques
econòmiques implacables, creixen sense aturador i de manera important a les
nostres societats.
Però és la desigualtat i no la diversitat, com sovint s’interpreta de manera més
o menys interessada, el component que té una incidència més gran i més
decisiva en la cohesió social. És la manca d’igualtat d’oportunitats la que
genera marginació i exclusió social.
L’educació és un dels elements que té més incidència a l'hora d'impulsar la
igualtat d’oportunitats i per això l'escola genera tantes expectatives i tantes
esperances. I tot i saber que l’èxit educatiu de la població escolar no garanteix
la cohesió social, tothom coincideix a valorar que una bona escola és una
condició necessària per evitar el risc de marginació i d’exclusió social dels
col·lectius més vulnerables perquè, de moment, no únicament no es redueixen
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les diferències sinó que, com més va, més gran és l’escletxa que separa els
grups humans rics dels pobres.
Per això, avui, a totes les societats desenvolupades l’èxit educatiu per a tothom
és un factor clau irrenunciable. Un objectiu prioritari i estratègic.
Tanmateix, també sabem que aquest gran objectiu no es pot aconseguir només
des de l’àmbit escolar, per molt “bona escola” que tinguem. Per això diem que
l’educació és una tasca de tots, que l’educació no té parcel·les ni horaris. Que
tot educa i tothom educa o que, més ben dit, tot hauria d'educar i tothom hauria
de contribuir en aquest procés educatiu.
Massa sovint constatem que la pressió que l’àmbit social exerceix sobre l’àmbit
escolar no és gaire o gens favorable, i que importants sectors de la societat
s'inhibeixen i no assumeixen les responsabilitats educatives que els
corresponen.
És per tot això que va creixent el convenciment, d'una manera clara i
contundent, que l'educació no és una tasca exclusiva de l’escola, que és tota la
societat la que s’ha de responsabilitzar de l’educació de les noves generacions
i que els centres escolars no poden fer la seva tasca educativa sense el suport
explícit i la col·laboració activa de tota la societat.
Vivim una època de canvis molt importants o potser, fins i tot, un canvi d'època.
I alguns dels trets més característics que podem constatar són:


L’escola ha perdut l’exclusiva en la transmissió del saber. La revolució
digital i la globalització posen a l’abast de les noves generacions un munt de
mitjans per accedir al coneixement. D’altra banda, el bombardeig constant
d'estímuls informatius incontrolats que reben els nostres infants i joves ens
porta a considerar la necessitat de dotar-los de les competències
necessàries perquè siguin capaços de seleccionar-los, analitzar-los,
comprendre’ls i interpretar-los. Formar-se per informar-se‚ per poder
transformar la informació en coneixement, és una necessitat vital per als
ciutadans i per a les ciutadanes d'avui i de demà.

•

Les estructures familiars i els models laborals han canviat i, en
conseqüència, s’han afeblit dos dels instruments de socialització
històricament més potents.

•

La necessitat, cada vegada més clara, d’entendre l’educació com un procés
que dura tota la vida.

•

Les noves necessitats de conciliació d’horaris familiars i laborals amb la
incorporació de la dona al món del treball, han incrementat notablement els
àmbits educatius en què es mouen els nostres infants i joves. Amb el
contrasentit que, sovint, no hi ha cap tipus de coordinació entre els projectes
endegats des dels diferents entorns (escoles, comunitats, associacions,
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institucions públiques i privades, etc.). D’altra banda, famílies socialment
desfavorides fan jornades laborals àmplies sense xarxa de suport familiar.
•

Els moviments migratoris, una realitat social en el present i amb tendència a
augmentar en el futur, posen en evidència les mancances d’una educació
etnocentrista, com és la nostra, per construir una societat més rica, plural i
cohesionada.

•

Les velles formes de relació basades en estructures de caràcter autoritari
han perdut el sentit. Es parla de crisi de les institucions, es relativitzen els
valors, es qüestionen les normes, els rols varien… Educar per a la igualtat,
per a la justícia, per a la resolució pacífica dels conflictes i per a l’exercici
d’una democràcia activa suposa un llarg aprenentatge que només es pot
assolir de forma pràctica en els escenaris reals de la vida de cada dia.

Per donar una resposta adequada i coherent a tots aquests reptes econòmics,
socials i culturals ha anat sorgint la idea de crear un treball coordinat de tots els
agents implicats en l’educació i de fer prendre consciència a tota la societat de
la necessitat de participar activament en el procés educatiu, com de fet
tradicionalment ha estat així, però a poc a poc s’ha anat perdent aquesta visió i
aquesta responsabilitat global.
En aquesta direcció, ja fa temps que a Catalunya s’estan aplicant experiències
conjuntes i obertes en relació amb l’educació integral dels nostres nois i noies:
Projectes Educatius de Ciutat, Plans de Desenvolupament Comunitari, Plans
Intensius de Normalització Lingüística, Comunitats d’Aprenentatge… Són
propostes educatives innovadores que proposen un nou enfocament per
abordar els reptes que plantegen les complexes necessitats educatives de la
nostra societat.
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa
els Plans Educatius d’Entorn com una resposta integral i comunitària per
contribuir a la formació global dels nous ciutadans i les noves ciutadanes del
segle XXI.
El Departament d’Educació vol potenciar totes aquelles iniciatives i facilitar
l’emergència de nous projectes que donin una resposta integrada i comunitària
a les necessitats educatives dels membres
més joves de la nostra societat, per tal
d’incrementar l’èxit escolar i reduir
desigualtats entre col·lectius. En aquest
sentit, en el seu Pla per a la Llengua i la
Cohesió Social, planteja els Plans
Educatius d’Entorn per donar suport
institucional i aportar els mitjans necessaris
a aquelles experiències encaminades a
assegurar la continuïtat i la coherència
educativa en els diferents àmbits de la vida
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dels infants i joves, impulsant l’equitat educativa, l’ús de la llengua catalana i
l’educació intercultural com a elements facilitadors de la cohesió social.
El punt de partida d’un Pla Educatiu d’Entorn sorgeix de les iniciatives locals
que condueixen a un procés de constitució de xarxes de treball cooperatiu
entre els agents educatius d’un territori determinat. Aquest treball en xarxa, que
compta amb l’impuls i el lideratge de l’Ajuntament i el Departament d’Educació i
amb la participació de les entitats cíviques del territori, rep també el suport
institucional coordinat dels altres departaments de la Generalitat,
Els Plans Educatius d’Entorn estan dirigits a tot l’alumnat, i a tota la comunitat
educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més fràgils i
més vulnerables; pretenen educar per a la ciutadania, fent possible el
desenvolupament de tot l’alumnat a partir de l’educació intercultural, basada en
la igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència, i a partir de la consolidació del
català com a llengua d’ús social.
D’acord amb allò que s’ha anat exposant més amunt i per actuar de manera
eficaç i coherent amb els objectius educatius globals, no podem entendre els
Plans Educatius d’Entorn simplement com un element de relació i intercanvi
entre un centre educatiu i el seu context social més immediat i proper. La
voluntat dels Plans Educatius d’Entorn és iniciar i consolidar un projecte
educatiu molt més integrat, capaç, sobretot, de generar sinergia educativa.
Per això establim que l’espai del Pla Educatiu d’Entorn es conforma a partir
d'una zona educativa (0-18) ben definida amb el conjunt de centres educatius i
les seves interrelacions, la inspecció educativa, els serveis educatius, tots els
estaments de les administracions -local i de la Generalitat- implicades en
l’educació, així com totes les entitats i associacions del barri o de la població
que hi volen col·laborar activament.
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La idea de base és simple i clara. Si tots els sectors de la societat se senten
coresponsables i coprotagonistes de l’educació de tots els seus infants i joves
segur que podrem fer un avenç qualitatiu en la construcció harmònica i justa de
la nostra societat i de la nostra ciutadania.

1. Definició
Iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol donar una resposta
integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves,
coordinant i dinamitzant l’acció educativa d’una zona més enllà de l’àmbit
escolar.

2. Principis que guien el Pla
•

Coresponsabilització i implicació de tots els agents educatius que hi
intervenen, amb el lideratge educatiu dels centres i el lideratge
institucional de l’Ajuntament.

•

Participació i coordinació de tots els actors que intervenen en el
procés educatiu.

•

Confiança, diàleg i consens com a instruments bàsics per al treball en
xarxa.

•

Descentralització per incentivar i promoure iniciatives locals que
permetin assolir els objectius i facin que els seus agents educatius s’hi
sentin vinculats i identificats.

•

Innovació i qualitat educativa per ajustar les respostes als nous reptes
educatius.

•

Cofinançament per part de les administracions implicades.

•

Sostenibilitat: per garantir la pervivència de les actuacions necessàries
per aconseguir la continuïtat i coherència educatives, mitjançant
l’optimització de recursos i amb la participació i la implicació de tot el
teixit social.
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3. Objectius generals
•

Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes les seves dimensions:
personal, social, acadèmica i laboral, per tal que tots els nois i noies
desenvolupin una identitat personal, rica i equilibrada, adquireixin les
competències necessàries per respondre de forma satisfactòria als reptes
de la vida quotidiana i tinguin les habilitats socials i les actituds idònies per
conviure a la societat actual.

•

Promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i el
foment de l’ús de la llengua catalana, per contribuir a crear un espai comú
de valors compartits per tota la ciutadania que, des del respecte a la
diversitat, afavoreixi la convivència.

4. Objectius específics
Les actuacions que es proposi desenvolupar un PEE han de marcar-se com a
prioritat l’assoliment d’aquests objectius:
•

Incrementar l’èxit escolar, reduint desigualtats entre col·lectius.

•

Enfortir xarxes educatives.

•

Enfortir la participació en activitats de lleure, reduint desigualtats entre
col·lectius.

•

Enfortir els vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn.
Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana.

•

-8-

5. Línies d’intervenció
-

Promoure la sensibilització i la formació dels diversos agents
educatius, tant pel que fa a la promoció de l’ús de la llengua catalana,
l’educació intercultural i l’equitat educativa, com pel que fa al
desenvolupament de recursos i estratègies per afavorir el treball en
xarxa.

-

Afavorir una escolarització òptima i equilibrada de tots els nois i noies:
• incorporació als centres educatius de tot l’alumnat
• distribució equilibrada de l’alumnat
• prevenció i tractament de l’absentisme escolar
• prevenció de qualsevol tipus de discriminació en l’escolarització
(gènere, cultura, condició…)

-

Facilitar l’acollida de l’alumnat i de les famílies que s’incorporen a la
zona/localitat.

-

Promoure l’èxit escolar de tot l’alumnat amb la incentivació dels
aprenentatges escolars i el suport a la integració escolar, de tots els
nois i noies.

-

Promoure l’educació més enllà de l’escola, amb activitats de zona,
complementàries i extraescolars, de carrer i de vacances, que fomentin
l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social, així
com aquelles accions positives necessàries per aconseguir la
participació de tot l’alumnat, especialment del més desfavorit socialment.

-

Proporcionar orientació i seguiment acadèmico-professional a
l’alumnat, per facilitar la continuïtat dels estudis postobligatoris i una
adequada inserció laboral a tots els nois i noies, en especial d’aquells
que poden tenir més dificultats (nouvinguts, joves amb risc de
marginació, amb discapacitats...).

-

Crear espais de trobada i convivència, que facilitin el coneixement
mutu, ajudin a combatre els prejudicis i promoguin la participació i
l’associacionisme.

-

Donar resposta a les múltiples demandes socials: educació per a la
salut, educació per a la ciutadania, prevenció de la violència, del racisme
i de la xenofòbia, educació medioambiental…
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6. Destinataris
Els PEE són una actuació de corresponsabilització educativa adreçada a
infants i joves de 0 a 18 dels centres educatius públics i privats concertats
d’un municipi o d’un sector d’un municipi.
Els Plans Educatius d’Entorn estan
dirigits, per tant, a tot l’alumnat i a tota
la comunitat educativa, però amb una
especial sensibilitat als sectors
socials més desafavorits i a les
edats més vulnerables, particularment
als alumnes de la franja 10-16 anys i
als nois i noies nouvinguts o amb risc
de marginació, per tal de poder donar
una resposta adequada a les
necessitats específiques d’aquests
col·lectius que permeti assegurar-ne la igualtat d’oportunitats.
En aquest sentit, cal tenir present que és important afrontar les actuacions per
a aquests col·lectius des d’una perspectiva proactiva, sense esperar que
apareguin els problemes i s’hagin de prendre mesures de caràcter reactiu.

7. Àmbits d'incidència
La coherència i la continuïtat educativa bàsica s’han de mantenir constants
durant tot el procés d‘aprenentatge i desenvolupament de l’alumnat, amb els
matisos, aportacions i singularitats pròpies de cada àmbit i de cada agent.
La incidència d’un Pla Educatiu
d’Entorn ha d'abastar el temps
escolar, extraescolar i no-escolar
dels infants i dels joves, per la qual
cosa les actuacions s’han de portar
a terme en qualsevol dels espais
educatius on es desenvolupa la
vida quotidiana de l'alumnat:
Àmbit familiar, per fomentar la
implicació de les famílies en
aquest projecte de cooperació
educativa, amb una incidència especial en la seva sensibilització i formació per
afavorir actituds de participació, d’obertura, d’equitat, de superació de prejudicis
i de coneixement mutu.
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Àmbit de l’educació formal, per promoure la creació d’una veritable comunitat
educativa, a partir del diàleg entre tots els implicats en el procés educatiu de
l’alumnat, la cooperació entre els centres educatius de la zona i la potenciació
de les interaccions centres - entorn. Al mateix temps que es garanteix la
coherència i la continuïtat educativa entre les diverses etapes escolars: Escola
bressol, Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Educació Postobligatòria,
especialment en els moments de transició entre elles.

Àmbit de l’educació no formal, per promoure l’educació més enllà de l’escola
i afavorir l'associacionisme i la participació infantil i juvenil, amb la potenciació
de les activitats extraescolars, culturals, esportives i de lleure, l'acció dels
educadors socials. L’optimització dels recursos i l'ús educatiu dels espais dels
centres escolars i d'altres de l'entorn pròxim han de permetre que els infants i
els joves puguin, un cop finalitzat l’horari escolar, continuar adquirint les
habilitats i capacitats necessàries per al creixement personal i per a la
convivència.
Àmbit de l’educació informal, per promoure la coresponsabilització educativa
de tots els agents que actuen en el territori, amb accions que facin de
l’educació una tasca comunitària.
El centre educatiu té un paper d’agent sensibilitzador, de transmissor de valors
i normes, però és el teixit social el que ha d’oferir els models quotidians més
bàsics i l’escenari adequat perquè aquests valors es puguin exercitar i
desenvolupar-se.
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8. Agents
Els Plans Educatius d’Entorn són en si mateixos un procés educatiu per a
tothom qui hi participa. Per això, basen la seva força en la participació
educativa compartida de tots els seus protagonistes, amb el compromís
d’educar els infants i joves d’un territori concret.
En aquest sentit els agents d’un PEE són molt diversos: els mateixos infants i
joves, les famílies, els veïns, les entitats esportives, culturals i de lleure, els
centres educatius, els serveis educatius, les AMPA, els mitjans de comunicació,
els serveis municipals diversos, etc. És a dir, totes aquelles persones que
individualment o col·lectivament hi estan implicades.
Totes elles fan que cada Pla Educatiu d’Entorn avanci, s’eixampli i sigui
absolutament diferent d’un altre, perquè cadascú, amb la seva aportació, fa
possible que el PEE pugui respondre a les necessitats, possibilitats i reptes del
seu territori.
No podem, però, obviar la importància d’assegurar un nucli d’agents que formin
l’equip promotor del PEE, impulsin el naixement del PEE i el dinamitzin fins
que el PEE assoleixi una estructura organitzativa pròpia. Per això el
Departament d’Educació encomana aquesta responsabilitat al director/a dels
Serveis Territorials que pot delegar a l’inspector/a de la zona, amb la
col·laboració d’un assessor/a LIC, i, per part de l’Ajuntament, l’alcalde que pot
delegar a un regidor com a responsable, habitualment el d’Educació, i un
tècnic municipal.
El coneixement mutu, la confiança i la responsabilitat compartida entre els
membres de l’equip promotor d’un Pla Educatiu d’Entorn són imprescindibles
per al seu èxit, així com la implicació i la participació activa dels agents més
significatius del territori:
•
•
•
•
•
•
•
•

Els equips directius i els equips docents dels centres educatius.
Els membres dels serveis educatius.
Els membres de la junta de les AMPA dels centres educatius.
Els professionals dels serveis municipals.
Els representants d’altres Departaments de la Generalitat.
Els representants del teixit associatiu del barri o municipi.
Els representants d’entitats culturals, esportives i de lleure.
Els representants dels infants i joves.

Cal no oblidar que els infants, adolescents i joves no són només
destinataris, sinó també membres actius del desenvolupament dels Plans
Educatius d’Entorn; cal comptar amb les seves necessitats, propostes i
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treballs, i crear estructures participatives significatives, base de la seva
educació cívica i de la vitalitat dels projectes comunitaris.

9. Abast territorial
A l’hora de definir l’abast territorial d’un PEE cal tenir en compte dos aspectes:
•

Que es pugui garantir la coherència i la continuïtat educativa de l’alumnat.

•

Que les dimensions del PEE siguin òptimes, és a dir, que tingui un entorn
prou ric i divers, però alhora que el nombre d’alumnat a atendre no sigui
excessiu i que la complexitat de la gestió que suposa sigui assumible.

La voluntat d’assegurar la coherència i la continuïtat educativa de l’alumnat
planteja la necessitat de concretar l’acció del PEE en l’espai on es desenvolupa
la vida habitual dels nois i noies. Així, per assegurar la continuïtat educativa de
0 a 18 anys, és necessari que les dimensions mínimes d’un PEE siguin
almenys d’una línia d’escolarització: una Llar d’Infants, un centre d’Educació
Infantil i Primària i un centre d’Educació Secundària.
Per altra banda, el desenvolupament de Plans Educatius d’Entorn en contextos
de dimensions excessivament grans dificulta la definició de propostes
d’actuació que responguin a les diverses necessitats, dificulta el
desenvolupament del sentit d’implicació i de compromís dels agents educatius
que hi participen i suposa, a més, un afegit de complexitat en la gestió. És
aconsellable, per tant, situar el sostre màxim de dimensions d’un PEE en les
12/14 línies d’escolarització d’ESO, amb les corresponents línies d’Educació
Infantil i Primària que hi estan implicades. El nombre total de nois i noies a
atendre no hauria de superar els 4.500-5.000 alumnes.
En tot cas els límits màxim i mínim han de respondre a criteris d’operativitat,
per això l’abast territorial del PEE s’ha de definir en funció de les necessitats i
els objectius d’actuació previstos.
En aquest sentit, cal preveure que en municipis grans el desenvolupament del
Pla Educatiu d’Entorn haurà de concretar-se en sectors, o subplans que
suposin un nombre abastable de població escolar. Així mateix, és important
assegurar l’articulació d’aquests sectors per tal de definir una proposta
organitzativa coherent a nivell de localitat.
D’altra banda, en el cas de municipis petits, on no hi hagi centres de
Secundària, serà necessari que es vinculin amb el PEE de municipis on els
nois i noies cursen l’ESO. Aquests municipis també hauran de preveure les
fórmules més adequades de coordinació per tal d’assegurar la unitat d’actuació
en la zona educativa definida.
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L’espai natural d’un Pla Educatiu d’Entorn és, doncs, el d’una zona educativa,
que pot o no coincidir amb el municipi, on els centres educatius que es troben
en un mateix territori o comunitat cooperen entre ells i alhora s’articulen amb
els altres serveis del territori que també estan organitzats en zones, com els
socials, els sanitaris, culturals, esportius...

En els PEE haurien de participar-hi tots els centres de la zona: Llars d’Infants,
escoles d’Educació Infantil i Primària, centres d’Educació Especial, centres
d’Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria, tant públics com privats
concertats, centres d’Ensenyaments Artístics i centres de Formació de
persones adultes.

10. Metodologia
El Pla Educatiu d’Entorn s’ha d’entendre i situar dins el context del Projecte
Educatiu de Ciutat i n’ha de formar part. Així mateix, també s’ha d’articular amb
altres plans presents en el territori com: Plans de Desenvolupament Comunitari,
Plans d’Integració, els que provenen de la Llei de Barris …
Ha d’aprofitar totes les iniciatives i totes les sinergies creades, i ha de
potenciar-les amb una acció de cooperació coordinada amb tots aquells àmbits
destinats a la integració escolar i social de l’alumnat i de les seves famílies, i ha
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de concretar-se en projectes d’actuació ben definits que donin respostes clares
i avaluables a les necessitats concretes de l’alumnat de la zona.
Es tracta de crear un context de cooperació en què els diferents agents
socioeducatius que hi estan implicats duguin a terme accions conjuntes per a la
resolució dels problemes que comparteixen.
Aquest context de cooperació entre els agents socioeducatius ha de basar-se
en un treball en xarxa, a partir de:
•

La definició d’un projecte comú que permeti passar dels interessos
particulars als objectius compartits.

•

La creació d’un espai d’intercanvi entre els agents educatius que vagi més
enllà dels límits de les competències professionals i dels personalismes, per
aconseguir una interacció creativa que permeti un procés d’acció-reflexió
constant per a la millora educativa.

•

La presa de decisions per acord, en una actitud dialogant i positiva, amb
voluntat de compartir, d’implicar-se i de coresponsabilitzar-se.

És important tenir en compte que en els projectes de treball integrat tothom és
necessari, però ningú no és imprescindible. El que és important és comptar
amb la convicció i la implicació activa de tothom, i evitar dinàmiques negatives
d’instrumentalització i d’apropiació exclusiva del procés.
Això vol dir entendre l’educació com una tasca col·lectiva, evitant la
fragmentació de les actuacions, construint espais de responsabilitat
compartida, en els quals, a partir del compromís mutu, es garanteixi
col·lectivament l’èxit educatiu.
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Alguns principis del treball en xarxa que cal tenir presents són:
• La coresponsabilitat de tothom.
• La participació des de la diversitat.
• La confiança mútua.
• La cooperació en projectes compartits.
• La flexibilitat en plantejaments i estructures.
• La proximitat a la realitat.
• La construcció col·lectiva.
• La voluntat de transformació social.
La característica principal del treball en xarxa és la participació de cada sector
per construir un projecte comú i no tant per a l’engrandiment o millora del propi
sector. Passar de l’interès particular de la pròpia entitat a la participació en una
proposta col·lectiva sovint no és fàcil i requereix un procés d’aprenentatge de
tota la gent implicada.
Aquest teixit humà es va fent creuant voluntats, propostes i actuacions,
afavorint la connexió entre els centres educatius i la comunitat que els envolta,
el que pot fer possible l’èxit educatiu de tots els nois i noies.

PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT D’UN PEE
La implantació d’un Pla Educatiu d’Entorn en una localitat determinada
requereix un procés de gestació que asseguri la implicació de tots els agents
educatius que han de participar-hi.
És molt important, en aquest sentit, assegurar que siguin aquests mateixos
agents els que sentin la necessitat del suport institucional que el Pla Educatiu
d’Entorn els pot proporcionar a partir de la seva experiència prèvia de treball en
xarxa.
D’altra banda, també cal vetllar de forma molt especial l’inici del Pla Educatiu
d’Entorn, ja que és el moment de definir les necessitats, les línies d’actuació i
d’establir les coordinacions necessàries.
Per aquests motius, és necessari definir diverses fases en el procés
d’implantació d’un Pla Educatiu d’Entorn:
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Fase prèvia:
Les comunitats escolars, els agents socials, els serveis educatius, els tècnics
municipals, la inspecció educativa,... valoren el conjunt de necessitats del
territori, les possibilitats i potencialitats d’un treball en xarxa, la predisposició a
iniciar un treball conjunt,... i fan la proposta d’un possible Pla Educatiu d’Entorn,
que es canalitza de forma conjunta a través dels Serveis Territorials d’Educació
i dels ajuntaments.

Fase de formalització:
Una vegada aprovada la sol·licitud del PEE, s’estableixen els contactes i els
acords institucionals, que culminen en la signatura del conveni entre el
Departament d’Educació i l’Ajuntament.
Alhora es constitueix l’equip promotor del PEE, que orientarà i dinamitzarà l’inici
del procés.
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Fase d’inici:
Es tracta fonamentalment d’aconseguir la implicació i la participació de tots els
agents i entitats del territori en un projecte educatiu compartit. És important que
tothom conegui en què consisteix un Pla Educatiu d’Entorn, què pretén i com
s’ha de desenvolupar, i que, alhora, cadascun dels seus membres pugui fer
una valoració del que pot aportar-hi per aconseguir-ne els objectius comuns.

Durant aquesta fase cal assegurar:
•

La difusió i la sensibilització de tots els agents educatius. L’objectiu
és el coneixement mutu, l’establiment de les xarxes de relació i
representativitat i la identificació de tots els agents en el projecte comú.
Així, cada un dels col·lectius implicats ha de difondre entre els seus
membres els objectius del Pla Educatiu d’Entorn i ha d’establir i donar a
conèixer els mecanismes que permetran que tothom hi pugui fer sentir la
seva veu i fer les seves aportacions al projecte comú.

•

L’encaix amb les plataformes existents. Estudi acurat dels projectes i
de les plataformes existents a la zona, per tal de fer l’encaix amb el PEE,
buscar una acció sinèrgica i evitar que ningú se senti ignorat o rebutjat.

•

La definició de l’estructura representativa i operativa. És important
que el PEE optimitzi els mecanismes de participació del conjunt de la
comunitat educativa i s’organitzi en estructures àgils. Cal tenir en
compte, però, que les vinculacions requereixen voluntats i plantejaments
analítics i estratègics específics i alhora el compromís de defensar
col·lectivament la igualtat educativa. Caldrà trobar diversos models de
gestió que donin resposta a aquestes qüestions: on, quan, per què i amb
qui coordinar-se per aconseguir un treball integrat.
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•

El Mapa de recursos. Anàlisi acurada de les disponibilitats del territori
pel que fa als recursos existents per part de cada una de les entitats i
agents que hi participen.

•

La detecció de necessitats a partir dels indicadors d’avaluació, que
hauran de permetre valorar el progrés en l’assoliment dels objectius
específics del PEE, comparant el diagnòstic inicial amb el final.

•

La definició dels objectius propis i de les línies d’actuació del PEE,
que es concretaran anualment en el projecte d’actuacions.

Fase d’aplicació:
Un cop constituïdes les plataformes estructurals i definits els objectius propis,
caldrà passar a la fase d’aplicació del projecte comú que permeti aconseguir
els objectius proposats.
•

Concreció del projecte anual d’actuacions
Cada comissió local, amb la participació de tots els agents, acorda el
disseny d’una sèrie d’actuacions per donar resposta als objectius que s’han
prioritzat per cobrir les necessitats de la zona educativa.

•

Aplicació del projecte d’actuacions
Es posen en marxa les actuacions que donaran resposta als objectius
específics del PEE, però també a l’objectiu comú de millorar l’educació per a
tothom.

Fase d’avaluació:
L’avaluació del PEE ha de permetre un procés de desenvolupament de
caràcter cíclic i en espiral que permeti processos de millora a partir de la
reflexió sobre els resultats de l’actuació realitzada.
En aquest sentit cal preveure:
•

Una avaluació anual, de caràcter intern, que ha de quedar reflectida en
la memòria anual d’actuacions on, a partir dels resultats obtinguts amb
les actuacions desenvolupades, s’han de marcar les propostes de
millora de cara a la programació del projecte d’actuacions del curs
següent, per tal d’aconseguir progressivament els objectius proposats.

•

Una avaluació d’impacte, de caràcter extern, a la meitat i al final del
procés.
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11. Actuacions del PEE
Cada curs la Comissió Local del PEE, a partir de la diagnosi de necessitats de
la zona educativa, estableix els objectius d’actuació d’aquell curs, actualitza el
mapa de recursos locals i concreta un projecte d’actuacions.
En el disseny de les actuacions del PEE cal tenir sempre present que,
tot i que forçosament han de ser molt diverses per poder respondre a les
necessitats concretes de cada zona, totes han d’orientar-se sempre cap als
objectius globals del PEE i als del Pla LIC, de manera que cada actuació
prevista s’ha de realitzar d’acord amb criteris d’equitat, ha de promoure la
convivència intercultural i ha d’incentivar l’ús de la llengua catalana.
En aquest mateix sentit, les actuacions d’un PEE han d’estar vinculades amb
les línies d’intervenció del Pla. D’acord amb aquestes línies, les actuacions
s’agrupen en 8 blocs:

11.1 Actuacions de sensibilització i de formació
Pretenen desvetllar actituds positives i oferir formació pel que fa a la
promoció de l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió
social, i potenciar una dinàmica que afavoreixi el treball en xarxa:
• Accions puntuals de sensibilització: jornades, xerrades, cartells,
campanyes, exposicions…
• Accions per a la coordinació i dinamització d’entitats i agents educatius.
• Accions per fomentar el sentiment de pertinença a un projecte comú.
• Accions per a la dinamització de familiars.
• Accions per a la dinamització d’infants i de joves.
• Formació de monitors, d’AMPAs, d’entitats i associacions.
• Formació dels Professionals vinculats al PEE.
• …
11.2 Actuacions per a l’optimització de l’escolarització
Tracten de garantir l’escolarització òptima i equilibrada de tot l’alumnat i de
prevenir i actuar davant de l’absentisme escolar, coordinant tots els serveis i
entitats que hi tinguin responsabilitat i cercant noves propostes per afrontarlo:
• Accions de sensibilització per promoure una escolarització el més
equilibrada possible.
• Accions per compatibilitzar l’horari escolar i l’horari laboral.
• Accions per apropar els centres escolars a famílies que en desconfien.
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• Acompanyament per a la incorporació escolar i en el pas entre etapes
educatives.
• Accions adreçades als centres: assessorament, jornades d’intercanvi,
difusió de bones pràctiques…
• Acompanyament de famílies amb dificultats especials per afavorir-ne la
implicació en la tasca educativa.
• Accions per donar a conèixer i promocionar tots els centres escolars de la
zona.
• Accions positives per a la igualtat, que evitin qualsevol tipus d’exclusió o
de discriminació en els processos d’escolarització per motius de gènere,
socioculturals, econòmics, etc.
• …
11.3 Acollida de l’alumnat i de les famílies que s’incorporen a la zona
Les actuacions d’aquest bloc han de complementar i articular les que el
municipi ja fa per acollir les famílies i les que els centres tenen previstes per a
l’acollida dels alumnes i de les seves famílies. Es tracta d’assegurar que cada
família rebi la informació i el suport necessaris per respondre a les seves
necessitats específiques.
Aquestes actuacions d’acollida tenen una especial importància en el cas de
famílies nouvingudes que desconeixen el nostre sistema educatiu o en
aquelles que, per diverses circumstàncies, es troben allunyades del món
escolar, per tal d’aconseguir que puguin ser un referent positiu i col·laborador
en l’educació dels seus fills i filles.
•
•
•
•
•
•
•

Servei d’informació per a famílies nouvingudes.
Sessions informatives sobre cultura escolar en llengües d’origen.
Acompanyament en el procés de matriculació.
Programes d’acompanyament escolar per a les famílies.
Seguiment de famílies amb dificultats especials.
Programes d’acollida: famílies acollidores/ mares acollidores, joves-guia,
grups de conversa…
…

11.4 Activitats complementàries, extraescolars o de vacances
És sabut que molts infants i adolescents, per desconeixement o manca de
recursos econòmics de les seves famílies, en acabar el temps lectiu no
practiquen cap tipus d’activitat complementària, fet que els diferencia, i molt,
d’altres que gaudeixen d’aquest recurs educatiu.
Es tracta, doncs, de promoure la participació de tot l’alumnat en activitats
extraescolars, lúdiques, esportives, d’expressió artística, etc. D’acord amb
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això, el Pla Educatiu d’Entorn assumirà la responsabilitat de promoure tota
mena d’activitats educatives en temps de lleure, ja que afavoreixen tant
l’ampliació i millora dels aprenentatges escolars com l’educació ciutadana.
Aquestes activitats poden ser organitzades des d’àmbits diversos, però serà
important que estiguin proposades, coordinades i econòmicament ajustades
des de les comissions de treball de cada Pla Educatiu d’Entorn perquè puguin
ser realment obertes a tots els infants i joves de la zona. Cal tenir en compte
que hi ha activitats que, pel seu cost econòmic, poden no ser a l’abast de
molts pressupostos familiars i que, per tant, cal fer-les accessibles a tots els
nois i noies, també als infants i joves en situacions més desfavorides, per
assegurar l’equitat educativa i fomentar la convivència entre col·lectius
diversos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Activitats de vacances.
Activitats extraescolars esportives, culturals i de lleure.
Formació en llengua catalana i en llengua i cultura d’origen.
Activitats de menjador.
Activitats complementàries del currículum escolar.
Projectes per a infants i joves en risc.
Suport per a facilitar la participació de l’alumnat socialment desfavorit en
totes les activitats del PEE.
…

11.5 Incentivació escolar
L’èxit educatiu és l’objectiu prioritari del desplegament dels Plans Educatius
d’Entorn, i per afavorir-lo cal proporcionar recursos que millorin l’eficàcia dels
centres educatius i facilitin l’acceleració dels aprenentatges.
En aquest sentit, són especialment interessants els projectes globals que
impliquen tota la comunitat educativa, com poden ser les comunitats
d’aprenentatge o les propostes en la línia de l’aprenentatge servei, per la
seva qualitat afegida de participació cívica i de servei a la comunitat.
•
•
•
•
•
•

Projectes globals d’innovació educativa en col·laboració centre-entorn
Reforç i acompanyament dels processos escolars en horari i períodes no
lectius: estudi assistit, reforç escolar…
Accions de conscienciació de les famílies en relació amb el món escolar:
incentivació de la lectura, coneixement dels recursos culturals de
l’entorn…
Biblioteques escolars obertes i programes d’incentivació de la lectura.
Activitats lectives motivadores amb projecció externa.
…
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11.6 Resposta a les demandes socials
Aquest és un bloc molt obert, en el qual cada Pla Educatiu d’Entorn ha de
decidir quines són les accions més adequades per prevenir i proporcionar
recursos per al tractament d’aspectes socials que tenen una especial
incidència en els infants i joves de la zona:
•
•
•
•
•

Actuacions per fomentar la solidaritat, la participació i el civisme.
Actuacions d’educació per a la salut i de prevenció de conductes de risc.
Actuacions de prevenció de la violència, del racisme i de la xenofòbia.
Actuacions d’educació medioambiental.
…

11.7 Acompanyament acadèmico-professional
El final de l’educació obligatòria és un moment especialment delicat per als
nois i noies que no han assolit les titulacions corresponents o que, havent-les
assolit, es troben desorientats i mancats de recursos per abordar els estudis
post-obligatoris.
Cal, des del PEE, incentivar la continuïtat dels estudis del major nombre
possible de nois i noies, sense que incideixi en aquesta continuïtat les
possibilitats econòmiques o el nivell acadèmic i professional de les seves
famílies.
És necessari preveure actuacions en xarxa entre els centres d’educació
secundària, els centres d’adults, els instituts de promoció econòmica
municipals, els serveis socials, les empreses i les entitats diverses de la zona
per aprofitar tots els recursos existents a la comunitat, per tal que cap noi ni
noia romangui, en acabar els estudis obligatoris, sense una orientació
correcta i adequada a les seves capacitats, possibilitats i il·lusions de futur
personal i professional:
•
•
•
•
•
•
•
•

Accions d’informació i orientació.
Programes d’orientació acadèmica i d’inserció laboral.
Tallers d’iniciació professional.
Accions d’apropament al món universitari.
Fiançament d’aprenentatges bàsics en el tram 16-18.
Itineraris d’inserció socio-laboral en col·laboració amb empreses de
l’entorn.
Acompanyament de l’alumnat amb dificultats especials.
…
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11.8 Espais de trobada i convivència
La convivència facilita el coneixement mutu, ajuda a combatre els prejudicis,
promou la participació i l’associacionisme i normalitza l’ús de la llengua
catalana. Els tallers de pares i mares, les tertúlies pedagògiques, les trobades
intergeneracionals, les activitats de participació ciutadana, la participació en
associacions de pares i mares o de veïns, l’organització de festes, els tallers
interculturals, etc. afavoreixen que tothom se senti protagonista d’un ampli
procés educatiu que no exclou ningú.
•
•
•
•
•
•
•

Activitats de coneixement del municipi.
Activitats de formació i de convivència.
Tertúlies literàries.
Activitats intergeneracionals.
Espais d’intercanvi entre famílies en relació amb l’educació dels fills.
Festes, vetllades, trobades interculturals, trobades de final d’activitats…
…
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12. Avaluació del PEE
El procés a seguir per aconseguir una avaluació acurada ha de fonamentar-se
en la utilització d’instruments senzills que permetin que cada una de les parts
implicades faci una diagnosi detallada de la situació inicial des de la seva
pròpia perspectiva. L’anàlisi dels elements valorats a la diagnosi ha de
permetre posteriorment mesurar el procés de canvi, modificació o assoliment
experimentats en cada un dels aspectes del Pla Educatiu d’Entorn.
Aquestes valoracions han de ser un element que faciliti la millora contínua del
Pla i permeti a la comissió local tenir un coneixement ampli i global de totes i
cadascuna de les diferents actuacions.

Per tal d’aconseguir tornar a iniciar el procés, curs rera curs, de manera que el
projecte vagi creixent tant en conscienciació, implicació i participació dels
agents educatius implicats com en l’assoliment dels objectius del PEE és
fonamental definir els indicadors que ens permetin comprovar quines són les
fites aconseguides, quines millores cal introduir i quins aspectes s’han de
canviar.

Indicadors d’avaluació:
1. Increment de l’èxit acadèmic, reduint desigualtats entre col·lectius.
1.1. Resultats acadèmics (generals i per col·lectius).
-

Increment del volum d’acreditacions (GES).

-

Millora dels resultats proves de competències bàsiques.
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1.2. Trajectòries acadèmiques (generals i per col·lectius).
Increment de les taxes d’escolarització a la Secundària Postobligatòria.
1.3. Adhesió escolar (generals, per col·lectius i famílies).
Increment de la vinculació respecte de l’escola i de la cultura escolar.
2. Enfortiment de les xarxes educatives
2.1. Increment del nombre i perfil dels agents educatius implicats en la
institució escolar.
2.2. Increment d’actuacions coordinades.
2.3. Major eficàcia i eficiència del treball en xarxa.
3. Enfortiment de la participació en el lleure, reduint desigualtats entre
col·lectius.
3.1. Enfortiment de l’oferta de lleure: entitats, equipaments (inclosos els
centres educatius) i activitats.
3.2.Increment del total d’alumnes participants en serveis, activitats i
programes a realitzar més enllà de l’escola (total i per col·lectius)
3.3. Millora de la percepció d’utilitat expressiva i/o instructiva (alumnes,
famílies i agents educatius).
4. Enfortiment dels vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn.
4.1 Optimització i increment dels canals i vincles de relació entre les
famílies i els centres escolars.
4.2 Increment del nombre d’activitats escolars i extraescolars amb
organització/participació de les famílies.
5. Millora de la presència i l’ús social de la llengua catalana.
5.1 Increment de la presència i l’ús de la llengua en la vida ordinària dels
centres educatius i en les actuacions promogudes pels agents de
l’educació no formal..
5.2 Millora de la consciència, les actituds i els comportament lingüístics
del professorat, dels alumnes i dels agents que participen en les
activitats d’educació no formal que promou el PEE.
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13. Estructura organitzativa
Un Pla Educatiu d’Entorn és un model obert que parteix de les realitats locals;
per tant, cada localitat o zona l’ha d’adequar a les seves necessitats i a la seva
pròpia estructura organitzativa, sense desvirtuar-ne el caràcter participatiu i de
lideratge, que comparteixen entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació.
Aquesta diversitat de models d’estructura no ha de dificultar, però, dos
aspectes fonamentals:
•

La representativitat, cal que les estructures organitzatives propiciïn una
participació veritablement democràtica per tal que tothom se senti integrat.

•

L’operativitat, per tal de facilitar la gestió del dia a dia i que la presa de
decisions sigui àgil i ràpida.

Entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament cal establir una línia de
comunicació permanent que faciliti el coneixement i l’entesa entre tots els
agents socieducatius.
En aquest sentit, es poden articular tres nivells de participació:
A) Comissió
representativa-institucional.
Acull
els
representants
institucionals (Ajuntament, Departament d’Educació i altres departaments o
institucions), amb els seus tècnics de referència, representants de les entitats i
de les associacions veïnals.
És on es defineixen les grans orientacions del PEE, on se’n fa el seguiment,
s’hi aprova el pla d’actuacions i la memòria de cada curs. També és on es
decideix la composició de la comissió operativa i, si s’escau, de les comissions
participatives.
La presideix l’alcalde/essa o regidor/a que delegui, i actua com a
vicepresident/a el Director/a del Servei Territorial del Departament o el/la
inspector/a que delegui.
La seva composició depèn de l’organització local, però, en tot cas, cal
assegurar que hi participen, com a mínim, els membres de l’equip promotor del
PEE i que hi són representats els directors/es dels centres docents i dels
serveis educatius.
També és important que hi puguin participar representants d’altres Regidories
de l’Ajuntament, representants d’altres Departaments de la Generalitat amb
presència a la zona, representants de l’alumnat, representants de les AMPA
dels centres docents, i representants de les entitats i associacions vinculades a
la comunitat educativa.
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B) Comissió operativa. És on es fa possible que el Pla funcioni i es dinamitzi.
No és un òrgan decisori, és un òrgan de gestió.
Li correspon coordinar i dinamitzar el treball de les comissions participatives,
assegurar la coherència de les actuacions amb els objectius establerts i fer
possible que les decisions institucionals es concretin i es realitzin.
Elabora el pla d’actuació i la memòria de cada curs a partir de les propostes de
les comissions i de les prioritats establertes que presenta a la comissió
representativa-institucional per a la seva aprovació.
Pot estar formada pels tècnics que aporta el Departament d’Educació i
l’Ajuntament, un representant dels centres educatius i algun dels agents socials
en representació de les associacions i entitats del sector. Convé que tingui un
nombre reduït de membres.
C) Comissions participatives. Grups de treball on pot participar tothom que
estigui interessat en una determinada temàtica.
Cada grup, a partir del marc establert, defineix les seves pròpies línies
d’intervenció, proposa les actuacions més adequades per donar resposta a les
necessitats detectades i en fa el seguiment i la valoració.
Hi poden participar docents o altres professionals relacionats amb l’educació,
membres de les AMPA, veïns d’alguna associació, membres d’un centre obert
o d’una entitat de lleure... i, evidentment, els mateixos nois i noies.

- 28 -

14. Recursos
El potencial d’un Pla Educatiu d’Entorn sorgeix del grau d’implicació, de
coordinació i de cooperació que s’aconsegueixi: posar en comú les necessitats,
cercar les possibilitats d’ajuda mútua, implicar-se en projectes comuns…
proporciona un sentiment de comunitat que fa que tot sembli possible i tot sigui
més fàcil d’assolir.
La capacitat de treball compartit, la construcció de la xarxa és, per tant, el que
dóna força a un Pla Educatiu d’Entorn i, paradoxalment, també pot ser el seu
punt feble, ja que la possibilitat que hi hagi una manca d’implicació o de
participació d’uns o altres li restaria operativitat i eficàcia.
La importància de prioritzar l’operativitat i eficàcia del Pla evidencia que cal
disposar del recurs més important de tots: uns professionals amb un
coneixement profund del territori i amb una formació adequada per poder-lo
dinamitzar. En aquest sentit, el Departament d’Educació ha previst la
incorporació de l’assessor/a de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social
(assessor/a LIC) que en col·laboració amb la Inspecció educativa i en
coordinació amb els altres serveis educatius, donarà suport a la xarxa local. Cal
també que l’Ajuntament assigni un tècnic municipal a la coordinació i
dinamització del PEE.
L’assessor/a LIC i el tècnic designat per l’administració local són els
professionals que han de potenciar la participació, facilitar els processos,
acostar actituds, desenvolupar la confiança mútua, gestionar i positivitzar la
resolució dels conflictes, fer confluir iniciatives, facilitar espais de trobada,
donar ales als projectes… per tal d’animar tots els agents i col·lectius educatius
perquè s’impliquin cada cop més en el Pla Educatiu d’Entorn.
Els altres recursos del Pla són el resultat de la posada en comú de les
aportacions de la xarxa institucional i de la xarxa social per tal de donar
resposta a les necessitats de cada territori.
La cooperació i l’optimització dels recursos existents a la zona ha de fer
possible la sostenibilitat del PEE més enllà de les aportacions econòmiques
extraordinàries necessàries per endegar-lo.
Des d’aquesta perspectiva seria un error considerar el PEE simplement com
una aportació de recursos extraordinaris a una zona determinada per part del
Departament d’Educació, perquè, en no preveure que les actuacions puguin ser
sostenibles de forma ordinària, es crearien dependències econòmiques que
limitarien la continuïtat a llarg termini del PEE i, fins i tot, es podria crear un
efecte negatiu, desactivant la implicació dels agents del territori. Cal entendre,
doncs, el finançament econòmic del PEE, en la seva etapa inicial, a partir de la
necessitat de comptar amb un impuls extraordinari per a posar-ne en marxa les
actuacions, la formació de tots els agents implicats i l’esforç de dinamització del
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treball en xarxa, però sense perdre mai de vista que les actuacions s’han de
plantejar de tal manera que puguin ser sostenibles, a mig termini, amb els
mitjans ordinaris.

14.1 Recursos econòmics. Finançament dels Plans Educatius d’Entorn
El finançament d’un PEE és concreta en l’addenda econòmica al conveni de
col·laboració interinstitucional signat entre el Conseller/a d’Educació i
l’Alcalde o Alcaldessa del municipi.
La dotació econòmica dels PEE estarà configurada per dos tipus
d’aportacions: la del Departament d’Educació i la de l’Ajuntament.
L’aportació municipal suposarà incrementar en un 30% la dotació oberta que
hagi efectuat el Departament d’Educació.
Atès que la bestreta de la dotació econòmica del Departament d’Educació es
farà efectiva a la fi del primer trimestre de cada curs escolar, l’aportació de
l’Ajuntament hauria de permetre iniciar les actuacions previstes en el
projecte a partir del primer dia del curs.
L’aportació del Departament d’Educació als diversos plans es concreta en
dues partides: una de finalista i una d’oberta.
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14.1.1 Dotació econòmica finalista
Aquesta dotació vol assegurar el desenvolupament de diverses actuacions
que el Departament d’Educació considera prioritàries per a l’assoliment dels
objectius dels PEE. L’assignació dels recursos econòmics per desenvolupar
aquestes actuacions s’efectuarà segons els criteris que determini el propi
Departament en funció de les necessitats detectades.

14.1.2 Dotació econòmica oberta
És la part de la dotació econòmica destinada a fer front a les despeses del
projecte d’actuació de cada PEE.
Els criteris per a l’assignació de recursos són en part de caràcter universal,
segons el nombre d’alumnes del PEE, i en part focalitzats segons les
necessitats específiques del PEE, definides per indicadors socials i escolars
que tenen correspondència directa amb els objectius perseguits.
Indicadors socials i municipals


Nivell de renda dels ciutadans (IDESCAT/ INE).



Nivell de coneixement i d’ús de la llengua catalana (Cens lingüístic).

Indicadors escolars (dades relatives a l’alumnat dels centres de la zona
educativa).


Tant per cent d’alumnat que acredita el GES.



Índex de complexitat educativa de Primària.



Índex de complexitat educativa de Secundària.



Taxa d’Escolarització a primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys).
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15. Perspectives de futur
La profunda convicció que només la implicació de tots els agents educatius en
un mateix projecte compartit ens permetrà assolir amb èxit els reptes que ens
planteja avui l’educació dels nostres infants i joves ha portat el Departament
d’Educació a impulsar el desenvolupament de Plans Educatius d’Entorn, amb
caràcter experimental els cursos 2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007, a
diverses localitats de Catalunya.
La valoració en profunditat d’aquesta fase experimental per part de tots els
agents implicats ha d’aportar els elements que permetin obrir, en cursos
propers, una convocatòria ordinària per al desenvolupament de PEE adreçada
a tots els municipis de Catalunya.
El Departament d’Educació considera els PEE com una iniciativa que
necessàriament s’hauria de generalitzar i consolidar progressivament a tots els
municipis de Catalunya. Per fer-ho possible és necessari, en molts casos, un
finançament específic per a la seva iniciació, però els PEE han de tendir
progressivament a la sostenibilitat.
En aquest sentit, de cara a la seva generalització, es pot preveure que la
convocatòria, amb dotació específica per part del Departament, tingui un abast
temporal màxim de 6 anys, període necessari per consolidar les estructures
territorials i les estratègies de finançament sostenibles que facilitin la continuïtat
del PEE.
Una futura convocatòria de PEE per part del Departament d’Educació abastaria
així, amb caràcter general, 7 cursos escolars: un primer curs, sense dotació
econòmica extraordinària, per a la fase inicial, i 6 cursos amb dotació
econòmica extraordinària, que ha de tendir progressivament a assolir
actuacions autosostenibles que puguin continuar desenvolupant-se un cop clos
el conveni específic entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació.
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RELACIÓ DE PLANS EDUCATI US D’ENTORN

Municipis incorporats el curs 2004-2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Amposta
Badalona
Badia del Vallès
Banyoles
Barberà del Vallès
Barcelona
Cerdanyola
Cervera
Cornellà de Llobregat
El Prat de Llobregat
El Vendrell
Girona
Lleida
Manlleu
Mataró
Porqueres
Reus
Ripollet
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Pere de Ribes
Tarragona
Terrassa
Tortosa
Vic
Viladecans

Municipis incorporats el curs 2005-2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alcanar
Blanes
Canovelles
Capellades
Castelldefels
Deltebre
Figueres
Gelida
Granollers
Guissona
Igualada
L'Ametlla de Mar
L'Hospitalet de Llobregat
Lloret de Mar
Mollet del Vallès
Olot
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Palafrugell
Roda de Ter
Roses
Rubí
Sabadell
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Santa Coloma de Gramenet
Santa Oliva
Tàrrega

Municipis incorporats el curs 2006-2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bordils
Calaf
Castellbell i El Vilar
Castellgalí
Castelló d’Empúries
Celrà
El Masnou
El Pont de Vilomara i Rocafort
Flaçà
L’Espluga de Francolí
La Seu d'Urgell
Les Masies de Voltregà
Llagostera
Marganell
Monistrol de Montserrat
Premià de Dalt
Salou
Sant Feliu de Codines
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç dels Horts
Santa Margarida de Montbui
Solsona
Torredembarra
Ulldecona
Valls
Vila-Seca

- 34 -

CLAUS PER A L’ÈXIT D’UN PLA
EDUCATIU D’ENTORN

INTRODUCCIÓ
Després de tres anys d’implementació dels Plans Educatius d’Entorn 1
amb caràcter experimental se n’ha iniciat un procés de valoració en
profunditat de cara a la seva futura consolidació i generalització
mitjançant diferents actuacions. En aquest sentit, s’ha portat a terme un
treball col·laboratiu entre representants dels agents promotors del PEE:
inspecció, ajuntaments, coordinació territorial LIC, equip tècnic del
Departament d’Educació i l’assessorament de la Diputació de
Barcelona.
Per tal de detectar els punts febles en el funcionament dels PEE,
analitzar-ne les causes i fer propostes de millora es van constituir tres
comissions de treball per tractar aspectes econòmics i jurídics, de treball
en xarxa i del pla d’actuació.
Aquest document és el resultat d’aquest procés de reflexió i vol
esdevenir un full de ruta que guiï les diferents fases del PEE i que reculli
els aspectes que n’afavoreixen l’èxit.

1

D’ara endavant PEE

1

FASE
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•

Conèixer en profunditat la proposta del PEE per tal de poder valorar
l’oportunitat de la seva implementació a la zona i defugir alhora criteris
simplistes de recerca de recursos.

•

Valorar la maduresa del treball en xarxa i el grau de conscienciació dels
agents que l’han de portar a terme.

•

Assegurar que la proposta és plenament assumida pels actors que han
de liderar el procés inicial: Regidoria d’Educació, Inspecció educativa,
serveis educatius i responsables dels centres educatius.

•

Delimitar l’abast territorial i la xarxa d’actors implicats (agents d’àmbit
central i local, centres docents, entitats…) tenint en compte els criteris
següents:
o La proposta ha de ser suficientment reduïda perquè sigui operativa
i es pugui treballar a la pràctica des de la proximitat, a la vegada
que suficientment àmplia per a involucrar en el projecte una
pluralitat significativa d’espais i agents socioeducatius.
o Ha de prendre en consideració els criteris i resultats de les
polítiques de zonificació del municipi, perquè són les que
condicionen la distribució de la població escolar.
o Les zones han de ser heterogènies i equilibrades (tipus d’alumnat i
de centres) per impedir la guetització i facilitar la cohesió social .
o Les zones han de poder comptar amb línies d’escolarització de 018 anys completes per assegurar la continuïtat i la coherència
educativa.
o Quan es tracti de municipis grans on es defineixen diverses zones
de denvolupament del PEE, cal preveure’n l’articulació en el
conjunt del municipi.
o Quan el PEE agrupi diversos municipis, cal definir les fórmules de
treball conjunt més adequades.

•

Realitzar tasques de prospecció, difusió, sondeig, sensibilització i
detecció inicial de necessitats que assegurin des del primer moment la
implicació de tots els agents en un projecte educatiu compartit.

•

Preveure acords de col·laboració interns de les diverses entitats locals
amb el PEE per tal d’afavorir l’establiment de compromisos clars i
vinculants, més enllà de simples “bones voluntats” de persones concretes.

•

Fer un treball de sensibilització dels eixos LIC en els centres
educatius.

Fase de formalització:

•

Una vegada aprovada la sol·licitud
del PEE, s’estableixen els contactes i
els
acords
institucionals,
que
culminen en la signatura del conveni
entre el Departament d’Educació i
l’Ajuntament.

Fer difusió del conveni que se signa entre Ajuntament i Departament
d’Educació per tal que tots els agents del territori se’n sentin
corresponsables.

•

Assegurar que els acords dels Consells Escolars de cada centre i del
Consell Escolar Municipal no siguin un pur tràmit sinó l’expressió real d’un
comprimís de participació de tota la comunitat educativa.

Fase prèvia:
Les comunitats escolars, els agents
socials, els serveis educatius, els
tècnics municipals, la inspecció
educativa... valoren el conjunt de
necessitats
del
territori,
les
possibilitats i potencialitats d’un
treball en xarxa, la predisposició a
iniciar un treball conjunt... i fan la
proposta d’un possible Pla educatiu
d’entorn que es canalitza de forma
conjunta mitjançant els Serveis
Territorials
d’Educació
i
dels
Ajuntaments.

Alhora
es
constitueix
l’equip
promotor del PEE, que orientarà i
dinamitzarà l’inici del procés.

2

FASE
Fase d’inici:
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•

Saber trobar el punt just d’equilibri entre el colideratge institucional de
l’Ajuntament i del Departament d’Educació i la participació
corresponsable de tots els agents educatius de la zona:
o Promoure la cultura del treball cooperatiu entre les persones que
dinamitzen el PEE i evitar actituds d’excessiu protagonisme que
puguin suposar la desactivació de la participació.
o Enfortir el sentiment de participació i de pertinença de tots els
agents educatius compartint objectius i delegant tasques.
o Enfortir la cultura de treball en xarxa afavorint sistemes de
coordinació i de col·laboració que no sobrecarreguin els agents
implicats.
o Enfortir la cultura participativa i eliminar vells hàbits de
competència interna, de protagonisme…

•

Centrar l’esforç en la recerca dels objectius comuns, el diàleg, el treball
en equip, l’objectiu compartit, la col·laboració...

•

Tot i que el PEE es focalitzi en una zona, cal que tot el municipi s’hi senti
implicat. En aquest sentit és important que les accions de sensibilització i
de difusió es generalitzin per tal d’aconseguir una visió més àmplia que eviti
l’estigmatització de determinades zones.

•

Formalitzar acords de col·laboració interns de les diverses entitats locals
amb el PEE.

•

Assegurar que tots els agents que participen en el PEE coneixen i
comparteixen el compromís en relació als tres eixos LIC i als objectius
propis del PEE:
o Reflexió al voltant dels objectius i dels principis del PEE en els
fòrums habituals de treball: reunions entre regidories municipals,
equips docents, equips directius, equips tècnics, AMPA, centres
d’esplai, clubs esportius, etc.
o Formació específica dels professionals (professorat, monitoratge,
tècnics municipals...) i incorporació dels continguts propis del PEE
dins dels canals de formació normalitzats (PFZ, cursos de
monitors...).
o Accions de sensibilització i de difusió del PEE per a la ciutadania i
per a les entitats locals.

•

Potenciar o crear espais d’intercanvi i de treball pluridisciplinar per a
refermar les bases d’un projecte compartit:
o Compartir informacions i necessitats.
o Conèixer bones pràctiques.

Es tracta fonamentalment
d’aconseguir la implicació i la
participació de tots els agents i
entitats del territori en un projecte
educatiu compartit. És important que
tothom conegui en què consisteix un
Pla Educatiu d’entorn, què pretén i
com s’ha de desenvolupar, i que,
alhora, cadascun dels seus membres
pugui fer una valoració del que pot
aportar-hi per aconseguir els
objectius comuns.

Durant aquesta fase cal assegurar:
La difusió i la sensibilització de
tots els agents educatius.
L’objectiu és el coneixement mutu,
l’establiment de les xarxes de relació
i representativitat, i la identificació de
tots els agents en el projecte comú.
Així, cada un dels col·lectius
implicats ha de difondre entre els
seus membres els objectius del Pla
Educatiu d’Entorn i ha d’establir i fer
conèixer els mecanismes que
permetran que tothom hi pugui fer
sentir la seva veu i fer les seves
aportacions al projecte comú.

o Explorar possibilitats i establir línies de col·laboració.
•

Promoure la sensibilització i la formació per al desenvolupament d’accions
que afavoreixin l’equitat, garantir que seran percebudes de forma positiva
per tota la població i que no generaran efectes perversos de rebuig o
estigmatització.

3

FASE
L’encaix amb les plataformes
existents.
Estudi
acurat
dels
projectes i de les plataformes
existents a la zona, per tal de fer
l’encaix amb el PEE que permeti
buscar una acció sinèrgica i evitar
que ningú no se senti ignorat o
rebutjat.

La
definició
de
l’estructura
representativa i operativa. És
important que el PEE optimitzi els
mecanismes de participació del
conjunt de la comunitat educativa i
s’organitzi en estructures àgils. Cal
tenir en compte, però, que les
vinculacions requereixen voluntats i
plantejaments analítics i estratègics
específics i alhora el compromís de
defensar col·lectivament la igualtat
educativa. Caldrà trobar diversos
models de gestió que donin resposta
a aquestes qüestions: on, quan, per
què i amb qui coordinar-se per
aconseguir un treball integrat.

CLAUS D’ÈXIT
•

El PEE s’hauria de concebre com una acció global de govern en matèria
d’educació, de manera que, quan conflueixin diferents espais o estructures
de participació en un mateix territori, caldrà definir estratègies per afavorir
un espai comú d’implicació ciutadana i del conjunt d’institucions en
matèria d’educació, per evitar interferències i duplicitats d’objectius, de
continguts, de processos i d’agents.

•

Una proposta en aquest sentit pot ser la de dotar de més competència el
Consell Escolar Municipal i convertir-lo en Consell d’Educació Municipal 2
perquè englobi el conjunt d’institucions i agents educatius del municipi que
participen en tot el temps educatiu dels infants i joves i que actuï també
com a òrgan representatiu-institucional dels PEE, alhora que garanteixi la
presència institucional del Departament d’Educació i dels altres
departaments implicats.

•

Considerar les diferents plataformes municipals que incideixen en l’àmbit
educatiu com a vasos comunicants que comparteixen idees, actuacions i,
si cal, recursos.

•

Evitar el bombardeig de propostes que incideixen en els centres educatius
procedents de diferents àmbits i aconseguir que siguin fruït d’una bona
coordinació i de la definició d’un projecte compartit que doni resposta a les
necessitats reals dels centres i de la zona.

•

A l’hora de dissenyar les estructures de funcionament caldrà tenir en
compte que els valors de la coresponsabilitat, la cogestió, el treball en xarxa
i la participació, que formen part inherent dels principis legitimadors dels
PEE, no seran possibles a la pràctica sense cercar mecanismes efectius
per aconseguir la participació activa de tots els sectors implicats i
crear sistemes eficaços de representativitat:
o En relació a l’alumnat cal incidir en la seva formació respecte a la
participació democràtica dins del centre educatiu, promoure la
participació juvenil en les entitats de la zona i en les accions del
propi PEE, promocionar l’associacionisme des de la infància, crear
estructures de representativitat a partir de delegats...
o Promoure la participació efectiva de les famílies amb la realització
de programes de dinamització específics, en els quals estiguin
implicats els centres educatius i les AMPA.
o Cercar fórmules per aconseguir el lideratge pedagògic dels
centres educatius en el PEE, revisar les fórmules de
representativitat dels claustres i assegurar la participació del
professorat mitjançant les comissions de centre que sorgeixen de
la xarxa i que gestionen tot l’àmbit de l’educació no formal, la
coordinació professorat /CLIC 3/monitors/ALIC 4, la creació d’una
comissió de PEE dins del centre educatiu.
o Reforçar el treball en xarxa entre les regidories del municipi per tal
que totes se sentin coresponsables del PEE.
o Promoure la implicació i representativitat del sector del lleure, de
l’esport i de l’associacionisme en general.
o Incidir en la sensibilització de les associacions veïnals fomentant la
seva participació en el PEE

o Aprofundir en la tasca de representativitat de cada membre de la
2

En poblacions molt petites caldria preveure que aquests Consells d’Educació tinguessin un abast multimunicipal, mentre
que en poblacions molt grans (per exemple Barcelona) potser caldria pensar més en un Consell d’Educació de Districte.

3
4

Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre
Assessor/a de llengua, interculturalitat i cohesió social
4

FASE
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comissió local

o Oferir elements sobre el significat de la representativitat i els
o

•

compromisos que suposa.
Facilitar els temps i els espais necessaris perquè cada membre de
la comissió representativa hagi pogut recollir la participació del
col·lectiu al qual representa.

Tenir en compte de forma realista la disponibilitat de temps de tots els
agents implicats en el PEE i veure quina és la millor manera d’optimitzar-lo:
o Preveure i donar espai al treball tècnic entre les diferents
regidories, àmbits i departaments de les pròpies administracions i
entre les administracions que actuen al territori
o Definir en els plans de treball dels professionals del
Departament d’Educació i de l’Ajuntament les funcions que se’ls
encomanen en relació als PEE i preveure el temps de dedicació
que suposen o crear la figura d’un dinamitzador/a de PEE que
pugui assumir algunes d’aquestes tasques amb el seu
assessorament i supervisió.
o Atès el volum de feina que requereixen les tasques de gestió,
administració i organització quotidiana dels diferents processos i
dinàmiques que comporta el desenvolupament del PEE, pot ser
convenient una dedicació de personal específic per a aquestes
funcions. Cal, però, establir un percentatge límit del pressupost
total del PEE que es pot destinar per a despeses de gestió.
o Oferir formació als membres de la comissió local en relació al
PEE per tal de compartir conceptes i agilitar processos.
o Considerar un temps necessari per a la reflexió en els plans de
treball dels professionals.
o Establir un nucli permanent de treball, amb nombre reduït de
persones, però amb reconeixement de totes les parts, que pugui
actuar de referent del PEE en tot moment.
o Crear comissions o grups de treball operatius. Aquestes
comissions de treball han de ser dinàmiques i treballar amb una
visió global de la població.
o Procurar fer les reunions imprescindibles, preparar-les prèviament,
procurar que siguin àgils.

o Establir protocols de comunicació entre els diferents nivells de
decisió i de treball.
El Mapa de recursos. Anàlisi
acurada de les disponibilitats del
territori pel que fa als recursos
existents per part de cada una de les
entitats i agents que hi participen.

•

La sostenibilitat de les actuacions només serà possible si el PEE genera la
complementarietat i l’optimització dels recursos existents. Això no serà
possible fent un simple llistat de recursos. És necessari:
o Desenvolupar el sentit comunitari d’aquests recursos.
o Crear un sentiment de solidaritat que permeti un repartiment
equitatiu en funció de les necessitats.
o Fer conèixer a tots els agents la feina i funció dels altres agents per
establir vincles de col·laboració.

•

No oblidar que les persones són el recurs més preuat. Invertir recursos
en la formació per fer canviar el concepte de “fer activitats” pel concepte
“d’educar coresponsablement” és una inversió molt rendible que assegurarà
la continuïtat del PEE.
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La detecció de necessitats a partir
dels indicadors d’avaluació, que
hauran de permetre valorar el
progrés en l’assoliment dels objectius
específics del PEE, comparant el
diagnòstic inicial amb el final.

La definició dels objectius propis i
de les línies d’actuació del PEE,
que es concretaran anualment en el
projecte d’actuacions.

CLAUS D’ÈXIT
•

La detecció de necessitats ha de ser el fruit d’un veritable treball en
xarxa que impliqui totes les comissions de treballs, tots els centres
educatius i tots els col·lectius, però la mirada ha de ser global sobre les
necessitats educatives de la zona. No tindria sentit que es convertís en una
simple juxtaposició de les necessitats de “cada centre” o de “cada col·lectiu”
i encara menys en una cursa per veure qui pot aconseguir més recursos.

•

Disposar d’indicadors per a la valoració objectiva de necessitats que
permeti utilitzar criteris objectius per a una focalització equitativa dels
recursos, la qual cosa no vol dir proporcionar a tothom el mateix, sinó a
cadascú allò que necessita.

•

Cal tenir en compte que, estratègicament, la detecció de necessitats pot ser
un bon moment per promoure la implicació del professorat com a
coneixedor proper de les necessitats de l’alumnat i per apropar al PEE
aquells centres o col·lectius menys actius o participatius.

•

Els objectius i les línies d’intervenció concretes de cada PEE s’han de
definir, dins el marc dels objectius generals establerts, a partir de la
priorització de les necessitats detectades a la zona. És molt important que
les prioritats siguin el resultat d’un consens en el si de la comissió
representativa i que se’n faci difusió per a tota la comunitat educativa.

•

Les línies d’intervenció s’han de planificar a llarg, mig i curt termini per
tal de poder definir millor les actuacions necessàries per assolir
progressivament cada un dels objectius establerts.

•

Assegurar que, en els primers anys de desenvolupament del PEE, les línies
d’intervenció prioritzen la sensibilització, la formació i la difusió dels
eixos bàsics del Pla per la Llengua i la Cohesió Social.

•

Elaborar un document que concreti les fases, el calendari, les actuacions,
els agents implicats, els indicadors d’avaluació i els actors que l’han de
portar a terme... i fer-lo conèixer a tots els components del PEE ajuda a
visualitzar que es comparteix un mateix projecte i en facilita el posterior
seguiment.

•

En la planificació d’actuacions cal tenir en compte les possibilitats reals
(persones, temps, recursos...), proposar actuacions que siguin factibles
i que se’n pugui fer el seguiment, i preveure tots els aspectes de
caràcter pràctic (reserva econòmica, concursos públics, contractacions,
formació de monitors, difusió de les activitats...) que garanteixin l’inici de les
actuacions al principi del curs.

•

Tenir en compte que el disseny de les actuacions pot reforçar o anul·lar
el sentit de treball col·lectiu:
o Procurar que l’actuació no estigui gaire segmentada per centres
educatius.
o Contemplar els objectius d’altres Plans de la zona, però evitar que els
objectius del PEE es difuminin per la força d’aquests altres Plans.
o Tenir en compte les actuacions que ja s’estaven realitzant prèviament
abans de programar-ne de noves:

o Quan se’ls doni continuïtat caldrà assegurar que s’adeqüin als
o
•

objectius del PEE, d’acord amb els eixos bàsics del Pla per a la
Llengua i la Cohesió Social.
Evitar duplicitats i fomentar la complementarietat en les actuacions
proposades.

La xarxa és un element dinàmic sotmès a processos de canvi constants;
per això cal preveure actuacions específiques, per enfortir-la i
permetre’n l’òptim desenvolupament.
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CLAUS D’ÈXIT
o

Planificar una bona tasca de difusió, de sensibilització per assegurar
que tothom se senti part del PEE.

o Propiciar moments de diàleg i de reflexió amb l’ajut d’experts.
o

o
o

Difondre i promoure l’intercanvi de bones pràctiques i d’experiències
reeixides de funcionament en xarxa que s’hagin portat a terme en
diversos municipis.
Promoure accions de difusió del PEE que permetin la visualització de
l’èxit de l’acció de cooperació per a tota la població.
Establir els procediments més adequats per assegurar el traspàs
d’informació d’un nucli a l’altre de la xarxa i utilitzar els canals ja
existents (reunions de directors, de claustre, d’AMPA, de serveis
educatius, de tècnics municipals, de monitors...)

o Definir els protocols per a la renovació de les comissions de treball i de
la comissió representativa local, i articular els mecanismes que
assegurin la incorporació progressiva dels sectors, regidories o
departaments que en un principi no s’hi hagin pogut incorporar.
•

El PEE ha de respondre, de forma prioritària, a les necessitats específiques
dels col·lectius més vulnerables. Això suposa que en la planificació
d’actuacions forçosament s’hauran d’establir accions de discriminació
positiva per compensar les desigualtats. És molt important que en el
disseny d’aquestes actuacions es tinguin en compte les condicions que
faran possible que no generin malentesos ni malestar en altres sectors
de la població:
o Consensuar els criteris per a la discriminació positiva.
o Garantir la transparència amb informació clara, objectiva i a l’abast de
tothom.
o Preveure accions de sensibilització i de formació de la població en
relació a l’equitat educativa.
o Tenir en compte les conseqüències que se’n poden derivar a llarg
termini (manca d’implicació, clientelismes, gelosies, brots xenòfobs…) i
fer-ne un disseny preventiu.
o Establir criteris de “caducitat” de les accions de discriminació positiva
per evitar l’acomodació i els efectes de desigualtat.
o Planificar la dotació del personal necessari per poder-ne fer un
seguiment acurat.

•

Per tal que les actuacions que s’inicien mitjançant el PEE tinguin continuïtat
és imprescindible que tendeixin a la sostenibilitat per vies ordinàries. En
aquest sentit és important preveure en la planificació de les actuacions la
reducció progressiva de costos a partir d’optimitzar els recursos propis i de
cercar les fórmules de finançament més adients per aconseguir que les
actuacions siguin autosostenibles i puguin tenir continuïtat quan
s’acabi l’aportació extraordinària del PEE:
o Promoure respostes del tipus d’aprenentatge-servei per cobrir les
necessitats de la zona.
o Obtenir finançament mitjançant les subvencions ordinàries dels
diversos departaments o d’altres entitats (empreses, caixes d’estalvi...).
o Buscar maneres de sensibilitzar la població perquè s’impliqui en
l’educació dels infants i joves, i estructurar un servei de voluntariat amb
garanties de continuïtat i de qualitat.
o Cercar l’equilibri entre voluntariat i professionalització, en funció de les
necessitats i les possibilitats de cada territori, i promoure el sector del
lleure i l’associacionisme en general.
o Impulsar la creació de xarxes d’intercanvi de temps i de coneixements.
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Fase d’aplicació:
Un cop constituïdes les plataformes
estructurals i definits els objectius
propis, caldrà passar a la fase
d’aplicació del projecte comú que
permeti aconseguir els objectius
proposats.

CLAUS D’ÈXIT
•
•

•
•
•
•
•

•
Concreció del projecte anual
d’actuacions
Cada comissió local, amb la
participació de tots els agents,
acorda el disseny d’una sèrie
d’actuacions per donar resposta als
objectius que s’han prioritzat per
cobrir les necessitats de la zona
educativa.

El PEE es desenvolupa en un procés cíclic i en espiral. Caldrà, doncs,
tornar a tenir en compte molts dels aspectes claus que s’han previst a les
fases anteriors.
El PEE és una estratègia per promoure el treball en xarxa i la
coresponsabilització de tots els agents educatius d’una zona determinada;
per tant és molt important respectar els temps i els ritmes perquè les
relacions no s’improvisen ni s’imposen. Aquest aspecte a vegades entra en
contradicció amb les necessitats derivades de la gestió, però això és molt
important cercar la flexibilitat i l’equilibri entre el treball de xarxa i la
gestió del pla.
Articular la participació del voluntariat amb la de la resta d’agents
professionalitzats.
Assegurar que tots els professionals i voluntaris que portin a terme
activitats en el PEE en coneixen els objectius i els tenen en compte en
les seves actuacions.
Crear espais dins dels centres educatius per facilitar la implicació i
participació de tot el professorat en els PEE (comissió de PEE per centre o
espai dins la comissió de diversitat o social).
Tenir en compte les prioritats establertes al PEE quan es programen les
activitats als centres o a les entitats.
Preveure un calendari de gestió que no entorpeixi dinàmiques i faci
possible centrar els esforços en la tasca educativa, alhora que faciliti els
aspectes pràctics derivats de la gestió econòmico-administrativa.
Vetllar perquè les entitats i les persones implicades vegin degudament
valorades les seves aportacions al projecte comú.

•

Elaborar un projecte global pressupostat amb les línies d’intervenció i les
prioritats, previ a la concreció del projecte anual d’actuacions, per agilitar la
tramitació de l’ingrés de la bestreta que permeti garantir l’inici de les
actuacions a principi de curs.

•

Assegurar que el disseny de les actuacions respon a les aportacions de
les diverses comissions de treball, en el marc dels eixos del PEE.

•

Vetllar perquè tots els centres educatius i entitats implicats en el pla
d’actuacions l’incorporin dins de les pròpies dinàmiques de
funcionament (claustres, consells escolars, juntes directives d’entitat...).

•

Conèixer i fer conèixer bones pràctiques de disseny d’actuacions d’altres
PEE o d’altres projectes o plans.

•

Incloure en el projecte el disseny d’actuacions per enfortir el treball en
xarxa.

•

Agilitar els tràmits administratius per facilitar la disponibilitat econòmica
necessària que asseguri l’inici de les actuacions en el moment adequat.

•

Preveure les necessitats que genera la complexitat de la gestió de les
activitats del PEE per evitar que desbordi les possibilitats de l’Ajuntament i
dels agents de la zona (processos contractuals, concursos, etc.).

•

Tenir previstos en el disseny de les actuacions tots els aspectes pràctics
per agilitar-ne l’organització: disponibilitat dels espais, coherència dels
horaris, aspectes de seguretat, formes de pagament, cobertura legal,
disponibilitat de material, etc.

•

Tenir en compte els aspectes clau per a la sostenibilitat.

•

Establir els indicadors d’avaluació per a cada actuació, que permetin ferne un seguiment, una avaluació i una revisió continuada.
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CLAUS D’ÈXIT
•

Per garantir la transparència és aconsellable regular les condicions que
han de regir els procediments de delegació de tasques de programació i
dinamització d’activitats a agents externs: condicions salarials, perfils
professionals, criteris públics de contractació de serveis, etc.

•

Establir criteris i donar orientacions a les empreses i entitats que es
contracten per realitzar les activitats:
o Contractació de personal amb bona competència lingüística.
o Compromís de promoure els tres eixos LIC.
o Compromís amb els objectius del PEE.
o Compromís de contractació en condicions dignes.
o Consciència del treball en xarxa.
o Formació inicial i permanent adequada.

•

Valorar la possibilitat de contractar entitats arrelades a la zona com un
factor d’enfortiment del teixit associatiu local.

•

Cas de contractar una empresa que gestioni el conjunt d’activitats del PEE
cal vetllar perquè no es desactivi la implicació dels agents educatius.

•

Activar amb l’antelació suficient els processos contractuals pertinents per
assegurar que les activitats puguin començar a principi de curs.

•

El desenvolupament dels PEE planteja actuacions en formats nous que
requereixen tenir cobertura de tots els aspectes legals en relació amb
assegurances i riscos, responsabilitats i models de contractació. Serà
convenient:
o Fer formació per als tècnics dels ajuntaments.
o Fer un recull dels diferents models de contractació, afegint-hi els
protocols necessaris per a la formalització.
o Fer un treball d’assessorament a les entitats que els permeti complir les
condicions de contractació proposades per l’administració.
o Crear una borsa d’entitats que compleixin les condicions de
contractació i els objectius LIC.
o Incloure a la formació dels assessors LIC els aspectes normatius
fonamentals .
o Establir com a canal d’assessorament jurídic dels centres educatius els
Serveis Territorials del Departament d’Educació.
o Establir com a canal d’assessorament jurídic dels municipis els serveis
d’orientació de les entitats municipalistes i de les Diputacions.
o Difondre des de la pàgina web de la Subdirecció General de Llengua i
Cohesió Social els aspectes més rellevants del PEE i posar a l’abast
de les entitats la legislació vigent.

•

Assegurar que qualsevol actuació que impliqui la comunitat escolar d’un
centre sigui aprovada pel Consell Escolar.

Fase d’avaluació:

•

L’avaluació del PEE ha de permetre
un procés de desenvolupament de
caràcter cíclic i en espiral que
permeti processos de millora a partir
de la reflexió sobre els resultats de
l’actuació realitzada.

És necessari implementar una cultura de l’avaluació que sigui
considerada sobretot com una eina de millora del PEE i no com un sistema
de control.

•

Revisar periòdicament els objectius, els continguts i els procediments de
les actuacions.

•

És recomanable diversificar l’avaluació per a poder obtenir una amplitud
de visions i aconseguir així que esdevingui veritablement participativa.

•

Dissenyar una avaluació dels diferents moments de desenvolupament del
PEE: inicial, de procés, final i diferida, així com els indicadors i els
instruments necessaris per portar-la a terme.

Aplicació del projecte
d’actuacions
Es posen en marxa les actuacions
que donaran resposta als objectius
específics del PEE, però també a
l’objectiu comú de millorar l’educació
per a tothom.

En aquest sentit cal preveure:
Una avaluació anual, de caràcter
intern, que ha de quedar reflectida en
la memòria anual d’actuacions on, a
partir dels resultats obtinguts amb les
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actuacions desenvolupades, s’han
de marcar les propostes de millora
de cara a la programació del projecte
d’actuacions del curs següent, per tal
d’aconseguir progressivament els
objectius proposats.
Una avaluació d’impacte, de
caràcter extern, a la meitat i al final
del procés.

CLAUS D’ÈXIT
•

L’avaluació ha de ser un procés constant i per tant s’haurà de planificar
en quins moments de la implementació del PEE cal fer-la. Així mateix cal
planificar l’avaluació de cada actuació que es porti a terme. Des del
moment en què es fixen els objectius, ja cal establir els criteris d’avaluació
per poder generar els indicadors.

•

Definir en el calendari els moments de reflexió i avaluació sobre l’acció
que s’està portant a terme, per tal de reorientar tots aquells aspectes que
sigui necessari i no esperar el final del procés per constatar-ne els resultats.

•

Establir qui té la responsabilitat de cada tipus d’avaluació i qui l’ha de
portar a terme.

•

Fixar sistemes de seguiment i adequació, així com definir els criteris i
els mecanismes de reorientació per a aplicar-los quan sigui necessari.
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Pla per a la llengua i la
cohesió social

Pla educatiu d’entorn

Pla educatiu d’entorn
Inicativa de
cooperació educativa

• Aconseguir una educació integral per a tot l’alumnat.
• Promoure la cohesió social a través de l’educació
intercultural i l’ús de la llengua catalana en un marc
pluriligüe.

Projecte educatiu de ciutat

ZONA ESCOLAR
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INTRODUCCIÓ

ELS PLANS EDUCATIUS D’ENTORN:
UNA RESPOSTA INTEGRAL I COMUNITÀRIA
Fer de l’escola un ambient d’aprenentatge obert per a
prevenir l’abandonament dels estudis i el malestar dels
joves, lluitar-hi en contra i afavorir la seva inclusió social.
Resolució del Consell de la Unió Europea. 25 novembre 2003

La qüestió fonamental és reconèixer el problema
educatiu i situar-lo en el seu context social, sense
obviar la necessitat de recursos, però posant els
alumnes-persones en el centre de la relació entre
escola, família i societat. En això ens hi va el futur,
com a país i com a persones.
Manuel Castells. La Vanguardia, 18 desembre 2004

Els paradigmes que caracteritzen la societat del
segle XXI plantegen noves demandes al sistema
educatiu i refermen el paper central de la institució
escolar com el principal instrument educatiu. Per
aquesta raó, la majoria de les iniciatives sorgides
des de l’àmbit de l’Administració o de la societat
civil que pretenen incidir en la millora de la
societat situen l’escola com un dels referents més
clars i un dels primers àmbits d’actuació.
En els darrers temps, però, l’escola ha anat
perdent l’exclusivitat en la transmissió dels

sabers. Família i escola han deixat de ser les
úniques institucions que eduquen i formen les
noves generacions. Aquestes dues institucions,
sotmeses a fortes pressions i a canvis profunds,
es mostren desbordades pels objectius que la
societat els exigeix respecte a l’educació integral
de la persona i a la formació de la ciutadania en
una societat cada cop més complexa i més plural.
Aquestes dues dimensions de l’educació,
la personal i la social, s’han de considerar
de manera conjunta i indestriable per assolir
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els objectius educatius d’una societat
desenvolupada que busqui la competència
professional i la cohesió social.
Tant la diversitat, deguda a les enormes
facilitats del segle XXI per al desplaçament
de persones, com la desigualtat, fruit
de dinàmiques econòmiques implacables,
creixen sense aturador i de manera important
a les nostres societats.
Ara bé, és la desigualtat i no la diversitat, com
sovint s’interpreta de manera més o menys
interessada, el component que té una incidència
més gran i més decisiva en la cohesió social.
És la manca d’igualtat d’oportunitats la que
genera marginació i exclusió social.

L’educació és un dels elements que té més
incidència a l’hora d’impulsar la igualtat
d’oportunitats, i per això l’escola genera tantes
expectatives i tantes esperances. I tot i saber que
l’èxit educatiu de la població escolar no garanteix
la cohesió social, tothom coincideix a valorar que
una bona escola és una condició necessària per
evitar el risc de marginació i d’exclusió social dels
col·lectius més vulnerables perquè, de moment,
no únicament no es redueixen les diferències
sinó que, com més va, més gran és l’escletxa
que separa els grups humans rics dels pobres.
Per això, avui, a totes les societats
desenvolupades l’èxit educatiu per a tothom
és un factor clau irrenunciable. Un objectiu
prioritari i estratègic.

Tanmateix, també sabem que aquest gran
objectiu no es pot aconseguir només des de
l’àmbit escolar, per molt “bona escola” que
tinguem. Per això diem que l’educació és una
tasca comuna, que l’educació no té parcel·les ni
horaris. Que tot educa i tothom educa o que, més
ben dit, tot hauria d’educar i tothom hauria de
contribuir a aquest procés educatiu.
Massa sovint constatem que la pressió que
l’àmbit social exerceix sobre l’àmbit escolar
no és gaire favorable o gens, i que importants
sectors de la societat s’inhibeixen i no assumeixen
les responsabilitats educatives que els corresponen.
Per tot plegat va creixent el convenciment,
d’una manera clara i contundent, que l’educació
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no és una tasca exclusiva de l’escola, que és
tota la societat la que s’ha de responsabilitzar
de l’educació de les noves generacions i que
els centres escolars no poden desenvolupar
la seva tasca educativa sense el suport explícit
i la col·laboració activa de tota la societat.
Vivim una època de canvis molt importants o
potser, ﬁns i tot, un canvi d’època. I alguns dels
trets més característics que podem constatar són:
• L’escola ha perdut l’exclusiva en la transmissió
del saber. La revolució digital i la globalització
posen a l’abast de les noves generacions un
munt de mitjans per accedir al coneixement.
D’altra banda, el bombardeig constant
d’estímuls informatius incontrolats que

• Les estructures familiars i el models laborals
han canviat i, en conseqüència, s’han
afeblit dos dels instruments de socialització
històricament més potents.

• Les noves necessitats de conciliació d’horaris
familiars i laborals amb la incorporació de
la dona al món laboral han incrementat
notablement els àmbits educatius en què
es mouen els nostres infants i joves. Amb
el contrasentit que, sovint, no hi ha cap
tipus de coordinació entre els projectes
endegats des dels diferents entorns (escoles,
comunitats, associacions, institucions
públiques i privades, etc.). D’altra banda,
famílies socialment desfavorides fan
jornades laborals àmplies sense xarxa
de suport familiar.

• La necessitat, cada vegada més clara,
d’entendre l’educació com un procés que dura
tota la vida.

• Els moviments migratoris, una realitat social
en el present i amb tendència a augmentar en
el futur, posen en evidència les mancances

reben els nostres infants i joves ens porta
a considerar la necessitat de dotar-los de
les competències necessàries perquè siguin
capaços de seleccionar-los, analitzar-los,
comprendre’ls i interpretar-los. Formar-se per
informar-se‚ per poder transformar la informació
en coneixement, és una necessitat vital per als
ciutadans i ciutadanes d’avui i de demà.
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d’una educació etnocentrista, com és la nostra,
per construir una societat més rica, plural
i cohesionada.

Ús de la llengua catalana

• Les velles formes de relació basades en
estructures de caràcter autoritari han perdut el
sentit. Es parla de crisi de les institucions, es
relativitzen els valors, es qüestionen les normes,
els rols varien... Educar per a la igualtat, per
a la justícia, per a la resolució pacíﬁca dels
conﬂictes i per a l’exercici d’una democràcia
activa comporta un llarg aprenentatge que
sols es pot assolir de manera pràctica en els
escenaris reals de la vida de cada dia.
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Educació intercultural

Per donar una resposta adequada i coherent a tots
aquests reptes econòmics, socials i culturals ha
anat sorgint la idea de crear un treball coordinat
de tots els agents implicats en l’educació i de
fer prendre consciència a tota la societat de la
necessitat de participar activament en el procés
educatiu. De fet, tradicionalment ha estat així,
però de mica en mica s’ha anat perdent aquesta
visió i aquesta responsabilitat global.
En aquesta direcció, ja fa temps que a Catalunya
s’estan aplicant experiències conjuntes i obertes

en relació amb l’educació integral dels nostres
nois i noies: projectes educatius de ciutat,
plans de desenvolupament comunitari, plans
intensius de normalització lingüística, comunitats
d’aprenentatge... Són propostes educatives
innovadores que proposen un nou enfocament per
abordar els reptes que plantegen les complexes
necessitats educatives de la nostra societat.
El Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya ha posat en marxa els plans educatius
d’entorn com una resposta integral i comunitària
per contribuir a la formació global dels nous
ciutadans i ciutadanes del segle XXI.
El Departament d’Educació vol potenciar les
iniciatives locals i facilitar l’emergència de nous
projectes que donin una resposta integrada i
comunitària a les necessitats educatives dels
membres més joves de la nostra societat, a ﬁ
d’incrementar l’èxit escolar i reduir desigualtats
entre col·lectius. En aquest sentit, en el seu Pla
per a la llengua i la cohesió social, planteja els
plans educatius d’entorn per aportar els mitjans
necessaris a aquelles experiències adreçades a
assegurar la continuïtat i la coherència educativa
en els diferents àmbits de la vida dels infants
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i joves i donar-hi suport institucional, impulsant
l’equitat educativa, l’ús de la llengua catalana
i l’educació intercultural com a elements
facilitadors de la cohesió social.
El punt de partida d’un pla educatiu d’entorn
sorgeix de les iniciatives locals que condueixen
a un procés de constitució de xarxes de treball
cooperatiu entre els agents educatius d’un
territori determinat. Aquest treball en xarxa,
que compta amb l’impuls i el lideratge de
l’ajuntament i el Departament d’Educació
i amb la participació de les entitats cíviques
del territori, rep també el suport institucional
coordinat dels altres departaments de la
Generalitat.
Els plans educatius d’entorn estan adreçats
a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa,
però amb una especial sensibilitat pels sectors
socials més fràgils i més vulnerables; pretenen
educar per a la ciutadania, fent possible el
desenvolupament de tot l’alumnat a partir de
l’educació intercultural, basada en la igualtat
d’oportunitats i el dret a la diferència,
i a partir de la consolidació del català com
a llengua d’ús social.

D’acord amb allò que s’ha anat exposant, i per
actuar de manera eﬁcaç i coherent amb els
objectius educatius globals, no podem entendre
el plans educatius d’entorn simplement com un
element de relació i intercanvi entre un centre
educatiu i el seu context social més immediat i
proper. La voluntat dels plans educatius d’entorn
és iniciar i consolidar un projecte educatiu molt
més integrat, capaç, sobretot, de generar sinergia
educativa.
Per això establim que l’espai del Pla Educatiu
d’Entorn es conforma a partir d’una zona
educativa (0-18) ben deﬁnida, amb el conjunt
de centres educatius i les seves interrelacions, la
Inspecció educativa, els serveis educatius, tots
els estaments de les administracions –local i de
la Generalitat– implicades en l’educació, així com
totes les entitats i associacions del barri o de la
població que hi volen col·laborar activament.
La idea de base és simple i clara: si tots els
sectors de la societat se senten coresponsables
i coprotagonistes de l’educació dels seus infants
i joves, de segur que podrem fer un avenç
qualitatiu en la construcció harmònica i justa
de la nostra societat i de la nostra ciutadania. •

ZONA EDUCATIVA

Projecte educatiu de ciutat
Pla educatiu
d’entorn

Agents
d’altres
departaments

CENTRES
EDUCATIUS

Teixit social:
entitats i
associacions

Ajuntament
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EINES PER A LA REFLEXIÓ

PÀG. 10

Pla per a la llengua i la
cohesió social: els plans
educatius d’entorn
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE
LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL

PÀG. 40

Cap a una metodologia de
plans educatius d’entorn
JOAN SUBIRATS
MIQUEL ÀNGEL ALEGRE
JORDI COLLET,
ÀREA D’EDUCACIÓ DE L’IGOP

PÀG. 54

Experiències de zoniﬁcació
de la intervenció educativa:
Anglaterra, França
i Holanda
EXTRACTE

DE L’INFORME DEL MATEIX
TÍTOL ELABORAT PER L’INSTITUT DE
GOVERN I POLÍTIQUES PÚBLIQUES
(IGOP), ÀREA D’EDUCACIÓ,
UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA

PÀG. 66

Els plans educatius
d’entorn: una xarxa
de complicitats
socioeducatives
a Catalunya
MARIA MAJÓ I CLAVELL

PÀG. 82

Trets pedagògics de
l’aprenentatge servei
JOSEP M. PUIG ROVIRA
JOSEP PALOS RODRÍGUEZ,
PROFESSORS DE LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA

PLA PER A LA LLENGUA
I LA COHESIÓ SOCIAL
ELS PLANS EDUCATIUS D’ENTORN
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE
LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL

UN PLA EDUCATIU D’ENTORN ÉS UNA
INICIATIVA OBERTA I DE COOPERACIÓ
EDUCATIVA, QUE VOL DONAR UNA RESPOSTA
INTEGRADA I COMUNITÀRIA A LES
NECESSITATS EDUCATIVES DELS INFANTS I
JOVES, COORDINANT I DINAMITZANT L’ACCIÓ
EDUCATIVA D’UNA ZONA, MÉS ENLLÀ DE
L’ÀMBIT ESCOLAR.

PRINCIPIS QUE GUIEN EL PLA
• Coresponsabilització i implicació de tots els
agents educatius que hi intervenen, amb el
lideratge educatiu dels centres i el lideratge
institucional de l’Ajuntament.
• Participació i coordinació de tots els actors
que intervenen en el procés educatiu.
• Conﬁança, diàleg i consens com a instruments
bàsics per al treball en xarxa.

• Descentralització per incentivar i promoure
iniciatives locals que permetin assolir els
objectius i facin que els seus agents educatius
s’hi sentin vinculats i identiﬁcats.
• Innovació i qualitat educativa per ajustar
les respostes als nous reptes educatius.
• Coﬁnançament de les administracions
implicades.
• Sostenibilitat: per garantir la pervivència
de les actuacions necessàries per aconseguir
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la continuïtat i coherència educatives,
mitjançant l’optimització de recursos i amb
la participació i la implicació de tot el teixit
social.

OBJECTIUS GENERALS
• Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat –en
totes les seves dimensions: personal, social,
acadèmica i laboral– per tal que tots els nois
i noies desenvolupin una identitat personal,
rica i equilibrada, adquireixin les competències
necessàries per respondre de manera
satisfactòria als reptes de la vida quotidiana
i tinguin les habilitats socials i les actituds
idònies per conviure a la societat actual.
• Promoure la cohesió social per mitjà de
l’educació intercultural, l’equitat i el foment
de l’ús de la llengua catalana, per contribuir a
crear un espai comú de valors compartits per
tota la ciutadania que, des del respecte a la
diversitat, afavoreixi la convivència.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Enfortir xarxes educatives.
• Enfortir la participació en activitats de lleure,
reduint desigualtats entre col·lectius.
• Enfortir els vincles entre les famílies, l’escola
i l’entorn.
• Millorar la presència i l’ús social de la llengua
catalana.

LÍNIES D’INTERVENCIÓ
• Promoure la sensibilització i la formació dels
diversos agents educatius, tant pel que fa a
la promoció de l’ús de la llengua catalana,
l’educació intercultural i l’equitat educativa,
com pel que fa al desenvolupament de recursos
i estratègies per afavorir el treball en xarxa.
• Afavorir una escolarització òptima i equilibrada
de tots els nois i noies:
- incorporació als centres educatius de tot
l’alumnat,
- distribució equilibrada de l’alumnat,

Les actuacions que es proposi desenvolupar
un PEE han de marcar-se com a prioritat
l’assoliment d’aquests objectius:

- prevenció i tractament de l’absentisme
escolar,

• Incrementar l’èxit escolar, reduint desigualtats
entre col·lectius.

- prevenció de qualsevol tipus de discriminació
en l’escolarització (gènere, cultura, condició...).

• Facilitar l’acollida de l’alumnat i de les
famílies que s’incorporen a la zona/localitat.
• Promoure l’èxit escolar de tot l’alumnat amb
la incentivació dels aprenentatges escolars
i el suport a la integració escolar de tots
els nois i noies.
• Promoure l’educació més enllà de l’escola,
amb activitats de zona, complementàries i
extraescolars, de carrer i de vacances, que
fomentin l’ús de la llengua catalana, l’educació
intercultural i la cohesió social, així com
aquelles accions positives necessàries per
aconseguir la participació de tot l’alumnat,
especialment el més desfavorit socialment.
• Proporcionar orientació i seguiment
academicoprofessional a l’alumnat, per facilitar
la continuïtat dels estudis postobligatoris i una
adequada inserció laboral a tots els nois
i noies, en especial d’aquells grups que poden
tenir més diﬁcultats (nouvinguts, joves amb
risc de marginació, amb discapacitats...).
• Crear espais de trobada i convivència,
que facilitin el coneixement mutu, ajudin
a combatre els prejudicis i promoguin
la participació i l’associacionisme.
• Donar resposta a les múltiples demandes socials:
educació per a la salut, educació per a la
ciutadania, prevenció de la violència, del racisme
i de la xenofòbia, educació mediambiental...
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DESTINATARIS
Els PEE són una actuació de coresponsabilització
educativa adreçada a infants i joves de 0 a 18 anys
dels centres educatius públics i privats concertats
d’un municipi o d’un sector d’un municipi.

ELS PLANS EDUCATIUS
D’ENTORN ESTAN
ADREÇATS A TOT
L’ALUMNAT, PERÒ
AMB UNA ESPECIAL
SENSIBILITAT PELS
SECTORS SOCIALS MÉS
DESFAVORITS I A LES
EDATS MÉS VULNERABLES

Els plans educatius d’entorn estan adreçats,
per tant, a tot l’alumnat i a tota la comunitat
educativa, però amb una especial sensibilitat
pels sectors socials més desfavorits i les edats
més vulnerables, particularment a l’alumnat de
la franja 10-16 anys i als nois i noies nouvinguts
o amb risc de marginació, a ﬁ de poder donar
una resposta adequada a les necessitats
especíﬁques d’aquests col·lectius que permeti
assegurar la igualtat d’oportunitats.
En aquest sentit, cal tenir present que és
important afrontar les actuacions per a aquests
col·lectius des d’una perspectiva proactiva, sense
esperar que sorgeixin els problemes i s’hagin
de prendre mesures de caràcter reactiu.

ÀMBITS D’INCIDÈNCIA
La coherència i la continuïtat educativa bàsica
s’han de mantenir constants durant tot el procés
d’aprenentatge i desenvolupament de l’alumnat,
amb els matisos, aportacions i singularitats
pròpies de cada àmbit i de cada agent.
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La incidència d’un pla educatiu d’entorn ha
d’abastar el temps escolar, extraescolar i no
escolar dels infants i dels joves, per la qual
cosa les actuacions s’han de portar a terme
en qualsevol dels espais educatius on es
desenvolupa la vida quotidiana de l’alumnat:
• Àmbit familiar, per fomentar la implicació
de les famílies en aquest projecte de cooperació
educativa, amb una incidència especial en la seva
sensibilització i formació per afavorir actituds de
participació, d’obertura, d’equitat, de superació
de prejudicis i de coneixement mutu.
• Àmbit de l’educació formal, per promoure la
creació d’una veritable comunitat educativa,
a partir del diàleg entre tots els implicats en el
procés educatiu de l’alumnat, la cooperació entre
els centres educatius de la zona i la potenciació
de les interaccions centres-entorn; alhora que es
garanteix la coherència i la continuïtat educativa
entre les diverses etapes escolars: escola bressol,
educació infantil, educació primària, ESO i
educació postobligatòria, especialment en els
moments de transició entre elles.
• Àmbit de l’educació no formal, per promoure
l’educació més enllà de l’escola i afavorir
l’associacionisme i la participació infantil i
juvenil, amb la potenciació de les activitats
extraescolars, culturals, esportives i de lleure,
l’acció dels educadors socials. L’optimització dels
recursos i l’ús educatiu dels espais dels centres
escolars i d’altres de l’entorn pròxim han de
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permetre que els infants i els joves puguin, un
cop ﬁnalitzat l’horari escolar, continuar adquirint
les habilitats i capacitats necessàries per al
creixement personal i per a la convivència.
• Àmbit de l’educació informal, per promoure
la coresponsabilització educativa de tots
els agents que actuen en el territori, amb

accions que facin de l’educació una tasca
comunitària. El centre educatiu té un paper
d’agent sensibilitzador, de transmissor de
valors i normes, però és el teixit social el que
ha d’oferir els models quotidians més bàsics
i l’escenari adequat perquè aquests valors
es puguin exercitar i desenvolupar.

AGENTS

que individualment o col·lectivament hi estan
implicades.

Els plans educatius d’entorn són en si mateixos
un procés educatiu per a tothom qui hi participa.
Per això, basen la seva força en la participació
educativa compartida de tots els seus
protagonistes, amb el compromís d’educar
els infants i joves d’un territori concret.

Totes plegades fan que cada pla educatiu d’entorn
avanci, s’eixampli i sigui absolutament diferent
d’un altre, perquè cadascú, amb la seva aportació,
fa possible que el PEE pugui respondre a les
necessitats, possibilitats i reptes del seu territori.

En aquest sentit els agents d’un PEE són
molt diversos: els mateixos infants i joves,
les famílies, els veïns, les entitats esportives,
culturals i de lleure, els centres educatius,
els serveis educatius, les AMPA, els mitjans
de comunicació, els serveis municipals
diversos, etc. És a dir, totes aquelles persones

No podem, però, obviar la importància
d’assegurar un nucli d’agents que formin l’equip
promotor del PEE, impulsin el naixement del
PEE i el dinamitzin ﬁns que el PEE assoleixi
una estructura organitzativa pròpia. Per això
el Departament d’Educació encomana aquesta
responsabilitat al director/a dels serveis
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territorials, que pot delegar en l’inspector/a de
la zona, amb la col·laboració d’un assessor/a
LIC, i, pel que fa a l’ajuntament, l’alcalde, que
pot delegar en un regidor com a responsable,
habitualment el d’Educació, i un tècnic/a
municipal.
El coneixement mutu, la conﬁança i la
responsabilitat compartida entre els membres
de l’equip promotor d’un pla educatiu d’entorn
són imprescindibles per al seu èxit, així com la
implicació i la participació activa dels agents
més signiﬁcatius del territori:
• Els equips directius i els equips docents
dels centres educatius.

Cal no oblidar que els infants, adolescents i
joves no són simples destinataris, sinó també
membres actius del desenvolupament dels plans
educatius d’entorn; cal tenir en compte les
seves necessitats, propostes i treballs, i crear
estructures participatives signiﬁcatives, base
de la seva educació cívica i de la vitalitat
dels projectes comunitaris.

ABAST TERRITORIAL
A l’hora de deﬁnir l’abast territorial d’un PEE
cal tenir en compte dos aspectes:
• Que es pugui garantir la coherència
i la continuïtat educativa de l’alumnat.

• Els membres dels serveis educatius.
• Els membres de la junta de les AMPA
dels centres educatius.
• Els professionals dels serveis municipals.
• Els representants d’altres departaments
de la Generalitat.
• Els representants del teixit associatiu
del barri o municipi.
• Els representants d’entitats culturals,
esportives i de lleure.
• Els representants dels infants i dels joves.

• Que les dimensions del PEE siguin òptimes,
és a dir, que tingui un entorn prou ric i divers,
però alhora que el nombre d’alumnat a atendre
no sigui excessiu i que la complexitat de la
gestió que comporta sigui assumible.
La voluntat d’assegurar la coherència i la
continuïtat educativa de l’alumnat planteja
la necessitat de concretar l’acció del PEE en
l’espai on es desenvolupa la vida habitual dels
nois i noies. Així, per assegurar la continuïtat
educativa de 0 a 18 anys, és necessari que les
dimensions mínimes d’un PEE siguin almenys
d’una línia d’escolarització: una llar d’infants, un
centre d’educació infantil i primària i un centre
d’educació secundària.

EL CONEIXEMENT
MUTU, LA CONFIANÇA
I LA RESPONSABILITAT
COMPARTIDA ENTRE
ELS MEMBRES DE L’EQUIP
PROMOTOR D’UN PLA
EDUCATIU D’ENTORN
SÓN IMPRESCINDIBLES
PER AL SEU ÈXIT
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LA VOLUNTAT
D’ASSEGURAR
LA COHERÈNCIA I LA
CONTINUÏTAT EDUCATIVA
DE L’ALUMNAT DETERMINA
LA NECESSITAT
DE CONCRETAR L’ACCIÓ
DEL PEE EN L’ESPAI
NATURAL ON ES
DESENVOLUPA LA VIDA
HABITUAL DELS NOIS
I NOIES

Per altra banda, el desenvolupament de
plans educatius d’entorn en contextos de
dimensions excessivament grans diﬁculta
la deﬁnició de propostes d’actuació que
responguin a les diverses necessitats, diﬁculta
el desenvolupament del sentit d’implicació
i de compromís dels agents educatius que
hi participen i implica, a més, un afegit de
complexitat en la gestió. És aconsellable, per
tant, situar el sostre màxim de dimensions d’un
PEE en les 12/14 línies d’escolarització d’ESO,
amb les corresponents línies d’educació infantil
i primària que hi estan implicades. El nombre
total de nois i noies a atendre no hauria de
superar la xifra de 4.500 o 5.000 alumnes.

hauran de preveure les fórmules més adequades
de coordinació per assegurar la unitat d’actuació
en la zona educativa deﬁnida.

En tot cas, els límits màxim i mínim han de
respondre a criteris d’operativitat, per això l’abast
territorial del PEE s’ha de deﬁnir en funció de les
necessitats i els objectius d’actuació previstos.

El pla educatiu d’entorn s’ha d’entendre i situar
dins el context del projecte educatiu de ciutat
i n’ha de formar part. Així mateix, també s’ha
d’articular amb altres plans presents en el
territori, com ara plans de desenvolupament
comunitari, plans d’integració, els que provenen
de la Llei de barris...

En aquest sentit, cal preveure que en municipis
grans el desenvolupament del pla educatiu
d’entorn haurà de concretar-se en sectors o
subplans que representin un nombre abastable
de població escolar. Així mateix, és important
assegurar l’articulació d’aquests sectors per tal
de deﬁnir una proposta organitzativa coherent a
nivell de localitat.
D’altra banda, en el cas dels municipis petits on
no hi hagi centres de secundària, caldrà que es
vinculin amb els PEE de municipis on els nois
i noies cursen l’ESO. Aquests municipis també

L’espai natural d’un pla educatiu d’entorn és,
doncs, el d’una zona educativa, que pot
o no coincidir amb el municipi, on els centres
educatius que es troben en un mateix territori
o comunitat cooperen entre ells i alhora
s’articulen amb els altres serveis del territori
que també estan organitzats en zones, com
els socials, els sanitaris, culturals, esportius...

METODOLOGIA

El PEE ha d’aproﬁtar totes les iniciatives
i totes les sinergies creades, i ha de
potenciar-les amb una acció de cooperació
coordinada amb tots aquells àmbits destinats
a la integració escolar i social de l’alumnat
i de les seves famílies, i ha de concretar-se
en projectes d’actuació ben deﬁnits que donin
respostes clares i avaluables a les necessitats
concretes de l’alumnat de la zona.
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En els PEE poden participar-hi
tots els centres de la zona:
llars d’infants, escoles d’educació
infantil i primària, centres
d’educació especial, centres
d’educació secundària obligatòria
i postobligatòria, tant públics
com privats concertats, centres
d’ensenyaments artístics
i centres de formació de
persones adultes.
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Es tracta de crear un context de cooperació en què
els diferents agents socioeducatius que hi estan
implicats duguin a terme accions conjuntes per
a la resolució dels problemes que comparteixen.

límits de les competències professionals i dels
personalismes, per aconseguir una interacció
creativa que permeti un procés d’acció-reﬂexió
constant per a la millora educativa.

Aquest context de cooperació entre els agents
socioeducatius ha de basar-se en un treball
en xarxa, a partir de:

• La presa de decisions per acord, en una actitud
dialogant i positiva, amb voluntat de compartir,
d’implicar-se i de coresponsabilitzar-se.

• La deﬁnició d’un projecte comú que permeti
passar dels interessos particulars als objectius
compartits.

És important tenir en compte que en els projectes
de treball integrat tothom és necessari, però ningú
no és imprescindible. El que és important és tenir la
convicció i la implicació activa de tots els integrants,
i evitar dinàmiques negatives d’instrumentalització
i d’apropiació exclusiva del procés.

• La creació d’un espai d’intercanvi entre els
agents educatius que vagi més enllà dels

TREBALL EN XARXA
Característiques

Actituds

Compartir un projecte

Dialogant

Passar d’uns interessos particulars a uns objectius comuns

Positiva

Crear un espai d’intercanvi

Amb voluntat de compartir

Entendre l’acord com una eina de decisió

Implicació

Establir una millora constant a partir de l’acció

Coresponsabilització

Això vol dir entendre l’educació com una
tasca col·lectiva, evitant la fragmentació de les
actuacions, construint espais de responsabilitat
compartida, en els quals, a partir del compromís
mutu, es garanteixi col·lectivament l’èxit
educatiu.
Alguns principis del treball en xarxa que cal tenir
presents són:
• La coresponsabilitat de tothom.
• La participació des de la diversitat.
• La conﬁança mútua.
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• La cooperació en projectes compartits.
• La ﬂexibilitat en plantejaments i estructures.
• La proximitat a la realitat.
• La construcció col·lectiva.
• La voluntat de transformació social.
La característica principal del treball en xarxa és la
participació de cada sector per construir un projecte
comú i no tant per a l’engrandiment o millora del
propi sector. Passar de l’interès particular de la
pròpia entitat a la participació en una proposta
col·lectiva, sovint no és fàcil i requereix un procés
d’aprenentatge de tota la gent implicada.
Aquest teixit humà es va fent creuant voluntats,
propostes i actuacions, afavorint la connexió
entre els centres educatius i la comunitat que
els envolta, el que pot fer possible l’èxit educatiu
de tots els nois i noies.

PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT D’UN PEE
La implantació d’un pla educatiu d’entorn
en una localitat determinada requereix un procés
de gestació que asseguri la implicació de tots
els agents educatius que han de participar-hi.
És molt important, en aquest sentit, assegurar
que siguin aquests mateixos agents els que sentin

22 Caixa d’eines

la necessitat del suport institucional que el pla
educatiu d’entorn els pot proporcionar a partir de
la seva experiència prèvia de treball en xarxa.

Alhora es constitueix l’equip promotor del PEE,
que orientarà i dinamitzarà l’inici del procés.
Fase d’inici

D’altra banda, també cal vetllar de manera molt
especial per l’inici del pla educatiu d’entorn,
ja que és el moment de deﬁnir les necessitats,
les línies d’actuació i d’establir les
coordinacions necessàries.
Per tot plegat, és necessari deﬁnir diverses
fases en el procés d’implantació d’un pla
educatiu d’entorn.

Es tracta fonamentalment d’aconseguir la
implicació i la participació de tots els agents
i entitats del territori en un projecte educatiu
compartit. És important que tothom conegui en
què consisteix un pla educatiu d’entorn, què
pretén i com s’ha de desenvolupar, i que, alhora,
cadascun dels seus membres pugui fer una
valoració del que pot aportar-hi per aconseguir-ne
els objectius comuns.

Fase prèvia
Durant aquesta fase cal assegurar:
Les comunitats escolars, els agents socials,
els serveis educatius, els tècnics municipals,
la Inspecció educativa... valoren el conjunt
de necessitats del territori, les possibilitats
i potencialitats d’un treball en xarxa, la
predisposició a iniciar un treball conjunt...
i fan la proposta d’un possible pla educatiu
d’entorn, que es canalitza de manera conjunta
mitjançant els serveis territorials d’Educació
i els ajuntaments.
Fase de formalització

• La difusió i la sensibilització de tots els
agents educatius. L’objectiu és el coneixement
mutu i l’establiment de les xarxes de relació
i representativitat i la identiﬁcació de tots els
agents en el projecte comú. Així, cada un dels
col·lectius implicats ha de difondre entre els
seus membres els objectius del pla educatiu
d’entorn i ha d’establir i donar a conèixer
els mecanismes que permetran que tothom
hi pugui fer sentir la seva veu i fer les seves
aportacions al projecte comú.

Una vegada aprovada la sol·licitud del PEE,
s’estableixen els contactes i els acords
institucionals, que culminen amb la signatura
del conveni entre el Departament d’Educació
i l’ajuntament corresponent.

• L’encaix amb les plataformes existents. Estudi
acurat de les plataformes existents, per tal
de fer l’encaix amb PEE, buscar una acció
sinèrgica i evitar que ningú no se senti ignorat
o rebutjat.
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• La deﬁnició de l’estructura representativa
i operativa. És important que el PEE optimitzi
els mecanismes de participació del conjunt
de la comunitat educativa i s’organitzi en
estructures àgils. Cal tenir en compte, però, que
les vinculacions requereixen voluntats
i plantejaments analítics i estratègics especíﬁcs i
alhora el compromís de defensar col·lectivament
la igualtat educativa. Caldrà trobar diversos
models de gestió que donin resposta a aquestes
qüestions: on, quan, per què i amb qui
coordinar-se per aconseguir un treball integrat.
• El mapa de recursos. Anàlisi acurada de les
disponibilitats del territori pel que fa als
recursos existents per part de cada una de les
entitats i agents que hi participen.
• La detecció de necessitats a partir dels
indicadors d’avaluació, que hauran de
permetre valorar el progrés en l’assoliment dels
objectius especíﬁcs del PEE, comparant el
diagnòstic inicial amb el ﬁnal.
• La deﬁnició dels objectius propis i de les
línies d’actuació del PEE, que es concretaran
anualment en el projecte d’actuacions.
Fase d’aplicació
Un cop constituïdes les plataformes estructurals
i deﬁnits els objectius propis, caldrà passar a la
fase d’aplicació del projecte comú que permeti
aconseguir els objectius proposats.
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• Concreció del projecte anual d’actuacions.
Cada comissió local, amb la participació de
tots els agents, acorda el disseny d’un seguit
d’actuacions per donar resposta als objectius
que s’han prioritzat per cobrir les necessitats
de la zona educativa.
• Aplicació del projecte d’actuacions. Es posen
en marxa les actuacions que donaran resposta
als objectius especíﬁcs del PEE, però també
a l’objectiu comú de millorar l’educació
per a tothom.
Fase d’avaluació
L’avaluació del PEE ha de permetre un procés
de desenvolupament de caràcter cíclic i en
espiral que permeti processos de millora a partir
de la reﬂexió sobre els resultats de l’actuació
realitzada.
En aquest sentit cal preveure:
• Una avaluació anual, de caràcter intern,
que ha de quedar reﬂectida en la memòria
anual d’actuacions on, a partir dels resultats
obtinguts amb les actuacions desenvolupades,
s’han de marcar les propostes de millora
amb vista a la programació del projecte
d’actuacions del curs següent, per aconseguir
progressivament els objectius proposats.
• Una avaluació d’impacte, de caràcter extern,
a mig procés i al ﬁnal del procés.
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ACTUACIONS DEL PEE
Cada curs la Comissió local del PEE, a partir de
la diagnosi de necessitats de la zona educativa,
estableix els objectius d’actuació d’aquell curs,
actualitza el mapa de recursos locals i concreta
un projecte d’actuacions.

CADA ACTUACIÓ
PREVISTA S’HA DE
REALITZAR D’ACORD
AMB CRITERIS D’EQUITAT,
HA DE PROMOURE
LA CONVIVÈNCIA
INTERCULTURAL
I HA D’INCENTIVAR
L’ÚS DE LA LLENGUA
CATALANA

• Accions per a la coordinació i dinamització
d’entitats i agents educatius
• Accions per fomentar el sentiment
de pertinença a un projecte comú
• Accions per a la dinamització de familiars

En el disseny de les actuacions del PEE cal
tenir sempre present que, tot i que forçosament
han de ser molt diverses per poder respondre
a les necessitats concretes de cada zona, totes
han d’orientar-se sempre cap als objectius
globals del PEE i als del Pla LIC, de manera
que cada actuació prevista s’ha de realitzar
d’acord amb criteris d’equitat, ha de promoure
la convivència intercultural i ha d’incentivar
l’ús de la llengua catalana.

• Accions per a la dinamització d’infants i de joves

En aquest mateix sentit, les actuacions d’un
PEE han d’estar vinculades amb les línies
d’intervenció del Pla. D’acord amb aquestes
línies, les actuacions s’agrupen en vuit blocs:

Miren de garantir l’escolarització òptima i
equilibrada de tot l’alumnat, i d’actuar davant
l’absentisme escolar i prevenir-lo, coordinant
tots els serveis i entitats que hi tinguin
responsabilitat, i cercant noves propostes
per afrontar-lo:

Actuacions de sensibilització i de formació

• Formació de monitors, d’AMPA, d’entitats
i associacions
• Formació dels professionals vinculats al PEE
• ...
Actuacions per a l’optimització de l’escolarització

Pretenen desvetllar actituds positives i oferir
formació pel que fa a la promoció de l’ús de la
llengua catalana, l’educació intercultural i la
cohesió social, i potenciar una dinàmica que
afavoreixi el treball en xarxa:

• Accions de sensibilització per promoure una
escolarització el més equilibrada possible

• Accions puntuals de sensibilització: jornades,
xerrades, cartells, campanyes, exposicions...

• Accions per acostar els centres escolars
a famílies que en desconﬁen

• Accions per compatibilitzar l’horari escolar
i l’horari laboral
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• Acompanyament per a la incorporació escolar
i en el pas entre etapes educatives

Acollida de l’alumnat i de les famílies
que s’incorporen a la zona

• Accions adreçades als centres: assessorament,
jornades d’intercanvi, difusió de bones
pràctiques...

Les actuacions d’aquest bloc han de
complementar i articular les que el municipi
ja fa per acollir les famílies i les que els centres
tenen previstes per a l’acollida dels alumnes
i de les seves famílies. Es tracta d’assegurar que
cada família rebi la informació i el suport

• Acompanyament de famílies amb diﬁcultats
especials per afavorir-ne la implicació en la
tasca educativa

• Servei d’informació per a famílies nouvingudes
• Sessions informatives sobre cultura escolar
en llengües d’origen
• Acompanyament en el procés de matriculació
• Programes d’acompanyament escolar
per a les famílies

AQUESTES ACTUACIONS D’ACOLLIDA TENEN UNA IMPORTÀNCIA ESPECIAL
EN EL CAS DE FAMÍLIES NOUVINGUDES QUE DESCONEIXEN EL NOSTRE SISTEMA
EDUCATIU O EN AQUELLES QUE, PER DIVERSES CIRCUMSTÀNCIES, ES TROBEN
ALLUNYADES DEL MÓN ESCOLAR

• Accions per donar a conèixer tots els centres
escolars de la zona

necessaris per respondre a les seves necessitats
especíﬁques.

• Seguiment de famílies amb diﬁcultats
especials

• Accions positives per a la igualtat, que evitin
qualsevol tipus d’exclusió o de discriminació
en els processos d’escolarització per motius
de gènere, socioculturals, econòmics, etc.

Aquestes actuacions d’acollida tenen una
importància especial en el cas de famílies
nouvingudes que desconeixen el nostre sistema
educatiu o en aquelles que, per diverses
circumstàncies, es troben allunyades del món
escolar, per aconseguir que puguin ser un
referent positiu i col·laborador en l’educació
dels seus ﬁlls i ﬁlles.

• Programes d’acollida: famílies acollidores /
mares acollidores, joves-guia, grups
de conversa...

• ...

• ...
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Activitats complementàries, extraescolars
o de vacances
És sabut que molts infants i adolescents, per
desconeixement o manca de recursos econòmics
de les seves famílies, en ﬁnalitzar el temps
lectiu no practiquen cap tipus d’activitat
complementària, fet que els diferencia, i molt,
d’altres que gaudeixen d’aquest recurs educatiu.

Es tracta, doncs, de promoure la participació de
tot l’alumnat en activitats extraescolars, lúdiques,
esportives, d’expressió artística, etc. D’acord
amb això, el pla educatiu d’entorn assumirà la
responsabilitat de promoure tota mena d’activitats
educatives en temps de lleure, ja que afavoreixen
tant l’ampliació i la millora dels aprenentatges
escolars com l’educació ciutadana.
Aquestes activitats poden ser organitzades
des d’àmbits diversos, però serà important

que estiguin proposades, coordinades
i econòmicament ajustades des de les
comissions de treball de cada pla educatiu
d’entorn perquè puguin ser realment obertes a
tots els infants i joves de la zona. Cal tenir en
compte sobretot que hi ha activitats que, pel
seu cost econòmic, poden estar fora de l’abast
de molts pressupostos familiars i que, per tant,
cal fer-les accessibles a tots els nois

• Formació en llengua catalana i en llengua
i cultura d’origen

i noies, també als infants i joves en situacions
més desfavorides, a ﬁ d’assegurar l’equitat
educativa i fomentar la convivència entre
col·lectius diversos.

• Suport per facilitar la participació de l’alumnat
socialment desfavorit en totes les activitats
del PEE

• Activitats de menjador
• Activitats complementàries del currículum
escolar
• Projectes per a infants i joves en risc

• ...
• Activitats de vacances
Incentivació escolar
• Activitats extraescolars esportives, culturals
i de lleure

L’èxit educatiu és l’objectiu prioritari del
desplegament dels plans educatius d’entorn,
i per afavorir-lo cal proporcionar recursos que
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millorin l’eﬁcàcia dels centres educatius
i facilitin l’acceleració dels aprenentatges.
En aquest sentit, són especialment interessants
els projectes globals que impliquen tota la
comunitat educativa, com poden ser les comunitats
d’aprenentatge o les propostes en la línia de
l’aprenentatge servei, per la seva qualitat afegida
de participació cívica i de servei a la comunitat.
• Projectes globals d’innovació educativa
en col·laboració centre-entorn
• Reforç i acompanyament dels processos
escolars en horari i períodes no lectius:
estudi assistit, reforç escolar...

són les accions més adequades per prevenir
i proporcionar recursos per al tractament
d’aspectes socials que tenen una especial
incidència en els infants i els joves de la zona:
• Actuacions per fomentar la solidaritat,
la participació i el civisme
• Actuacions d’educació per a la salut
i de prevenció de conductes de risc
• Actuacions de prevenció de la violència,
del racisme i de la xenofòbia
• Actuacions d’educació mediambiental
• ...

• Accions de conscienciació de les famílies
en relació amb el món escolar: incentivació
de la lectura, coneixement dels recursos
culturals de l’entorn...
• Biblioteques escolars obertes i programes
d’incentivació de la lectura
• Activitats lectives motivadores amb projecció
externa
• ...
Resposta a les demandes socials
Aquest és un bloc molt obert, en el qual cada
pla educatiu d’entorn ha de decidir quines

Acompanyament academicoprofessional
El ﬁnal de l’educació obligatòria és un moment
especialment delicat per als nois i noies
que no han assolit les titulacions corresponents
o que, havent-les assolit, es troben desorientats
i mancats de recursos per abordar els estudis
post-obligatoris.
Cal, des del PEE, incentivar la continuïtat
dels estudis del major nombre possible de
nois i noies, sense que incideixin en aquesta
continuïtat les possibilitats econòmiques
o el nivell acadèmic i professional de les
seves famílies.
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l’associacionisme i normalitza l’ús de
la llengua catalana. Els tallers de pares
i mares, les tertúlies pedagògiques, les trobades
intergeneracionals, les activitats de participació
ciutadana conjuntes d’alumnat i famílies, la
participació en associacions de pares i mares o de
veïns, l’organització de festes, tallers interculturals,
etc. afavoriran que tothom se senti protagonista
d’un ampli procés educatiu que no exclou ningú.

Cal preveure actuacions en xarxa
entre els centres d’educació secundària,
els centres de persones adultes, els instituts
de promoció econòmica municipals, els serveis
socials, les empreses i les entitats diverses de
la zona per aproﬁtar tots els recursos existents
a la comunitat, a ﬁ que cap noi o noia no
romangui, en ﬁnalitzar els estudis obligatoris,
sense una orientació correcta i adequada a les
seves capacitats, possibilitats i il·lusions de futur
personal i professional:

• Activitats de coneixement del municipi

• Accions d’informació i orientació

• Activitats de formació i de convivència

• Programes d’orientació acadèmica
i d’inserció laboral

• Tertúlies literàries
• Activitats intergeneracionals

• Tallers d’iniciació professional
• Refermament d’aprenentatges bàsics
en el tram 16-18
• Itineraris d’inserció sociolaboral en
col·laboració amb empreses de l’entorn

• Espais d’intercanvi entre famílies en relació
amb l’educació dels ﬁlls
• Festes, vetllades, trobades interculturals,
trobades de ﬁnal d’activitats...
• ...

• Acompanyament de l’alumnat amb diﬁcultats
especials
• ...
Espais de trobada i convivència
La convivència facilita el coneixement mutu, ajuda
a combatre els prejudicis, promou la participació i

AVALUACIÓ DEL PEE
El procés que cal seguir per aconseguir una
avaluació acurada ha de fonamentar-se en
l’ús d’instruments senzills que permetin que
cada una de les parts implicades faci una
diagnosi detallada de la situació inicial des

L’AVALUACIÓ DEL PEE
HA DE SER L’ELEMENT
QUE FACILITI LA
MILLORA CONTÍNUA
DEL PLA
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de la seva pròpia perspectiva. L’anàlisi dels
elements valorats a la diagnosi ha de permetre
posteriorment mesurar el procés de canvi,
modiﬁcació o assoliment experimentats en cada
un dels aspectes del Pla educatiu d’entorn.
Aquestes valoracions han de ser un element que
faciliti la millora contínua del Pla i permeti a la
comissió local tenir un coneixement ampli i global
de totes i cadascuna de les diferents actuacions.
A ﬁ d’aconseguir tornar a iniciar el procés, curs
rere curs, de manera que el projecte vagi creixent
tant en conscienciació, implicació i participació
dels agents educatius implicats com en
l’assoliment dels objectius del PEE, és fonamental
deﬁnir els indicadors que ens permetin comprovar
quines són les ﬁtes aconseguides, quines millores
cal introduir i quins aspectes s’han de canviar.
Indicadors d’avaluació
1. Increment de l’èxit acadèmic, reduint
desigualtats entre col·lectius
1.1. Resultats acadèmics (generals
i per col·lectius)
Increment del volum d’acreditacions
(GES)
Millora dels resultats de les proves
de competències bàsiques
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1.2. Trajectòries acadèmiques (generals
i per col·lectius)
Increment de les taxes d’escolarització
a la secundària postobligatòria
1.3. Adhesió escolar (generals, per col·lectius
i famílies)
Increment de la vinculació respecte
de l’escola i de la cultura escolar
2. Enfortiment de les xarxes educatives
2.1. Increment del nombre i perﬁl dels
agents educatius implicats en la
institució escolar
2.2. Increment d’actuacions coordinades
2.3. Més eﬁcàcia i eﬁciència del treball
en xarxa
3. Enfortiment de la participació en el lleure,
reduint desigualtats entre col·lectius
3.1. Enfortiment de l’oferta de lleure:
entitats, equipaments (inclosos
els centres educatius) i activitats
3.2. Increment del total d’alumnes
participants en serveis, activitats
i programes a realitzar més enllà
de l’escola (total i per col·lectius)

3.3. Millora de la percepció d’utilitat
expressiva i/o instructiva (alumnes,
famílies i agents educatius)
4. Enfortiment dels vincles entre les famílies,
l’escola i l’entorn
4.1. Optimització i increment dels canals
i els vincles de relació entre les famílies
i els centres escolars
4.2. Increment del nombre d’activitats
escolars i extraescolars amb
organització/participació de les famílies
5. Millora de la presència i l’ús social
de la llengua catalana
5.1. Increment de la presència i l’ús de
la llengua en la vida ordinària dels
centres educatius i en les actuacions
promogudes pels agents de l’educació
no formal
5.2. Millora de la consciència, les actituds
i els comportaments lingüístics
del professorat, de l’alumnat i dels
agents que participen en les activitats
d’educació no formal que promou el PEE
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Un pla educatiu d’entorn és un model obert que
parteix de les realitats locals; per tant, cada localitat
o zona l’ha d’adequar a les seves necessitats i
a la seva pròpia estructura organitzativa, sense
desvirtuar el seu caràcter participatiu i de lideratge,
que comparteixen l’ajuntament i el Departament
d’Educació.
Aquesta diversitat de models d’estructura no ha
de diﬁcultar, però, l’existència de dos aspectes
fonamentals:
• La representativitat, cal que les estructures
organitzatives afavoreixin una participació
veritablement democràtica per tal que tothom
se senti integrat.
• L’operativitat, per facilitar la gestió del dia a dia
i que la presa de decisions sigui àgil i ràpida.
Entre el Departament d’Educació i l’ajuntament
cal establir una línia de comunicació permanent
que faciliti el coneixement i l’entesa entre tots els
agents socieducatius.
En aquest sentit, es poden articular tres nivells
de participació i decisió:
a) Comissió representativa-institucional.
Aquest nivell acull els representants
institucionals (ajuntament, Departament
d’Educació i altres departaments

CADA LOCALITAT HA
D’ADEQUAR A LES
SEVES NECESSITATS
UNA ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA
QUE ASSEGURI LA
REPRESENTATIVITAT
I L’OPERATIVITAT
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o institucions) amb els seus tècnics de
referència i representants de les entitats
i de les associacions de veïns.
És on es deﬁneixen les grans orientacions del
PEE, on se’n fa el seguiment i s’aprova el pla
d’actuacions i la memòria de cada curs. També
és on es decideix la composició de la comissió
operativa i de la comissió participativa.
La presideix l’alcalde o alcaldessa o regidor/a
que delegui, i actua com a vicepresident/a
el director/a dels serveis territorials del
Departament o el/la inspector/a que delegui.
La seva composició depèn de l’organització
local, però, en tot cas, cal assegurar que
hi participen, com a mínim, els membres
de l’equip promotor del PEE i que hi són
representats els directors i les directores dels
centres docents i dels serveis educatius.
També és important que hi puguin participar
representants d’altres regidories
de l’ajuntament, representants d’altres
departaments de la Generalitat amb presència
a la zona, representants de l’alumnat,
representants de les AMPA dels centres docents,
i representants de les entitats i associacions
vinculades a la comunitat educativa.
b) Comissió operativa. En aquest nivell es fa
possible que el pla funcioni i es dinamitzi.
No és un òrgan decisori, és un òrgan de gestió.

Li correspon coordinar i dinamitzar el treball
de les comissions participatives, assegurar la
coherència de les actuacions amb els objectius
establerts i fer possible que les decisions
institucionals es concretin i es realitzin.
Elabora el pla d’actuació i la memòria de
cada curs a partir de les propostes de les
comissions i de les prioritats establertes
que presenta a la comissió representativainstitucional per a la seva aprovació.
Pot estar formada pels tècnics que aporta
el Departament d’Educació i l’ajuntament,
un representant dels centres educatius i algun
dels agents socials en representació de les
associacions i entitats del sector. Convé que
tingui un nombre reduït de membres.
c) Comissions participatives. Grups de treball on
hi pot participar tothom que estigui interessat
en una determinada temàtica.
Cada grup, a partir del marc establert,
deﬁneix les seves línies d’intervenció, proposa
les actuacions més adequades per donar
resposta a les necessitats detectades i en fa el
seguiment i la valoració.
Hi poden participar docents o altres professionals
relacionats amb l’educació, membres de les
AMPA, veïns d’alguna associació, membres
d’un centre obert o d’una entitat de lleure...
i, evidentment, els mateixos nois i noies.
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RECURSOS
El potencial d’un pla educatiu d’entorn sorgeix
del grau d’implicació, de coordinació i de
cooperació que s’aconsegueixi: posar en comú les
necessitats, cercar les possibilitats d’ajuda mútua,
implicar-se en projectes comuns... proporciona
un sentiment de comunitat que fa que tot sembli
possible i tot sigui més fàcil d’assolir.
La capacitat de treball compartit, la construcció
de la xarxa és, per tant, allò que dóna força a un
pla educatiu d’entorn i, paradoxalment, també pot
ser el seu punt feble, ja que la possibilitat que
hi hagi una manca d’implicació o de participació
d’uns o altres li restaria operativitat i eﬁcàcia.
La importància de prioritzar l’operativitat i
eﬁcàcia del pla evidencia que cal disposar del
recurs més important de tots: uns professionals
amb un coneixement profund del territori
i amb una formació adequada per poder-lo
dinamitzar. En aquest sentit, el Departament
d’Educació ha previst la incorporació d’una nova
ﬁgura professional, l’assessor/a de Llengua,
Interculturalitat i Cohesió Social (assessor/a LIC),
que, en col·laboració amb la Inspecció educativa
i en coordinació amb els altres serveis educatius,
donarà suport a la xarxa local. Cal també que
l’ajuntament assigni un tècnic/a municipal
a la coordinació i dinamització del PEE.
L’assessor/a LIC i el tècnic o tècnica designat
per l’Administració local són els professionals

que han de potenciar la participació, facilitar
els processos, acostar actituds, desenvolupar la
conﬁança mútua, gestionar i positivar la resolució
dels conﬂictes, fer conﬂuir iniciatives, facilitar
espais de trobada, donar ales als projectes...
a ﬁ d’animar tots els agents i col·lectius
educatius perquè s’impliquin cada cop més
en el pla educatiu d’entorn.
Els altres recursos del pla són el resultat de la
posada en comú de les aportacions de la xarxa
institucional i de la xarxa social per tal de donar
resposta a les necessitats de cada territori.
La cooperació i l’optimització dels recursos
existents a la zona ha de fer possible la
sostenibilitat del PEE més enllà de les
aportacions econòmiques extraordinàries
necessàries per endegar-lo.
Des d’aquesta perspectiva seria un error
considerar el PEE simplement com una
aportació de recursos extraordinaris a una
zona determinada per part del Departament
d’Educació, perquè, en no preveure que
les actuacions puguin ser sostenibles de
manera ordinària, es crearien dependències
econòmiques que limitarien la continuïtat
a llarg termini del PEE i, ﬁns i tot, es
podria crear un efecte negatiu, desactivant
la implicació dels agents del territori. Cal
entendre, doncs, el ﬁnançament econòmic
del PEE, en la seva etapa inicial, a partir
de la necessitat de disposar d’un impuls

extraordinari per posar en marxa les
actuacions, la formació de tots els agents
implicats i l’esforç de dinamització del treball
en xarxa, però sense perdre mai de vista que
les actuacions s’han de plantejar de tal manera
que puguin ser sostenibles, a mitjà termini,
amb els mitjans ordinaris.
Recursos econòmics. Finançament dels plans
educatius d’entorn
El ﬁnançament d’un PEE es concreta en
l’addenda econòmica al conveni de col·laboració
inter-institucional signat entre el conseller
d’Educació i Universitats i l’alcalde o alcaldessa
del municipi.
La dotació econòmica dels PEE estarà conﬁgurada
per dos tipus d’aportacions: la del Departament
d’Educació i la de l’ajuntament. L’aportació
municipal representarà incrementar un 30% la
dotació oberta que hagi efectuat el Departament
d’Educació.
Atès que la bestreta de la dotació econòmica
del Departament d’Educació es farà efectiva a
la ﬁ del primer trimestre de cada curs escolar,
l’aportació de l’ajuntament hauria de permetre
iniciar les actuacions previstes en el projecte a
partir del primer dia del curs.
L’aportació del Departament d’Educació als
diversos plans es concreta en dues partides:
una de ﬁnalista i una d’oberta.
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ELS CRITERIS PER A
L’ASSIGNACIÓ DE RECURSOS
SÓN EN PART DE CARÀCTER
UNIVERSAL, SEGONS EL
NOMBRE D’ALUMNES,
I EN PART FOCALITZATS,
SEGONS LES NECESSITATS
ESPECÍFIQUES

– Dotació econòmica ﬁnalista
Aquesta dotació vol assegurar el
desenvolupament de diverses actuacions que el
Departament d’Educació considera prioritàries
per a l’assoliment dels objectius dels PEE.
L’assignació dels recursos econòmics per
desenvolupar aquestes actuacions s’efectuarà
segons els criteris que determini el Departament
mateix en funció de les necessitats detectades.

• Índex de complexitat educativa de primària

– Dotació econòmica oberta
Part de la dotació econòmica destinada a afrontar
les despeses del projecte d’actuació de cada PEE.

La profunda convicció que només la implicació
de tots els agents educatius en un mateix projecte
compartit ens permetrà assolir amb èxit els reptes
que ens planteja avui l’educació dels nostres
infants i joves ha portat el Departament d’Educació
a impulsar el desenvolupament de plans educatius
d’entorn, amb caràcter experimental, els cursos
2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007,
a diverses localitats de Catalunya.

Els criteris per a l’assignació de recursos són
en part de caràcter universal, segons el nombre
d’alumnes del PEE, i en part focalitzats, segons
les necessitats especíﬁques del PEE, deﬁnides
per indicadors socials i escolars que tenen
correspondència directa amb els objectius
perseguits.
Indicadors socials i municipals:
• Nivell de renda dels ciutadans (IDESCAT / INE)
• Nivell de coneixement i ús de la llengua
catalana (cens lingüístic)
Indicadors escolars (dades relatives a l’alumnat
dels centres de la zona educativa):
• Percentatge d’alumnat que acredita el GES

• Índex de complexitat educativa de secundària
• Taxa d’escolarització a primer cicle d’educació
infantil (0-3 anys)

PERSPECTIVES DE FUTUR

La valoració en profunditat d’aquesta fase
experimental que en fan tots els agents implicats
ha d’aportar els elements que permetran obrir,
en cursos futurs, una convocatòria ordinària
per al desenvolupament de PEE adreçada a tots
els municipis de Catalunya.
El Departament d’Educació considera els PEE
com una iniciativa que necessàriament s’hauria
de generalitzar i consolidar progressivament a tots
els municipis de Catalunya. Per fer-ho possible
és necessari, en molts casos, un ﬁnançament
especíﬁc per a la seva iniciació, però els PEE han
de tendir progressivament a la sostenibilitat.
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En aquest sentit, amb vista a la seva
generalització, es pot preveure que la
convocatòria, amb dotació especíﬁca del
Departament, tingui un abast temporal màxim
de sis anys, període necessari per consolidar
les estructures territorials i les estratègies
de ﬁnançament sostenibles que facilitin
la continuïtat del PEE.
Una futura convocatòria de PEE per part del
Departament d’Educació abastaria així, amb
caràcter general, set cursos escolars: un primer
curs, sense dotació econòmica extraordinària,
per a la fase inicial, i sis cursos amb dotació
econòmica extraordinària, que ha de tendir
progressivament a assolir actuacions autosostenibles que puguin continuar desenvolupantse un cop clos el conveni especíﬁc entre
l’ajuntament i el Departament d’Educació. •

CAP A UNA METODOLOGIA DE
PLANS EDUCATIUS D’ENTORN
JOAN SUBIRATS, MIQUEL ÀNGEL ALEGRE I JORDI COLLET
Àrea d’Educació de l’IGOP
(Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB)

EDUCACIÓ MÉS ENLLÀ DE L’ENSENYAMENT
EN ELS DARRERS TEMPS L’EMMARCAMENT
POLÍTIC I ADMINISTRATIU DEL CONCEPTE
I LA INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE
L’ENSENYAMENT HA TENDIT A OBRIR
PERSPECTIVES. EN TERMES GENERALS,
L’OBJECTE DE TREBALL I REFLEXIÓ
ES MOU ACTUALMENT DE L’“ENSENYAMENT
EN SENTIT ESTRICTE” A L’“EDUCACIÓ EN
SENTIT AMPLI”. UN EXEMPLE EVIDENT
D’AQUEST MOVIMENT EL TROBEM EN EL
REBATEJAMENT DE MOLTES DE LES ABANS

denominades regidories o àrees d’ensenyament,
avui dites regidories o àrees d’educació;
començant pel mateix Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
És clar que els girs d’aquest emmarcament
impliquen alguna cosa més que una simple
modiﬁcació nominal, representen un
eixamplament de l’objecte d’atenció. Podria,
per exemple, fer-se referència a la proliferació
de l’oferta de formació continuada ocorreguda
en els darrers cinc anys, o a l’espectacular
increment del nombre d’alumnes inscrits

en programes de màster, postgrau i cursos
d’especialització. Podria també apuntar-se
aquí la cada vegada més necessària adequació
del conjunt de programes i cursos que formen
part de la designada genèricament “formació
de persones adultes”. En deﬁnitiva, el procés
d’ensenyament s’eixampla en sentit longitudinal:
cada vegada es fa més necessari formar-se al
llarg de tota la vida.
Tanmateix caldria signiﬁcar alhora la
transcendència d’un eixamplament diferent,
d’una obertura de mires que podríem entendre
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que es produeix també en sentit transversal.
També en termes genèrics es concep que
l’educació és quelcom més que allò que es
produeix a l’escola, quelcom més que allò que es
rep en un context d’ensenyament-aprenentatge
formal i reglat amb objectius pedagògics i
curriculars seqüenciats amb vista a l’adquisició
de titulacions oﬁcialment reconegudes. Molt
sintèticament, el marc actual ens situa davant de
tots aquells aprenentatges (continguts, habilitats,
valors...) que permeten a les persones disposar
d’eines i competències per entendre el món
en què vivim i moure-s’hi millor.
Des d’aquest punt de vista és clar que en el
mateix àmbit escolar no únicament tenen lloc
processos d’ensenyament. S’entén així que
des del camp de la pedagogia actualment
s’arribi a qüestionar el sentit de la tradicional
divisió conceptual “educació formal (escola)”
vs. “educació no formal” (lleure). Sobretot
d’ençà de l’entrada en vigor de la LOGSE es fa
particularment evident que l’àmbit escolar és més
que un subjecte de transmissió d’educació formal.
A l’escola es produeixen processos estrictament
instructius alhora que es projecten (i miren
d’avaluar-se) continguts educatius no formals.
I això no succeeix tan sols perquè l’escola,
en horari lectiu, mantingui contacte amb
determinats actors externs (visita d’alumnes
a equipaments culturals, o sessions de tutoria
o crèdits de síntesi desenvolupats en la
col·laboració amb entitats de lleure o ONG).

El mateix procés d’ensenyament-aprenentatge
“ordinari” s’impregna de principis i criteris
que depassen l’estricte marc de la instrucció
formativa acumulable. Un clar exemple d’això
el representa la importació a l’escola de
l’educació en valors.
I, ﬁnalment, convindria introduir en aquest mateix
debat el següent punt d’atenció. Sense negar,
ans al contrari, la transcendència que poden tenir
els aspectes més directament relacionats amb
el que Bernstein denomina “ordre instrumental”
–criteris curriculars, pedagògics i d’avaluació–,
a l’escola ens trobem amb les relacions,
interaccions, amistats, enemistats, aproximacions,
distanciaments, sentiments, emocions,
racionalitats, lluites i solidaritats..., tot plegat
experiències que transmeten educació no escolar

EDUCACIÓ MÉS ENLLÀ DE L’ESCOLA
Amb relació al sentit d’aquest trànsit
–de l’ensenyament a l’educació–, apareix com
a “lloc comú” en les agendes polítiques i
acadèmiques la conveniència d’incloure com
a objecte del debat educatiu el conjunt d’actors
que, d’una manera o altra, generen educació.
Si educació no és ensenyament i prou (s’entén
aquí ensenyament escolar), aleshores cal
orquestrar instruments que permetin visualitzar
i organitzar el paper que desenvolupa la totalitat
d’agents educatius pensables.
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Sentim aleshores anomenar l’expressió de
“escola-xarxa”, fórmula darrere la qual acostuma
a parlar-se, amb uns o altres matisos, de la
necessitat que els processos escolars que
s’operen als centres educatius s’obrin al treball
cooperatiu i coordinat amb els agents educadors
i socials que formen part del seu entorn més
o menys immediat. O apostem per les virtuts
d’aquells centres educatius caracteritzables
dins els paràmetres de l’anomenada “escolacomunitat”, que són...
[...] centres caracteritzats tant per una forta
implantació al territori, com per una forta
identiﬁcació dels seus components amb un
projecte de centre ben deﬁnit.
[...] [centres que] garanteixen el servei a la
comunitat a la qual s’integren, i alhora, projecten
la seva activitat en aquest territori, en aquella xarxa
de comunitats.1

En resum, cada vegada se senten amb més
força aquelles veus que insisteixen en la
necessitat d’eixamplar l’acció educativa i
integradora de les escoles al teixit comunitari
que les envolta, sense la “complicitat” del
qual els centres perden no tan sols capacitat
d’incidència, sinó també legitimitat en les
seves actuacions.2 I podríem aquí fer referència
a un dels arguments que hem tingut ocasió
de defensar en un altre lloc (Alegre i Herrera,
2000). L’escola, en qualitat d’institució social,
pot ser molt més que un mer mecanisme de

reproducció sociocultural de l’ordre establert,
ans al contrari un instrument relativament
autònom i necessari en la lluita contra la
perpetuació dels diferents eixos de desigualtat
que creuen l’estructura social. Tanmateix,
l’escola, en qualitat de realitat empírica i
viscuda, s’insereix en el si d’una comunitat
amb la qual entaula relacions de mútua
determinació. Aquest context comunitari
emmarca la situació en què es troba l’estructura
creuada dels principals eixos de desigualtat
(classe, gènere i ètnia), i són aquestes les
coordenades que més directament informen
el tipus de relacions socials que s’estableixen
a l’escola (alumnes amb alumnes, alumnes
amb professorat, famílies amb famílies,
famílies amb professorat, famílies amb
administració del centre, etc.). Factors com
ara la trajectòria social i les inèrcies culturals
dels mateixos centres, així com les estratègies
derivades dels interessos i subjectivitats
particulars i conjunturals dels actors implicats,
sense menystenir el pes de segons quines
implementacions de polítiques educatives
sobre la matèria, poden contribuir a generar
dinàmiques de transformació de la mateixa vida
escolar i comunitària. En tot cas,
i a ﬁ d’evitar la fragmentació d’aquest procés,
escola i comunitat han de romandre
en permanent diàleg: cal que l’escola
“serveixi” a la comunitat, però sobretot cal
que la comunitat –el seu conjunt d’agents
socials i institucionals generadors
d’educació– penetri en la vida escolar.

CAL QUE LA COMUNITAT
–EL SEU CONJUNT
D’AGENTS SOCIALS
I INSTITUCIONALS
GENERADORS
D’EDUCACIÓ– PENETRI
EN LA VIDA ESCOLAR

1. Subirats, J. (2002). Educació i govern local. La importància del
territori i la comunitat en el paper de l’escola. Barcelona, CEAC. p. 37.
2. Vegeu, per exemple, els plantejaments teòrics i el recull d’experiències
que apareixen en el llibre Més enllà de l’escola. Transformacions
socials i noves dinàmiques educatives i professionals [Joan Subirats
(coord.), Josep Alsinet, Clara Riba, Montserrat Ribera; Ed. Mediterrània,
Col·l. «Polítiques», núm. 37, 2003]. A un altre nivell, caldria situar
dins aquesta perspectiva els diferents projectes de “comunitats
d’aprenentatge” endegats per col·lectius com el CREA (vegeu
http://comunidadesdeaprendizaje.net).
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CORESPONSABILITAT EDUCATIVA

LA PROXIMITAT DE
LES DECISIONS A
LA CIUTADANIA POT
MILLORAR LA QUALITAT
DELS SERVEIS PRESTATS
I AFAVORIR
LA RESPONSABILITAT
DELS QUI HAURAN DE
RENDIR COMPTES
DE LA SEVA GESTIÓ

Tot plegat ens situa davant la tesi que l’educació
és cosa de tothom. O parafrasejant un proverbi
d’origen africà: “per educar un infant fa falta la
tribu sencera”. Ens ocupem en aquest apartat del
reclam a la coresponabilització que aquest nou
paradigma obre a les estratègies de dos actors clau
en el lideratge (no necessàriament dirigista) i gestió
d’aquest procés d’extensió que alguns autors han
designat com la “conspiració educativa” del conjunt
de la ciutadania. Ens referim a l’Administració
educativa (autonòmica) i a l’Administració local.
Un dels aspectes sobre els quals el Govern
ha mostrat voluntat d’introduir canvis és el
de la distribució de competències entre els
diferents nivells de l’Administració pública. Una
implicació més gran dels ajuntaments en el
terreny de la planiﬁcació i la gestió educatives
es considera que té avantatges innegables: la
proximitat de les decisions a la ciutadania pot
millorar la qualitat dels serveis prestats i afavorir
la responsabilitat dels qui hauran de rendir
comptes de la seva gestió; la descentralització
pot facilitar també l’impuls d’iniciatives de
transversalitat en el territori, una necessitat
cada cop més evident per assegurar la qualitat
de les polítiques socials; també des de l’àmbit
de decisió local es pot agilitar i millorar la
coordinació dels recursos humans i materials
disponibles al territori per trencar l’aïllament de
les escoles i capitalitzar l’oferta educativa del
territori en sentit ampli.

Alhora, la descentralització, la desconcentració,
per elles mateixes, no garanteixen de manera
automàtica l’assoliment dels dos principis bàsics
que haurien de basar la política educativa entesa
en sentit ampli: l’equitat (que inclou valors
com el de la igualtat d’oportunitats o la cohesió
social) i la qualitat (en la gestió dels processos
educatius i en els resultats).
En primer lloc cal voluntat política, des de totes
dues bandes. Situaríem aquí la valentia d’un
nombre signiﬁcatiu de municipis catalans els
quals, independentment de les possibilitats
competencials que els atorga la normativa vigent,
estan impulsant iniciatives educatives de tota
mena: desenvolupament de projectes educatius
de ciutat, elaboració de mapes educatius de
ciutat, iniciatives en l’àmbit de l’educació
infantil, en ensenyaments especials, en educació
permanent i d’adults i també en aspectes
complementaris, com la connexió educacióempresa, connexió educació-entorn local,
connexió educació formal i no formal, processos
d’integració dels nouvinguts, tractament especíﬁc
del fracàs escolar, etc. Des de l’Administració
educativa autonòmica, la voluntat i el compromís
polític en aquest terreny comença a visualitzar-se
en diferents camps: constitució de les oﬁcines
municipals d’escolarització, debat sobre el
disseny de les zones educatives, o la mateixa
oﬁcialització dels plans educatius d’entorn.
En segon lloc cal disposar de fórmules de
responsabilitat compartida que generin les
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condicions per a una gestió transparent i guiada
pels principis de la igualtat d’oportunitats i la
qualitat. Caldria partir de la següent premissa:
és erroni imaginar l’equilibri entre responsabilitats
i nivells de govern com una mena de “joc a
suma zero”, en el qual allò que hom guanya,
algú altre ho perd. Cal avançar en les idees que
defensa l’“acord” des d’una lògica de “suma
positiva”, és a dir, compartint responsabilitats i
protagonismes, en beneﬁci dels objectius comuns,
en aquest cas la qualitat i equitat del servei de
les institucions educatives catalanes. Entenem
per tant que el que cal és veure qui fa què, i en
quines àrees es conﬂueix, evitant caure en el
risc de la fragmentació del sistema a partir d’una
visió mecànica que confongui descentralització
territorial amb estricta municipalització, confonent
institució representativa i legitimitat local amb
capacitat per exercir autoritat i responsabilitat des
dels suﬁcients recursos i competències en l’àmbit
educatiu i escolar.
Descentralitzar no pot voler dir perdre capacitat
de govern. I per fer realitat aquesta aproximació
cal deﬁnir amb claredat les responsabilitats entre
els diferents nivells de govern. Finalment, no tan
sols s’avançarà mitjançant l’atribució o delegació
als ajuntaments de noves competències en
matèria educativa. S’avançarà sobretot en la
mesura en què s’assegurin mecanismes eﬁcaços
de coresponsabilitat i cogestió, mecanismes
que articulin, sobre la base de la concurrència
competencial, autèntiques dinàmiques
col·laboratives.

S’AVANÇARÀ
EN LA MESURA EN
QUÈ S’ASSEGURIN
MECANISMES EFICAÇOS
DE CORESPONSABILITAT
I COGESTIÓ,
AUTÈNTIQUES
DINÀMIQUES
COL·LABORATIVES
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AQUESTA FÓRMULA
DE TREBALL EN XARXA
CONCEP L’EDUCACIÓ
COM UN ASSUMPTE
COL·LECTIU DEL QUAL CAL
RESPONDRE EN COMÚ,
CONSTRUINT ESPAIS
DE RESPONSABILITAT
COMPARTIDA
I CERCANT L’ÒPTIM
DESENVOLUPAMENT DELS
PROCESSOS EDUCATIUS

3. Vegeu Subirats, J. i Albaigés, B. (coords.) (2006). Educació i
Comunitat. Reﬂexions entorn del treball integrat dels agents educatius.
Barcelona, Fundació Jaume Boﬁll, Col·l. «Finestra Oberta», núm. 48.
4. Ibídem, p. 14.

És clar que el projecte general que emmarca
la posada en marxa i desenvolupament
dels plans educatius d’entorn en diferents
municipis representa una oportunitat per a
l’avenç en l’establiment de fórmules concretes
i sobre el territori d’administració i gestió de
responsabilitats compartides entre Administració
autonòmica i local respecte d’un àmbit especíﬁc
de la política educativa.
Per a tot això és també clar que objectius com els
que planteja el projecte dels plans d’entorn no
es poden cobrir exclusivament amb dinàmiques
d’acció col·laborativa entre centres educatius i
ambdós nivells d’administració, encara que en
tots dos nivells s’estengui el radi de departaments
implicats; no sols Educació, sinó també Joventut,
Cultura, etc. Al capdavall, i així mateix es reconeix
tot al llarg del redactat del projecte dels PEE,
l’assoliment efectiu de l’anomenada “escolaxarxa” depèn també de les situacions, prioritats
i dotacions que caracteritzen la realitat dels
recursos i serveis amb què es pretén establir
línies de coresponsabilització educativa: serveis
educatius externs (CRP, EAP, serveis socials...),
equipaments (biblioteques, centres cívics,
centres oberts...), agents municipals (regidories,
plans transversals, comissions estratègiques...),
representants de pares i mares (AMPA),
representants d’estudiants, entitats de lleure
(associacions educatives, culturals, juvenils,
esportives...), etc. I tot plegat comptant amb la
conveniència d’estendre la xarxa a altres agents o
col·lectius informals amb voluntat de formar part

(això és, participar) d’aquest procés col·lectiu,
de conspirar-hi.

EL TREBALL INTEGRAT EN EDUCACIÓ
És aquí on se’ns encaixa un altre principi bàsic,
en aquest cas referent a allò que podríem
anomenar el treball integrat en educació.
En efecte, aquesta fórmula de treball en xarxa
concep l’educació com un assumpte col·lectiu
del qual cal respondre en comú, construint
espais de responsabilitat compartida entre
la pluralitat d’agents socioeducatius, cercant
de manera proactiva l’òptim desenvolupament
dels processos educatius.
Bona part dels principis bàsics del treball integrat
deﬁneixen punts d’interès centrals per a la
perspectiva de treball pròpia dels plans educatius
d’entorn.3 Un d’aquests principis és la participació
constructiva, adreçada a la deﬁnició col·lectiva i
compartida tant de les problemàtiques a les quals
s’ha de fer front, com de les solucions que s’han
de dur a la pràctica. Així,
L’exercici efectiu de la coresponsabilitat passa per
la creació de projectes i espais participatius que
comptin amb la implicació de diferents agents
socioeducatius. En les fases de formulació del
treball integrat, la participació és necessària a l’hora
de garantir la consideració dels diversos interessos
i perspectives existents, així com l’acceptació
col·lectiva de les decisions adoptades.4
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En aquest sentit, el treball integrat ha de saber
promoure xarxes estables de treball cooperatiu
que generin connectivitats sostenibles entre la
pluralitat d’actors socioeducatius involucrats
en el camp d’actuació en qüestió; pluralitat
d’actors que, sense sacriﬁcar les particularitats
dels seus interessos i punts de vista, augmenten
la seva visibilitat com a agents clau i els seus
lligams d’interdependència, reciprocitat
i complementarietat.
Tot plegat des d’un enfocament de clara
vinculació amb el territori, pròxim i obert
a les seves necessitats i sentits particulars.
Dit d’una altra manera, tot procés de treball
integrat i participat requereix dues condicions
igualment necessàries. En primer lloc, cal que
el procés s’estableixi sobre la base de criteris
de signiﬁcativitat: els agents participants
han de compartir i entendre el sentit de la seva
participació. En segon lloc, ha de respondre
a raons d’utilitat: els agents participants han
de conèixer i disposar de garanties d’allò per
a què servirà la seva participació o coordinació.
Dit planerament, l’exercici de la transversalitat,
de la participació, de la coresponsabilització
no és tan sols una qüestió sentimental
o ideològica, es també un instrument pràctic
per a la visualització, discussió i consens
col·lectiu d’uns interessos particulars. D’aquí
els valors de la proximitat i transparència com
a principis també bàsics de tot treball integrat
en educació:

Sense proximitat, el treball integrat acaba per
veure’s com aliè a les pròpies dinàmiques de
funcionament, i la implicació dels agents es
desincentiva. [...] Precisament, sovint el treball
integrat està condicionat a la percepció d’utilitat
–individual i sobretot col·lectiva– que tenen els
agents implicats. Per això, l’aplicabilitat i la
concreció de les decisions adoptades, l’operativitat
del procés o la visibilitat de l’impacte per part
dels agents implicats, per posar-ne alguns
exemples, són factors fonamentals per entendre
el desenvolupament exitós de l’experiència.5

Un dels objectius centrals del treball integrat
en educació rau a superar les dinàmiques de
segmentació, competència i autoreferencialitat
dels diversos agents socioeducatius. Aquestes
dinàmiques generen tot un seguit de distincions
–àmbit autonòmic-local, públic-privat, laicconfessional, educació formal - educació
no formal, instruccional-lúdic, voluntaristaprofessionalitzat, generalista-especialitzat,
infantil-juvenil-adult-gent gran...– que acaben
torpedinant l’adequació de solucions coherents a
uns mateixos reptes educatius. Superar aquestes
tendències passa per la institucionalització en
el territori de formes de treball integrat, això
és, per la cristal·lització i sostenibilitat d’unes
metodologies d’intervenció en el marc de la
pràctica quotidiana dels agents educatius;
unes metodologies, per tant, que han de deixar
de caracteritzar-se des d’un concepció
de subsidiarietat respecte d’altres àmbits
i formes de treball.

L’EXERCICI DE LA
TRANSVERSALITAT, DE
LA PARTICIPACIÓ, DE LA
CORESPONSABILITZACIÓ
NO ÉS TAN SOLS UNA
QÜESTIÓ SENTIMENTAL
O IDEOLÒGICA,
ES TAMBÉ UN
INSTRUMENT PRÀCTIC
PER A LA VISUALITZACIÓ,
DISCUSSIÓ
I CONSENS COL·LECTIU
D’UNS INTERESSOS
PARTICULARS

5. Ibídem, p. 19.
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EL DESENVOLUPAMENT
DEL TREBALL INTEGRAT
EN L’ÀMBIT EDUCATIU
NO HAURIA DE COMPORTAR
LA DUPLICACIÓ
O SOLAPAMENT
D’ESTRUCTURES
I PROCESSOS
TERRITORIALS,
SINÓ QUE HA
D’INCORPORAR-SE
A LES XARXES
COMUNITÀRIES JA
EXISTENTS

Semblantment, el desenvolupament del
treball integrat en l’àmbit educatiu no hauria
de comportar la duplicació o solapament
d’estructures i processos territorials, sinó que
ha d’incorporar-se, sempre que sigui possible,
a les xarxes comunitàries ja existents. D’aquesta
manera s’enriqueix la funcionalitat d’aquestes
xarxes i es consolida el capital social del territori,
sense incrementar innecessàriament
la complexitat i els requeriments de participació.
De fet, la saturació dels espais i dels
protagonistes de participació en alguns territoris
pot arribar a fomentar un cert cansament per part
dels agents i a desincentivar la seva implicació,
més encara quan els resultats de la participació
no s’ajusten a les expectatives.
El paper de l’Administració pública és clau
en el foment d’aquesta metodologia de treball.
En tot cas, des de la consideració de quatre
requeriments. En primer lloc, l’aposta per
l’activació de dinàmiques de treball integrat
no ha de ser interpretada, sota cap concepte,
en qualitat de procediments d’externalització o
transferència de competències i responsabilitats.
Ans al contrari, aquesta aposta representa una
oportunitat per dur a la pràctica les necessàries
adequacions de l’acció de govern en el marc
dels nous reptes d’allò que els experts
denominen la governance política, sobretot
quan s’incideix en l’àmbit local.
En segon lloc, cal no confondre el necessari rol
de lideratge polític que l’Administració (sobretot
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la local) ha d’acomplir en aquest procés,
amb pràctiques no desitjables de ﬁdelització
i intervencionisme o control polítics. Tal com
ampliarem més endavant, tenir capacitat de
lideratge depèn cada vegada més de l’habilitat
de l’Administració per gestionar la xarxa
d’agents educatius que operen en l’escenari
local i intermediar-hi, i també per articular
les complicitats adequades amb el conjunt
dels diferents nivells de govern.
D’aquesta darrera consideració se’n desprèn un
tercer requeriment. L’extensió del treball integrat
al conjunt dels actors educatius que componen
la ciutadania demana anar acompanyada
de la incorporació de les seves mateixes
lògiques de transversalitat a la pròpia estructura
organitzativa de l’Administració. Si entenem que
“la transversalitat fa referència a una manera
d’abordar horitzontalment temes que per la seva
naturalesa escapen la divisió compartimental
de l’Administració pública o que impliquen
simultàniament diverses dimensions”,6 aleshores
caldria obrir mecanismes i espais de coordinació
entre els corresponents departaments d’una
determinada Administració pública (relacions
intra-administratives), o entre els serveis públics
de diferents administracions (relacions interadministratives).
Finalment, cal comptar amb el fet que
nombroses experiències de treball integrat
fracassen com a conseqüència de no disposar
dels recursos humans, infraestructurals

i sobretot econòmics que possibiliten la
implementació efectiva de les actuacions
acordades, l’assoliment dels objectius plantejats
i, en deﬁnitiva, la cobertura de les expectatives
construïdes pels diversos agents. Així,
L’Administració pública corresponent ha de prendre
consciència que difícilment es poden instaurar
noves metodologies de treball per transformar la
realitat socioeducativa d’un determinat territori
sense una major dotació de recursos. De fet,
la mateixa connectivitat i la seva promoció ja
representen un cost, sobretot si es volen connectar
aquells agents que es caracteritzen per una certa
escassetat i precarietat de recursos.7
Si bé és cert que disposar d’aquests recursos no
és en cap cas condició suﬁcient per a l’assoliment
d’experiències de treball integrat exitoses
(l’optimització dels recursos passa, precisament,
per la capacitat d’articular coherentment projectes
comuns), sí que representa un requeriment
necessari fonamental en els moments inicials
de la seva posada en marxa.

L’HORITZÓ DELS PLANS EDUCATIUS
D’ENTORN: QÜESTIONS OBERTES
Ningú no dubta de l’encert dels plantejaments
i metodologies generals que emmarquen els
punts de partida dels plans educatius d’entorn.
Al capdavall, els reptes educatius als quals es
pretén fer front difícilment poden ser resolts

6. Nadal, M., Oliveres, R. i Alegre, M. A. (2001). Les actuacions
municipals a Catalunya en l’àmbit de la immigració. Barcelona, Fundació
Jaume Boﬁll, Col·l. «Finestra Oberta», núm. 27. p. 36.
7. Subirats, J. i Albaigés, B. (2006). Ibídem, p. 42.
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SOM DAVANT D’UN DILEMA,
VELL COMPANY DE VIATGE
DE LES POLÍTIQUES
PÚBLIQUES: CONVÉ
OPTAR PER ESTRATÈGIES
D’UNIVERSALITZACIÓ
O FOCALITZACIÓ

8. A propòsit d’aquesta qüestió, en un altre lloc hem defensat el
següent argument: “fer efectiva i alhora creïble als ulls de tothom
l’ampliació de les xarxes del treball integrat en educació, de la fórmula
de l’escola-xarxa, de la seva connexió amb l’entorn, passa primerament
per disposar de recursos perquè la unitat de xarxa bàsica o mínima
‘centre-serveis educatius externs’ rutlli com s’espera que hauria de rutllar.
Començar descol·lapsant la capacitat d’acció d’aquestes unitats per
resoldre problemàtiques especíﬁques, i començar fent-ho discriminant
positivament aquelles unitats que, atesa la situació actual, més ho
necessiten, no vol dir desviar-se dels principis bàsics de l’equitat
educativa o la cohesió social. Tot el contrari.” (ref. Revista EAP**).

sense una intervenció coordinada per i des del
conjunt d’agents socioeducatius que, més o
menys obertament, de manera més o menys
visible, són a la base de la seva existència.
Alhora, prendre’s seriosament aquesta declaració
implica necessàriament formular-se tot un seguit
d’interrogants d’obligada consideració. Tot seguit
ens n’ocupem.

plantejar-se interrogants com: es prioritza
el redreçament de situacions escolars en zones
amb elevats índexs de fracàs escolar?;
es prioritza la intervenció en entorns on els lligams
entre centres educatius i entitats de lleure són
molt precaris?; es prioritza el treball en centres
amb elevats percentatges de població escolar
estrangera?; es prioritzen actuacions en medis
escolars on l’ús del català és més minoritari?, etc.

Una qüestió de prioritats
Semblantment al que succeeix quan es debat
el desplegament de qualsevol política social
considerada necessària, de bon inici queda
pendent de resoldre la sempre problemàtica
qüestió de les prioritats. I val a dir que el procés
de resolució d’aquesta qüestió ineludiblement
es relaciona –o hauria de relacionar-se– amb
les característiques del model d’actuació que
s’hagi deﬁnit. Aquí sorgeix un primer interrogant:
quin és el model de plans educatiu d’entorn
que justiﬁca la seva priorització en uns o altres
contextos socioeducatius?

O a un altre nivell: quins són els actors clau
que convé involucrar de manera prioritària en
el procés (centres escolars, serveis educatius
externs, famílies, entitats i associacions,
equipaments, ajuntaments...)?,8 quin ha de
ser el paper que ha de desenvolupar cadascun
d’ells?; etc. O encara més: cal centrar els targets
prioritàriament en la població escolar?; si és
així, aleshores quines etapes educatives són
considerades d’intervenció prioritària?, etc.

Som davant d’un dilema, vell company de viatge
de les polítiques públiques: convé optar per
estratègies de normalització (o universalització)
o d’especiﬁcitat (o focalització)?

Bona part de les experiències europees “més
enllà de l’escola” es mouen sota els paràmetres
del disseny focalitzador d’intervencions
educatives i acaba essent usual que el conjunt
d’aquestes intervencions es desenvolupin
en contextos socioeducatius particularment
vulnerables (a escala socioeconòmica i cultural).

El fet d’optar per una estratègia d’especiﬁcitat
implica òbviament deﬁnir les característiques
especíﬁques de l’objecte que pot formar part
del target de la intervenció. En aquestes
circumstàncies esdevé condició necessària

Cal dir que aquestes pràctiques de
“discriminació positiva” faciliten la ponderació
objectiva de tot un seguit de criteris explícits
de necessitat. L’establiment d’aquests criteris
i la mateixa possibilitat de discriminar targets
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sobre la base d’uns determinats valors de certes
variables permet disposar d’una graella de
dades útil per a la posterior avaluació objectiva
dels impactes dels plans i intervencions
implementats. En aquest cas la rendició de
comptes consisteix a avaluar la mesura en què
els valors d’aquelles realitats a què es pretenia
fer front (índexs d’alumnes no acreditats, volum
d’alumnes d’un institut inscrits en activitats de
lleure, hores d’obertura dels centres escolars
més enllà de l’horari lectiu, nombre de cursos
de formació de pares i mares oferts al barri, etc.)
s’han modiﬁcat en un sentit o altre.
A l’altra banda de l’eix romanen aquelles
opcions d’intervenció que, ja des de l’origen, són
dissenyades com a estratègies universalitzadores.
Aquestes estratègies, també d’entrada, permeten
superar alguns dels “efectes perversos”
atribuïbles a certs sistemes d’intervenció basats
en l’especiﬁcitat. Un d’aquests efectes té a veure
amb l’impacte dels processos d’estigmatització
social. En la mesura en què un mateix barri, un
mateix entorn escolar..., acabi essent objecte de
múltiples i sostingudes intervencions públiques
(no tan sols en el marc d’un possible pla
d’entorn, també de plans de desenvolupament
comunitari o com a zona d’actuació preferent,
o com a target de la llei de barris...), molt
probablement acabaran generant-s’hi dinàmiques
d’assistencialització que l’etiquetaran com a
“enclavament problemàtic” i diﬁcultaran les
seves possibilitats d’autonomia i autèntica
recuperació.

Així mateix, cal no menystenir la preocupació
de les administracions públiques en l’ordre de
la legitimació social de les seves accions. En
aquest sentit, les estratègies normalitzadores eviten
(almenys parcialment) a l’Administració els vells
riscos de les accions de “discriminació positiva”:
transmetre la imatge que les necessitats de
determinats barris o entorns acaben sempre essent
injustament prioritzades davant les de la resta.
Però els recursos (econòmics, humans, formatius...)
que l’Administració educativa pot destinar al
desenvolupament de plans educatius d’entorn
són òbviament limitats. Dit altrament, difícilment
el Departament d’Educació pot estendre el seu
suport i tutorització efectiva al conjunt de contextos
socioeducatius del territori català i que, des
d’un enfocament universalitzador, mereixerien
tots plegats disposar d’eines per treballar en
aquesta línia. Per molt que els plans educatius
d’entorn apostin per la conveniència d’acabar
normalitzant els seus principis d’actuació a tot el
sistema educatiu català, quan parlem de dotació
en recursos per al seu desplegament en espais
educatius concrets, el marc de possibilitats
és necessàriament limitat.
Alhora, optar per estratègies tendents a
la universalització del recurs implica una
ﬂexibilització tal dels criteris, variables i valors
de ponderació de necessitats, que acaba
desdibuixant-se la possibilitat de disposar
d’indicadors comuns per a l’avaluació objectiva
d’impactes.
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En deﬁnitiva, ens situem davant d’una qüestió
de models. Som també conscients que en la
pràctica podem entendre que el debat entre
“opcions d’universalització” vs. “opcions
d’especiﬁcitat” pot acabar convertint-se en
una discussió certament estèril en la mesura
en què s’allunyi de la pregunta que justament
li atorga sentit: quines són i com es mesuren
les problemàtiques a què es pretén fer front?
I, a partir d’aquí: com s’avaluen els efectes
de la intervenció en xarxa dissenyada i ﬁnançada
per abordar aquestes problemàtiques?
Aleshores apareixen, per exemple, els punts
febles de dur ﬁns a les últimes conseqüències
tant les estratègies de normalització com les
opcions de focalització. En aquest apartat n’hem
assenyalat algunes. Així i tot, continua essent
evident que el grau d’eﬁcàcia i legitimitat de
tota aposta política (com ho és l’aposta dels
plans d’entorn) depèn de la capacitat d’abordar
amb extrema rigorositat la deﬁnició de respostes
clares i compartides a aquests interrogants.
Una qüestió de sinergies
Cada cop més, el repte és treballar des d’una
visió global, explicitant valors i sabent articular
interessos i plantejaments sectorials. I això no és
simplement una perspectiva estratègica desitjable.
És més aviat una exigència que sorgeix de cada
política sectorial, que troba diﬁcultats per poder
abordar els problemes especíﬁcs des
de perspectives estrictament especialitzades.

Les visions de futur de les comunitats locals
hauran d’anar articulant i fent més consistents
les estratègies educatives, mediambientals,
territorials, de desenvolupament econòmic,
i de cohesió social. És evident que tant per
hàbit, com per estructura organitzativa i
professional, com per facilitat en el tractament
de temes complexos, es tendeix a diferenciar
aproximacions i problemes compartimentantlos en àrees departamentals i distribucions
funcionals més o menys convencionals.
Tanmateix, tenir capacitat de govern, tenir
capacitat de lideratge depèn cada vegada més
de l’habilitat per afrontar problemes complexos
des d’estratègies equivalentment complexes.
Davant aquestes noves formes de gestió i de
govern sembla fer-se més present la necessitat
de comptar amb la implicació de la ciutadania
a l’hora de prendre decisions, gestionar els
reptes plantejats i donar-hi respostes. La política
pública pot tenir un paper decisiu en el futur
de les comunitats locals, però la seva inﬂuència
i incidència dependrà sobretot de la seva
capacitat de gestionar i intermediar en la xarxa
d’actors que operen en l’escenari local
i d’articular les complicitats adequades amb
el conjunt dels diferents nivells de govern.
No insistirem en els valors de l’estratègia
de coresponsabilització en matèria d’acció
educativa. Però sí cal remarcar que aquesta
estratègia no és quelcom que es concreti en
el buit. Els models, les formes i els seus canals
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d’articulació s’emmarquen en un context social i
polític local que forçosament condiciona la seva
forma, contingut, abast i resultats.
És evident que tot un seguit de factors associats
a les dinàmiques institucionals reals existents
en l’àmbit local sovint poden obstaculitzar
l’acompliment de les dinàmiques que reclama
l’aposta per la coresponsabilitat. Un d’aquests
factors és el de la transversalitat intra- i interadministrativa. Per al cas que ens ocupa,
sovint els dèﬁcits de transversalitat provoquen
l’emergència de diversos canals de participació
i actuació en matèria educativa (associats a les
diferents àrees de govern municipal i autonòmic),
sovint coexistents amb altres processos
participatius vinculats a projectes pretesament
transversals. El desplegament pràctic dels plans
educatius d’entorn té lloc en unes realitats locals
que sovint ja existien. Així, per exemple,
podem trobar que aquests comencen
a desenvolupar-se en zones objecte d’actuacions
dissenyades des de marcs d’intervenció
diferents: projectes educatius de ciutat, plans
comunitaris, Llei de barris... Tot plegat provoca
amb relativa freqüència problemes de coherència
institucional, això és solapaments disfuncionals
de processos que, de retruc, fàcilment poden
acabar promovent la desacreditació i la
desafecció del conjunt d’actors implicats envers
el sentit del conjunt d’aquests mateixos canals.
Paral·lelament existeixen altres factors
que cal considerar a l’hora de valorar el nivell

ÉS INELUDIBLE
ELABORAR I PREVEURE
METODOLOGIES DE
CO-GESTIÓ
TRANSVERSAL
DE PROCESSOS,
SUSCEPTIBLES
DE FACILITAR UNA
ADMINISTRACIÓ
COMPARTIDA
(I COHERENT) DE
DINÀMIQUES
DE PARTICIPACIÓ
I ACTUACIÓ

d’adequació del tramat de canals de participació
i actuació articulats a escala local: objectius
més o menys realistes del procés, nivell de
suport polític, nivell de compromís de vinculació
adquirit, perﬁl més o menys plural i divers dels
participants, metodologies més o menys idònies
d’organització i dinamització dels debats, etc.
Tot plegat no fa sinó abundar en la justiﬁcació
de la importància cabdal d’abordar la deﬁnició
acurada d’un marc que, defugint criteris
exclusivistes, permeti aproﬁtar les sinergies
pròpies de la combinació d’estratègies pròpies
d’àmbits diferents. Ara per ara és ineludible
elaborar i preveure metodologies de co-gestió
transversal de processos, susceptibles de
facilitar una administració compartida
(i coherent) de dinàmiques de participació
i actuació sobre problemàtiques
que responen a unes mateixes raons. •

EXPERIÈNCIES DE ZONIFICACIÓ
DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA:
ANGLATERRA, FRANÇA I HOLANDA
EXTRACTE DE L’INFORME DEL MATEIX TÍTOL ELABORAT PER
MIQUEL ÀNGEL ALEGRE, JORDI COLLET I SHEILA GONZÀLEZ
Àrea d’Educació de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB)

ANGLATERRA: EXCELLENCE
IN CITIES (EiC)
Descripció
L’Excellence in Cities (EiC) és un programa
focalitzat de suport a les escoles situades en
àrees urbanes vulnerables del país. En els seus
inicis, any 1999, es planteja com un mecanisme
per mirar d’incrementar els estàndards educatius
dels centres de secundària situats en sis grans
metròpolis (Londres-centre, Birmingham,
Manchester, Liverpool, Leeds i Shefﬁeld). L’any

2001 les àrees EiC podien estendre l’acció del
programa als centres de primària. En l’actualitat
al voltant de 1.000 centres de secundària i
1.000 centres de primària sostinguts amb
fons públics estan involucrats en el programa.
Concretament són 57 els municipis que formen
part de l’EiC.
Context
El pla Excellence in Cities representa un
instrument suplementari en el marc dels
criteris generals de localització de la inversió

en educació a Anglaterra. Gairebé el 90% del
ﬁnançament que reben els centres sostinguts
amb fons públics prové del Govern central, si
bé són les autoritats locals les encarregades
de fer-ne la distribució. Val a dir en tot cas
que el mateix Govern central aplica criteris de
compensació a l’hora de distribuir els diners
entre les autoritats locals del país. En l’àmbit
educatiu, els “Standard Spending Assessements
(SSA)”, que ﬁxen la quantitat de despesa
educativa ﬁnançable a càrrec dels fons centrals,
permeten localitzar una major quantitat de
despesa en aquelles localitats que més ho
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LA MANERA MÉS
EFICAÇ D’ABORDAR LES
PROBLEMÀTIQUES I LES
DESIGUALTATS EDUCATIVES
ÉS PER MITJÀ DEL
TREBALL INTEGRAT ENTRE
ELS DIFERENTS CENTRES,
LA SEVA COMUNITAT I LES
AUTORITATS EDUCATIVES

necessiten. A banda d’indicadors generals
(població, nombre d’escoles, d’alumnes...), una
mesura central en el moment de ﬁxar el SSA
de cada govern local és l’índex de necessitats
educatives addicionals (AEN). Aquest índex
sintètic recull, a escala local: la proporció de
nens i nenes amb pares perceptors d’algun
subsidi, la proporció de famílies monoparentals i
la proporció de residents pertanyents a minories
ètniques. A escala nacional, aquesta variable
arriba a comptar per a un 15% del total del SSA
per alumne. Un exemple: el curs 2001-2002 el
SSA per estudiant de secundària oscil·lava entre
2.905 lliures per al cas de Rutland, i 5.336
lliures per a la localitat de Lambeth.
En aquest sentit la política d’EiC s’estableix com
un recurs afegit a aquesta política redistributiva.
En termes generals, la inversió realitzada en
programes d’EiC ha representat entorn d’1,1%
del total de la despesa pública efectuada en
educació. Així mateix, els òrgans competents
de la gestió de la despesa (EiC Partnerships)
habitualment han fet servir recursos d’altres
fonts especíﬁques de ﬁnançament per
completar actuacions inscrites en els diferents
subprogrames de l’EiC: fons europeus, Ethnic
Minority Achievement Grant, Leadership
Incentive Grant...
Principis
Els principis bàsics del programa són designats
de la manera següent:

• High Expectations of every individual
(expectatives elevades per a tothom)
Es veu indispensable el treball sobre les
expectatives de professors i famílies respecte
de la vàlua acadèmica dels diversos alumnes.
Dit a la inversa, sembla demostrat que
els estereotips negatius dels adults sobre
les possibilitats de rendir i promocionar
eﬁcaçment a l’escola afecten negativament les
aspiracions d’aquests alumnes i reprodueixen
el cicle del fracàs escolar.
• Diversity (diversitat)
Es parteix de la importància d’equiparar
la diversitat d’intervencions socioeducatives
a la diversitat de problemàtiques especíﬁques
que viuen els centres escolars. Mitjançant
múltiples programes i àmbits d’actuació es
pretén arribar a cobrir les necessitats particulars
de les diferents escoles i instituts, en el marc
de l’objectiu general de proveir uns serveis
educatius òptims per al conjunt de l’alumnat.
• Networks (xarxes)
L’EiC es fonamenta en la constatació que la
manera més eﬁcaç d’abordar les problemàtiques
i les desigualtats educatives és per mitjà del
treball integrat entre els diferents centres, la
seva comunitat i les autoritats educatives locals
(LEA). Aquest treball cooperatiu ha d’abastar
un radi d’acció ampli, que permeti a l’alumne
sentir-se membre, no tan sols de la comunitat
educativa de la seva escola, sinó d’una
comunitat d’aprenentatge de més abast.
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• Extending opportunities
(increment d’oportunitats)
En darrer terme es persegueix igualar l’èxit
escolar del conjunt dels centres escolars
que formen part d’un programa EiC, reduint
la inequitat i les desigualtats quant als
estàndards educatius assolits.
Àmbits estratègics (strands)
El pla es fonamenta en tres grans àmbits
estratègics bàsics (core strands):
– El subprograma “Gifted and Talented pupils”
Una de les línies bàsiques de treball en què se
sustenta l’EiC és l’ampliació de les oportunitats
de l’alumnat “dotat” dels centres que formen
part del programa. Cada centre pot arribar
a identiﬁcar ﬁns a un 10% del seu alumnat
dins d’aquesta categoria. No es tracta d’una
etiqueta aplicable a l’alumnat que, d’acord amb
determinats paràmetres psicotècnics, podria
ser considerat “superdotat”. Val a dir que els
centres disposen d’un marge ampli a l’hora de
determinar qui entra a formar part d’aquest sector
d’alumnat. D’acord amb les indicacions del DfES
(Department for Education and Skills), alguns dels
possibles instruments per dur a terme aquesta
categorització van des dels resultats obtinguts en
els tests de les diferents matèries instrumentals,
ﬁns a l’avaluació qualitativa de la situació i els
progressos de l’alumnat efectuada pels equips
docents o pel professorat especialista.

ES PRETÉN GARANTIR
QUE AQUELLS ALUMNES
ESCOLARITZATS EN
CENTRES SITUATS EN
ÀREES ECONÒMICAMENT
VULNERABLES
INCREMENTIN EL SEU
ÈXIT ESCOLAR I LES
SEVES EXPECTATIVES
DE CONTINUÏTAT
ACADÈMICA

En tot cas, aquest subprograma incideix en
aquell alumnat que mostra especials habilitats
i competències en una o més àrees del
currículum bàsic (gifted) o en les matèries
artístiques (talented), encara que es tracti
d’alumnes amb un baix rendiment acadèmic, i
proporciona recursos per permetre l’organització
d’una acció pedagògica especíﬁcament adreçada
a aquest alumnat. El desenvolupament d’aquesta
acció pedagògica diferenciada pot arribar a
traduir-se, transitòriament, en l’establiment de
grups de treball formats per aquest alumnat al
marge de les dinàmiques de la classe ordinària.
Així es permet el desenvolupament d’estratègies
d’acceleració educativa basades en una
adaptació curricular de “màxims”.
Es pretén garantir que, aquells alumnes
escolaritzats en centres situats en àrees
econòmicament vulnerables i que són considerats
capaços d’assolir uns bons nivells, incrementin
el seu èxit escolar i les seves expectatives de
continuïtat acadèmica. En darrer terme se situa
aquest com un dels possibles mecanismes per
subvertir el cercle que duu els centres amb més
fracàs escolar a reproduir la seva situació curs
rere curs.
– El subprograma “Learning Mentors”
L’objectiu del treball dels “mentors” és
donar suport de manera individualitzada a
l’aprenentatge d’aquells alumnes que es troben
pròxims a situacions d’absentisme durador,
abandonament o fracàs escolar. La ﬁnalitat
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LES LEARNING SUPPORT
UNITS (LSU) SÓN
DISPOSITIUS ESCOLARS
ESPECÍFICS DISSENYATS
PER A ALUMNES AMB RISC
D’EXCLUSIÓ I DESAFECCIÓ
ESCOLAR QUE PRESENTEN
GREUS PROBLEMES
DE COMPORTAMENT

d’aquest subprograma és recuperar l’adhesió
d’aquest alumnat al procés d’escolarització,
la seva motivació vers l’aprenentatge i,
consegüentment, el seu rendiment i expectatives
acadèmiques positives. Treballant de manera
coordinada amb l’equip docent, la tasca dels
mentors pot efectuar-se tant dins com fora del
centre. El de treball abasta tant les diferents
etapes educatives com l’acompanyament
durant les transicions entre etapes. Els mentors
estableixen contacte regular amb les famílies
dels alumnes que són a càrrec seu, i actuen
com el principal agent d’orientació cap a l’accés
a altres recursos i programes (serveis socials,
centres de suport, entitats...).
Poden ser contractats com a mentors el
professorat (sempre que no pertanyin al mateix
centre on desenvoluparan la seva acció),
persones adultes pertanyents a determinades
minories ètniques, o també treballadors
i treballadores socials.
En bona mesura, aquest subprograma
s’inspira en els valors dels “models positius
de referència”.
– El subprograma “Learning Support Units”
Les Learning Support Units (LSU) són dispositius
escolars especíﬁcs dissenyats per a alumnes
amb risc d’exclusió i desafecció escolar que
presenten greus problemes de comportament.
Permeten desenvolupar programes temporals de
suport amb l’objectiu de reintegrar als seus grups

ordinaris de referència, de seguida que es pugui,
l’alumnat que hi assisteix.
Les LSU poden agrupar alumnat matriculat a
l’escola on s’ubiquen o bé escolaritzar alumnes
procedents de diversos centres educatius, que
poden assistir-hi una part de la seva jornada
escolar o bé tota sencera. En cap cas la seva
estada no podrà superar els dos trimestres. La
ràtio d’alumnes per LSU no pot ésser superior
a deu places.
Hi ha molt d’interès a garantir que el
professorat d’aquestes unitats reuneixi un perﬁl
i disposi d’una preparació que el faci plenament
capaç de servir de manera òptima l’alumnat que
ha d’atendre. Alhora, la seva tasca organitzativa,
pedagògica i d’avaluació s’inclou dins el marc
d’un treball de coordinació amb el professorat
“ordinari” de referència, així com amb els
equips de mentors disponibles.

FRANÇA
– Zona d’educació prioritària (ZEP)
Context
Una circular enviada el juliol de 1981 pel
ministre d’Educació socialista Alain Savary donà
el tret de sortida a les ZEP, que van començar
a implementar-se el curs 1981-1982. Les ZEP
tenien per objectiu delimitar zones geogràﬁques
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–on hi havia des de tres ﬁns a quinze escoles
de primària (écoles) o secundària (colleges)
i on es veia la urgència d’una intervenció
educativa especial. Era la primera vegada que
a França es desenvolupava una mesura de
“discriminació positiva” orientada a “donar
més als qui menys tenien”.
Les primeres mesures es concretaren en la
dotació de mitjans pedagògics suplementaris (un
10% superior a les escoles no ZEP) als centres
inclosos en una ZEP i també dels recursos
humans suﬁcients per permetre una reducció
signiﬁcativa de les ràtios d’alumne per aula.
Deu anys més tard, i davant la manca
d’expectatives cobertes (no es produí la
“igualació” prevista pel que fa als resultats
escolars de l’alumnat), l’any 1990 van tenir lloc
les primeres “reorientacions” del projecte ZEP.
En aquell moment es trobaven en funcionament
557 ZEP arreu del país. La reorientació de
l’aleshores ministre d’Educació Jospin va anar
en tres direccions:
a) Vincular la ZEP al context local amb la idea
d’un treball més en xarxa. Aquest és un eix
de treball que a partir de 1999 es concretà
en les REP (vegeu-ho més avall).
b) Impulsar el treball sota un projecte de ZEP,
a mode de “contracte programa” entre
el govern i la ZEP.

c) Incrementar els recursos destinats a les ZEP
(més professorat i més dedicacions horàries
de tècnics de suport educatiu).
L’any 1997, i davant uns resultats que
continuaven essent discrets en funció de
l’objectiu de la igualació (en el període
1982-1992 un 15% dels alumnes de les escoles
no ZEP presentaven diﬁcultats en l’assoliment
dels aprenentatges bàsics, davant un 25%
de l’alumnat ZEP), es va engegar un segon
rellançament del programa. Aquest rellançament
se centrà en els aspectes pedagògics, els
aspectes organitzatius dels centres i en el
“pilotage” per assegurar els aprenentatges
fonamentals.
Finalment, des de l’any 1999 i ﬁns a l’actualitat,
amb ja 707 zones escolars adscrites al projecte
ZEP (el 15% del alumnes de primària i el 18%
dels de secundaria de tot el país), s’ha treballat
en dues direccions:
• El projectes de les REP, que en l’actualitat
0té 916 zones adscrites.
• L’increment de la reducció de les ràtios de
les aules de les escoles ZEP, unes ràtios
que actualment es troben entre divuit i vint
alumnes per classe.

LES PRIMERES MESURES
ES CONCRETAREN
EN LA DOTACIÓ DE
MITJANS PEDAGÒGICS
SUPLEMENTARIS
TAMBÉ DELS RECURSOS
HUMANS SUFICIENTS
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“Beneﬁciaris” del programa
Com a política de focalització i priorització
dels recursos que es destinen a cada projecte
ZEP, el Govern francès ha instaurat un sistema
d’indicadors sobre diferents aspectes: context
social, indicadors d’èxit/fracàs escolar, ràtios,
indicadors de continuïtat després de l’educació
obligatòria, tipologia del personal docent, etc.
Aquests indicadors són precisament els que han
de ser recollits en els projectes ZEP per optar
a formar-ne part. Aquests projectes, en cas
de ser aprovats pel Govern, tenen una durada
plurianual.

de centre on tingui lloc la seva escolarització.
D’altra banda, es constata, en tot cas, que el fet
d’estar dins d’una escola ZEP esdevé, per un
efecte d’etiquetatge, un hàndicap per als
“bons alumnes”.
En aquest punt cal insistir en el fet que, en
un context de quasi-mercat escolar, les escoles
ZEP acaben essent el receptacle on fan cap els
ﬁlls i ﬁlles de les famílies populars i d’origen
immigrant, fet que tendeix a fracturar encara
més l’espai social (guetització o banlieurització).
– REP (Xarxa d’educació prioritària)

Avaluació

Descripció

En termes generals, vint anys després del seu
naixement, el programa de les ZEP ha comportat
uns resultats en bona mesura decebedors. D’una
banda, si ens centrem únicament en l’anàlisi
del rendiment acadèmic, no sembla que les
ZEP hagin reportat un avenç signiﬁcatiu en
els índexs de resultat escolar dels alumnes de
zones desafavorides. Alhora cal remarcar que les
distàncies entre els resultats dels centres-ZEP
i els que no ho són han deixat de créixer.

Com dèiem més amunt, l’any 1999 es van
constituir les REP (Reseaux d’éducation
prioritaire). Segons el decret de constitució,
s’incideix en el terme “xarxa” (reseaux), ja que
es vol subratllar una manera diferent de treballar.
Així la xarxa, a diferència de la zona (terme ben
delimitat i d’alguna manera “tancat”), busca
articular el contacte i partenariat de les escoles i
instituts de la REP amb altres agents, territoris,
administracions, etc. En la pràctica, moltes de
les escoles que formen part d’una ZEP també
estan incorporades a una REP. Malgrat això, les
REP semblen estar creades amb aquesta voluntat
de treball en xarxa i partenariat, a ﬁ de trencar
el procés de guetització en què les ZEP han anat
entrant amb els anys.

Tal com s’aborda en el monogràﬁc sobre les ZEP
recentment publicat pel diari “Le Monde”
(10-12-2005), d’una banda sembla provat que
la variable clau explicativa del rendiment escolar
de l’alumnat és en primer lloc el nivell de capital
instructiu familiar, més que no pas el lloc i tipus

EL PROGRAMA DE
LES ZEP HA COMPORTAT
UNS RESULTATS EN
BONA MESURA
DECEBEDORS
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UNA REP ÉS UNA
AGRUPACIÓ DE CENTRES
SITUATS EN ZONES
DESAFAVORIDES
(SOCIALMENT,
ECONÒMICAMENT
O CULTURAL) BASADA
EN LA SIGNATURA
D’UN “CONTRACTE
PER L’ÈXIT”

Així, una REP és una agrupació de centres
situats en zones desafavorides (socialment,
econòmicament o cultural) basada en la
signatura d’un “contracte per l’èxit”. Aquest
contracte s’ha de basare en algun(s) dels deu
objectius estratègics que el Govern assigna al
programa de les REP:

9. Facilitar a cada actor elements per a
l’avaluació de les accions i el seu impacte.

1. Exigir igualtat en l’accés als coneixements.

Organitzativament una REP comporta:

2. Assegurar el domini de la llengua oral i escrita
(competències bàsiques).

• Una escola que lidera el projecte de REP

3. Introduir una educació audiovisual (tractament
de la informació).

10. Millorar l’acompanyament i formació dels
mestres.
Organització

• El consell de la REP, que és l’espai
dinamitzador del projecte
• El coordinador/a de la REP, que n’és l’animador

4. Promoure l’escolarització precoç (0-6 anys).
5. Assegurar el seguiment i ajut pedagògic als
alumnes amb més diﬁcultats. I deﬁnir els
mitjans necessaris per evitar el fracàs escolar.
6. Reforçar l’educació per a la ciutadania
(civisme).
7. Reforçar els vincles entre escola i famílies.
8. Obrir l’escola al barri i desenvolupar activitats
extraescolars i més enllà de l’escola. Aquesta
obertura recolza en “contractes educatius” de
més abast (coordinació del contrat éducatif i
el contrat de ville) amb el poble o ciutat
de cada centre.

• El responsable, que és un inspector del
ministeri francès o el director de l’escola que
lidera el pilotatge. També hi pot haver (és
l’ideal) un co-pilotatge.
• La constitució d’un pol de partenaria
d’excel·lència (empresarial, de l’Administració,
cultural, esportiu, cientíﬁc, etc.) que buscarà,
mitjançant la relació partners-escoles, assolir
uns nivells acadèmics d’excel·lència. En aquest
punt són famosos els contractes entre algunes
REP i les Grans Écoles franceses. Aquestes
fan una “reserva de places” per als millors
alumnes de les escoles de les REP amb qui
tenen signat un conveni.
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“Beneﬁciaris” del programa
Una xarxa REP agrupa entre tres i vint escoles.
Les REP engloben dos tipus de centres: centres
al voltant d’una ZEP que segueixen amb uns
nivells educatius i socials baixos, i també centres
que havien format part d’una ZEP i que, després
de superats certs llindars d’assoliment acadèmic,
cerquen coordinar esforços amb altres centres
i recursos de l’entorn.

serveis socials, el benestar social, la cultura, els
esports... Es tracta d’una estratègia comprensiva
per millorar les oportunitats dels infants i joves
(menors de 24 anys) a ﬁ que es desenvolupin
en el seu propi entorn, és a dir, a l’escola, a la
família, en el seu temps lliure...
Val a dir que l’escola-comunitat no respon a un
model únic, sinó que a Holanda han anat

estructurar i organitzar de manera coherent
totes aquestes idees i pràctiques.
En general, el Ministeri holandès d’Educació,
Cultura i Ciència és el responsable del
ﬁnançament, estructura i avaluacions
del sistema educatiu holandès, alhora que
supervisa les institucions educatives. Per la seva
banda, els ens locals s’encarreguen de

LES ESCOLES ES DEFINEIXEN COM UNA XARXA D’EDUCACIÓ I D’ALTRES SERVEIS
ALS NENS I NENES I LLURS FAMÍLIES, COM ARA L’ATENCIÓ INFANTIL,
ELS SERVEIS SOCIALS, EL BENESTAR SOCIAL, LA CULTURA, ELS ESPORTS

HOLANDA: Community Schools
Descripció
L’escola-comunitat promou una participació
activa en la societat per mitjà de l’educació,
el lleure i el treball i està oberta a infants de
totes les edats, des de l’ensenyament preescolar
ﬁns a la secundària. Es deﬁneix com una xarxa
d’educació i d’altres serveis als nens i nenes
i llurs famílies, com ara l’atenció infantil, els

sorgint experiències similars, com les “escolaﬁnestra” (Window Schools), “districtes oberts”
(Open Districts), “escoles-barri” (Neighbourhood
Schools), les “escoles integrades” (Integrated
Schools) i les “escoles fòrum” (Forum
Schools). Totes aquestes iniciatives es basen
en un mateix concepte: combinar bones idees,
bones pràctiques i projectes que ja existeixen
prèviament en l’educació, en el treball amb
joves i en altres àrees relacionades. Podem
dir que el paper de l’escola-comunitat és

l’administració local i estan autoritzats
a intervenir en l’educació estatal i supervisar-la.
El Programa del Govern holandès “Operació
Jove” de l’any 2003, que té per objectiu el
desenvolupament d’una política per als joves
integrada i coherent amb el suport de tots els
ministeris rellevants, va incloure les escolescomunitat com un dels seus instruments. Les
accions incloses dins d’aquest programa són
coordinades pel National Steering Group for
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Communitiy Schools, format per representants del
Ministeri de Salut, Benestar i Esport; del Ministeri
d’Educació, Cultura i Ciència; del Ministeri d’Afers
socials i del Ministeri de Planiﬁcació, Habitatge
i Medi Ambient i, ﬁnalment, de l’Associació
de Municipalitats Holandeses.
Encara no existeix una política nacional
d’establiment de les escoles-comunitats
a Holanda, de manera que no tots els

ajuntaments han implementat aquestes
experiències, però tots són encoratjats a fer-ho.
L’any 2003 el 54% dels municipis holandesos
estaven treballant en l’establiment d’una escolacomunitat a l’educació primària i un 25% dels
ens locals ho preveien en un futur immediat.
Això va representar que al gener de 2003,
un total de cinc-centes escoles-comunitat de
primària estiguessin en funcionament. Pel que
fa a l’educació secundària, el 16% de les escoles

gaudien d’almenys un dispositiu que pogués ser
considerat escola-comunitat i un 9% estaven
treballant en aquesta direcció.

obtinguts pels ﬁlls de famílies amb nivells
més elevats d’educació o amb feines
més ben pagades.

El 76% de les escoles-comunitat estan
establertes en barris desavantatjats i un 5% en
barris en reconstrucció. Per altra banda, un 7%
d’aquestes escoles han estat creades en barris de
nova construcció i un 8% en barris del centre de
la ciutat.

Al principi dels anys vuitanta la política de
desavantatges educatius se centra en dos
aspectes: a) contractació de més persones
a ﬁ d’ampliar la plantilla en escoles amb un
elevat nombre d’alumnes pertanyents a grups
desavantatjats i b) recursos extra per a les

Context

escoles situades en àrees amb una proporció
més alta de nens i nenes amb diﬁcultats.

L’any 1970 es va fer evident la descoordinació
i fragmentació dels serveis adreçats als nens,
els joves i llurs famílies. A això s’hi sumà la
constatació que els infants d’origen negre o
pertanyents a una minoria ètnica presentaven
resultats acadèmics més dolents que els
alumnes autòctons. I, encara més, que els
resultats dels ﬁlls de famílies de classe
treballadora estaven molt lluny dels resultats

Aquest procés es dóna paral·lelament al procés
de descentralització cap a les autoritats locals
que la política holandesa ha experimentat en els
darrers anys, de manera que els ens locals han
esdevinguts responsables de la protecció i del
benestar de nens i joves. En aquest context a
mitjan anys noranta començaren a funcionar
les escoles-comunitat a Holanda.
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Funcionament i tipologia de l’escola-comunitat
Es tracta d’una política educativa de treball
integrat on l’escola té un paper nuclear. L’escolacomunitat intenta construir comunitat i afavorir
la cooperació a escala local, construint una xarxa
de serveis de benestar social i d’educació que
es desenvolupa en el territori immediat (barri,
districte, municipi). Alhora, promou
la participació activa en la societat per mitjà
de l’educació, el lleure i el treball.

LES ESCOLES-COMUNITAT
DESENVOLUPEN UNA
OFERTA COHERENT DE
RECURSOS A ESCALA
LOCAL, QUE IMPLICA
LA PARTICIPACIÓ D’UN
AMPLI VENTALL DE
PROFESSIONALS
I LA PARTICIPACIÓ DEL
GOVERN MUNICIPAL

Les escoles-comunitat desenvolupen una
oferta coherent de recursos a escala local, que
implica la participació d’un ampli ventall de
professionals (metges, venedors de joguines,
llibreters, professors, pares, mediadors,
treballadors socials, treballadors de centres
comunitaris, treballadors d’entitats de lleure,
policia...) i la participació del govern municipal.
La participació del govern local varia en funció
del municipi, i pot ésser un paper de direcció,
de coordinació o de co-desenvolupament.
Semblantment, el model d’escola-comunitat
és molt ﬂexible i la seva implementació depèn
del potencial i les necessitats detectades
a escala local.
L’objecte de l’escola-comunitat és també
variable. L’opció ideal és que tots els joves d’una
escola, ciutat, barri o districte siguin objecte
d’atenció, ja que un enfocament restrictiu pot
comportar que les diferències entre els grups

siguin accentuades i la seva funció d’igualar
oportunitats es vegi reduïda. Malgrat això, sovint
les escoles-comunitat s’organitzen centrant-se en
un grup d’edat, en una minoria ètnica, un grup
social o en una àrea de risc especial.
Podem distingir tres tipus bàsics d’escolescomunitat:
• Perﬁl d’oportunitats: són escoles de barris
desavantatjats i barris en reconstrucció. Les
activitats desenvolupades per aquest tipus
d’escoles-comunitat són: atenció a nens amb
retards lingüístics o de desenvolupament,
detecció precoç de problemes, programes
de pre-educació, lleure educatiu, educació
lingüística, estimulació lingüística en el lleure,
programes de competència social, cursos
lingüístics per als pares...
• Perﬁl d’atenció de tot el dia: són escoles
creades en barris de nova construcció, on les
escoles estan obertes de 7 del matí a 7 de la
tarda, amb l’objectiu de proporcionar als infants
un bon lloc per estar-s’hi i una bona oferta
per dedicar el temps lliure. Algunes activitats
són programes d’atenció a l’infant, menjadors
escolars, lleure educatiu, activitats extraescolars
de música, esports i altres i serveis addicionals,
com llibreria, centre de salut...
• Perﬁl de la comunitat: l’objectiu és
proporcionar tots aquells serveis importants
per a la comunitat, buscant la cohesió social.
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Són escoles d’àrees rurals, als suburbis de
les ciutats o als districtes de grans ciutats on
els processos de centralització dels recursos
han deixat el barri sense aquests serveis. Els
serveis són molt variats: oﬁcina postal, centre
de salut, serveis socials, educació artística,
banc, escola...
Val a dir que en tots els casos, els pares tenen
un paper molt important en l’escola-comunitat,
especialment a l’educació primària. Cal destacar
l’acció desenvolupada pels pares que treballen
per a altres pares, com és el cas de les persones
de contacte (que organitzen el contacte entre
els pares i l’escola) o les “mares del barri”,
que treballen per motivar els pares a ésser més
partícips de l’educació dels seus ﬁlls. L’oferta
que l’escola-comunitat ofereix als pares i mares
va més enllà de la formació de pares clàssica i,
ﬁns i tot, s’ofereix preparació per a pares en atur,
programes d’inserció laboral, etc., sempre amb
el suport dels grups d’interès de la comunitat.
Recursos
Les escoles-comunitat són establertes a partir
de recursos locals, sense aportació directa del
Govern holandès. Ara bé, a escala nacional,
hi ha polítiques de suport que estimulen el
concepte d’escola-comunitat. Algunes d’aquestes
polítiques són les relatives a l’educació de la
primera infància, la política de desavantatges
educatius, la política de participació dels joves,
així com altres polítiques, com ara les

de conciliació dels horaris laborals i familiars o
la de renovació dels barris degradats. Així, les
escoles-comunitat reben de manera indirecta
alguns recursos del Govern nacional.
Malgrat això, les autoritats locals són les
encarregades de distribuir els recursos adreçats
a les necessitats educatives especials. Alhora
són responsables de l’educació de persones
adultes i dels programes de llengua i educació
cultural adreçats a les minories ètniques.
Aquestes autoritats locals distribueixen aquests
fons d’acord amb la política municipal de
desavantatges educatius.
Les activitats i els ediﬁcis necessaris per
realitzar-les són a càrrec dels ens locals, els
consells escolars i altres institucions de treball
social, d’atenció a la infància, esportives,
culturals... Les comunitats escolars es ﬁnancen,
doncs, mitjançant els recursos ordinaris que
aporten les entitats vinculades i les autoritats
locals via subvenció de polítiques i projectes
concrets; també es ﬁnancen per mitjà de
l’esponsorització de les empreses que hi
col·laboren. La idea central del ﬁnançament
és reestructurar els fons ja existents per part
de totes les institucions implicades i aplicarlos en funció de les noves necessitats, alhora
que s’intenten obtenir nous ingressos amb la
col·laboració de noves organitzacions.
El debat sobre el ﬁnançament de les escolescomunitat encara està obert, però la tendència

apunta que els ens locals deixin de gestionar els
recursos i siguin els consells escolars els nous
encarregats de fer-ho. •

ELS PLANS EDUCATIUS D’ENTORN:
UNA XARXA DE COMPLICITATS
SOCIOEDUCATIVES A CATALUNYA
1

MARIA MAJÓ I CLAVELL
Mestra

... tots los que vivim en est mon dependim també uns de
altres i necessitam de una mutua comunicació i ayuda...
Baldiri Rexach 2

1. Aquesta col·laboració és un extracte de la memòria de la recerca
realitzada per l’autora, gràcies a una llicència d’estudis, durant el curs
2005-2006.
2. Instruccions per la ensenyança de minyons. Escritas per lo Rt. Baldiri
Rexach. Any 1749. Edició facsímil. Universitat de Barcelona, 1983

AMB LA VOLUNTAT DEL TORSIMANY,
‘INTÈRPRET QUE POSA EN CONTACTE
PERSONES QUE PARLEN LLENGÜES
DIFERENTS’,3 HE ANAT PER TRES CIUTATS
CATALANES, GIRONA, MANLLEU I MATARÓ,
PER DESCOBRIR, COMPRENDRE,
I EXPLICAR DESPRÉS QUÈ SÓN ELS PLANS
EDUCATIUS D’ENTORN, ENDEGATS EL CURS
ANTERIOR PER L’ALESHORES DEPARTAMENT

3. Fabra, P. Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona: Edhasa,
1966.

d’Educació de la Generalitat de Catalunya en
col·laboració amb molts ajuntaments catalans.
La sort, en aquest cas, però, és que he trobat
que tothom parlava llenguatges similars, i que la
tasca a fer es reduïa a observar, escoltar, recollir,
fotograﬁar, etc. per transmetre aquest projecte
innovador a casa nostra, que vol relacionar
escola i comunitat, a totes les persones que
el volguessin conèixer més.

La càlida acollida que he trobat arreu m’ha
permès sentir que penetrava al cor de cada
experiència i que la podia compartir.
Hores silencioses de recordar, rellegir i connectar
amb visites i entrevistes fetes, per escriure-les,
m’han permès copsar que el que s’està movent
al voltant dels plans educatius d’entorn és
important i ho és sobretot per dues claus que
poden ser segurament claus d’èxit:
• La convicció de totes les persones
responsables dels plans que aquests són
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imprescindibles i que és una oportunitat
que no es pot malmetre de cap manera.

NO ES POT COMPRENDRE
LA PEDAGOGIA
ACTIVA SENSE QUE
L’ENTORN SIGUI
FONT D’EXPERIÈNCIES,
DE CONTACTES,
DE RECONEIXEMENT

• El seu compromís personal, des d’àmbits,
càrrecs i situacions molt diverses, més enllà
de l’estrictament professional o de voluntariat,
de molta gent que creu fermament que educar
és millorar la comunitat.
Amb la responsabilitat que atorga ser dipositària
de tanta riquesa, he intentat, modestament,
convertir en paraules tot el que la realitat
m’ha ofert. Amb la voluntat també d’afegir una
complicitat més a les mil i una complicitats
desvetllades pels plans educatius d’entorn.
Pel somriure d’un infant, de tots els infants...

APROXIMACIÓ CONCEPTUAL. ALGUNES
REFLEXIONS A L’ENTORN DEL BINOMI
EDUCACIÓ-ENTORN
Una relació intensa
Des del camp de la pedagogia, el debat sobre el
binomi escola - entorn sembla del tot necessari.
Tothom qui exerceix de mestre sap prou bé
com són de fortes i intenses les relacions entre
l’escola i l’entorn.
A la literatura pedagògica –i els grans pedagogs
i pedagogues no han deixat de remarcar-ho–,
sempre s’ha ressaltat com a imprescindible i

fecunda aquesta interacció. No es pot comprendre
la pedagogia activa sense que l’entorn sigui font
d’experiències, de contactes, de reconeixement
del paper educador de la família i de la
importància de la seva participació, per concloure
que l’escola ha de ser un dels pilars més
importants per a la socialització humana i base
d’una convivència social harmònica.
Alguns perquès
No s’educa en l’aire, sinó en infants i joves
que acudeixen a l’escola venint d’un lloc molt
concret, d’un entorn, d’un àmbit determinat i
que quan entren al centre educatiu no deixen pas
a fora tot el que aquest entorn els dóna, perquè
està profundament gravat en la seva manera de
ser, de parlar, de viure i, sobretot, d’interpretar
el món. Aquest marc de vida és al seu interior.
Però també és dins els i les mestres. També ells
i elles són fruit del seu propi entorn que, en una
trajectòria vital més llarga, els ha conformat
les experiències i els ha donat la possibilitat
d’arribar on són.
La societat encarrega a l’escola que eduqui els
seus infants i joves, li encarrega la seva formació
perquè puguin després dinamitzar-la i substituir
els que, per edat, ja no poden complir les seves
responsabilitats personals i col·lectives.
Si en aquest lapse de temps, l’escola fa una
funció de mera reproducció del que la mateixa
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societat és, amb les seves desigualtats i
estructures, o si aproﬁta la seva tasca per
desenvolupar totes les capacitats, sovint
meravelloses, dels infants i joves, per modiﬁcar,
remoure i millorar el teixit social amb l’aportació
de nois i noies amb il·lusió i voluntat de canvi,
és quelcom que caldrà debatre.
Per què s’ha distanciat tant l’escola
i el seu entorn?
Difícil resposta, per la multiplicitat de les
causes. Potser perquè ha conﬁat massa que
exercia un mestratge indiscutible, avalat per un
estat fort que li marcava la direcció a prendre.
L’escola del franquisme, per exemple, podia
ignorar l’entorn, i maltractar-lo, perquè tenia
al darrere tota la força d’una dictadura. Però
avui, ho hem vist, tot trontolla i l’escola es troba
més sola que mai davant d’una missió gairebé
impossible. Més que en una època de canvi,
ens trobem en un canvi d’època.
Ha de donar el màxim nombre de coneixements,
de formació, de titulacions, de satisfaccions a
tots els seus usuaris, ha de superar enquestes
de qualitat i ho ha de fer per al màxim possible
d’alumnes; alumnes cada dia més nombrosos,
més diversos en tot, en edat, en cultures
d’origen, en situacions familiars, en idiomes,
en capacitats personals, en creences religioses,
en classe social, però també marcats per un
món del segle XXI, on les modes i els missatges
publicitaris explícits

i ocults massiﬁquen i pressionen els infants
i els joves amb una força inusitada.
Com pot actuar l’escola quan els mateixos poders
que li encarreguen la missió a acomplir li retallen
les competències necessàries per fer-ho?
Quins podrien ser els fonaments del renovat diàleg
entre escola i entorn?
Probablement dos: la necessitat mútua i els
guanys mutus. Una família que sap que pot
participar en l’AMPA del seu centre educatiu,
que pot ajudar a dissenyar i organitzar la festa
de ﬁ de curs o que pertany a la seva colla
gegantera, juntament amb moltes famílies més,
possiblement se sent més ubicada per educar
la seva prole; la senyora gran que va a llegir a la
biblioteca escolar de l’institut proper, segurament
no s’esgarrifarà ni sospitarà en veure adolescents
sota la seva ﬁnestra; el nen que coneix molts
veïns i veïnes se sentirà més segur en els carrers
del barri; el claustre d’una escola podrà comptar
amb l’AMPA i l’AV per fer anar endavant nous
projectes d’esport o teatre; la infermera podrà
explicar, en una reunió multiprofessional a l’IES,
els problemes de salut juvenil que s’han detectat
al CAP, i la dona nouvinguda potser farà les seves
primeres amistats al llindar de l’escola bressol...:
petits exemples d’un teixit social espès, en el
qual la tasca de l’escola es veu multiplicada
i valorada.

MÉS QUE EN UNA ÈPOCA
DE CANVI, ENS TROBEM
EN UN CANVI D’ÈPOCA.
L’ESCOLA ES TROBA MÉS
SOLA QUE MAI DAVANT
UNA MISSIÓ GAIREBÉ
IMPOSSIBLE

4. Mot derivat de cor.

70 Caixa d’eines

I quines haurien de ser les regles de joc
imprescindibles?

AVUI EL FUTUR DE LA
FUNCIÓ EDUCATIVA
DE L’ESCOLA ESTÀ
FORTAMENT COMPROMÈS
SENSE UN TREBALL GAIRE
INTENS ENTRE L’ESCOLA
I L’ENTORN I APROFITANT
TOT EL QUE UNA I ALTRE
PODEN OFERIR-SE

Segurament les bàsiques serien el reconeixement
mutu en pla d’igualtat, la coresponsabilitat de
fer anar endavant un projecte comú, tot i que des
d’àmbits diferents i la cordialitat,4 de vegades
necessàriament tensa per avançar entre tothom.
Reconeixement mutu vol dir acceptar la capacitat
de cada persona, vingui d’on vingui i sigui com
sigui, a participar, amb els únics límits
de compartir un mateix projecte.
Coresponsabilitat entre les administracions
i entre les administracions i la societat civil.
Aquest punt, en la pràctica no és fàcil perquè
a l’administració li costa acceptar que persones
que no hi pertanyin puguin opinar sobre temes
que creu que només la competeixen a ella
mateixa, a més d’estar sotmesa a la maquinària
burocràtica que, a ulls de docents, famílies
i veïns i veïnes, sempre és massa lenta i feixuga.
Al moviment veïnal i associatiu li costa entendre
la burocràcia i els interessos dels polítics que,
sovint, estan marcats per rèdits electorals.
Però és evident que, malgrat tot, cal insistir
a afermar, reforçar, enriquir, ampliar, consolidar,
reconèixer, acceptar, i viure les relacions de
la institució escolar amb la comunitat cívica,
travant complicitats. Reprenent Joan Subirats,
‘una comunitat és també una càrrega de

relacions conscients, d’interdependències
mútues... La comunitat existeix si la gent
que la compon vol que existeixi’.
Per tant, els plans educatius d’entorn poden ser
una bona fórmula a Catalunya de desenvolupament
de la participació comunitària, en els quals les
escoles i els instituts seran els elements nuclears

REFLEXIONS FINALS
Aquestes reﬂexions pretenen descriure alguns
trets d’èxit, valorats ja des del primer any
d’implementació dels plans educatius d’entorn
i alguns factors de risc que podrien diﬁcultar
l’assoliment dels seus objectius.
Sobre l’existència dels PEE
Considerem els PEE del tot imprescindibles per a
l’escola catalana d’avui, i cal valorar positivament
el fet que el Departament d’Educació s’hagi
compromès a promoure’ls, assessorar-los i
implementar-los.
Avui el futur de la funció educativa de l’escola
està fortament compromès sense un treball gaire
intens entre l’escola i l’entorn i aproﬁtant tot
el que una i altre poden oferir-se.
La tasca de les persones que els impulsen
és encomiable i meritòria, ja que avancen en
tots els sentits, juntament amb el creixement
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dels plans, i això a l’Administració no és gens
habitual.
Els PEE, en reconèixer les greus problemàtiques
del nostre sistema escolar, tenen un potencial
que fan remoure estructures administratives i les
porta a treballar en transversalitat, hàbit encara
no gaire generalitzat.
Hem vist també els tres ajuntaments5 implicarse fortament en la implementació del seu PEE,
i sovint anar més enllà del 30% del pressupost
compromès amb el Departament, ja que,
per exemple, han contractat tècnics fora de
pressupost o hi han abocat accions fetes des
d’altres serveis.
Arreu s’ha detectat interès municipal i,
en entrevistes amb regidors s’ha copsat la
satisfacció per poder intervenir conjuntament
amb el Departament en la millora de l’educació
de la seva ciutat en general.
Els PEE són imprescindibles, però no són
fonamentals en el dia a dia dels centres
educatius. Es poden desmantellar fàcilment. El
risc és que no siguin assumits si els responsables
polítics no els prioritzen.
L’esperança és que bona part dels processos
participatius estudiats són sòlids i, esperem-ho,
capaços de sobreviure, tot i que de manera
diferent, en circumstàncies adverses.

Ara bé, les problemàtiques de l’escola d’avui
van més enllà de problemes educatius i tenen a
veure amb desigualtat social, problemàtiques de
ciutats segregades, guetització de barris, etc. Per
tant, els PEE no tindran gaire èxit si no ha una
acció de govern nacional coherent que promogui
polítiques en el camp urbanístic, d’equilibri
humà a les ciutats i contra la marginalització,
la pobresa i la injustícia.
Sobre la zona educativa i la ciutat
Els PEE marquen una zona educativa
determinada on s’aboquen i s’estructuren de
manera co-gestionada un seguit de recursos
de la comunitat i del sistema educatiu per
millorar la seva acció educativa.
De vegades aquests sectors tenen una identitat
remarcable i una tradició de compartir problemes
i solucions, però altres, cal crear-la de cap i de
nou: tasca necessària, però no pas fàcil.
Tant en un cas com en l’altre, hi hauria, a parer
nostre, diversos riscos:
• Que aquesta zona quedés etiquetada com
una zona diferenciada, a la baixa, de la resta
de la ciutat, amb tots els components de
marginalitat que això comporta.
• Que el fet de ser una ‘zona ajudada’ serveixi
per portar-hi encara més l’alumnat amb
diﬁcultats socioeducatives, el qual, juntament

LES PROBLEMÀTIQUES
DE L’ESCOLA D’AVUI
VAN MÉS ENLLÀ DE
PROBLEMES EDUCATIUS
I TENEN A VEURE AMB
DESIGUALTAT SOCIAL,
PROBLEMÀTIQUES DE
CIUTATS SEGREGADES,
GUETITZACIÓ
DE BARRIS, ETC.

5. Recordem que la recerca s’ha realitzat a partir de l’observació i anàlisi
dels plans educatius d’entorn de les ciutats de Girona, Manlleu i Mataró.
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amb el que ja hi ha, faci minvar la diversitat
i faci perillar la possibilitat de superació.

ENTENDRE TOTA LA
CIUTAT COM UNA CIUTAT
EDUCADORA, DE MANERA
QUE, SI ES FAN UNES
ACTUACIONS EN UN
SECTOR, ES PROMOGUIN
TAMBÉ A LA RESTA
DE LA CIUTAT

• Que des de la resta de la ciutat i de barris
amb problemàtiques semblants es demanin
els mateixos recursos que es destinen
a aquesta zona i que, si no es donen,
es provoquin conﬂictes entre barris.
• Que no s’articuli la relació entre aquest territori
i la resta de la ciutat i que, progressivament,
aquest sector es vagi separant del procés
ciutadà general.
En el millor dels casos un PEE abasta tota
una ciutat i això, a banda de les complexitats
que pugui comportar si el municipi és gran,
és altament positiu i equitatiu.
Prenent l’exemple d’aquests casos globals,
possibles solucions serien entendre tota la ciutat
com una ciutat educadora, de manera que, si es
fan unes actuacions en un sector, es promoguin
també a la resta de la ciutat, a ﬁ que la vila vagi
avançant tan equitativament com sigui possible.
I, per damunt d’això, fer que les actuacions
urbanístiques, d’equilibri demogràﬁc, de
repartiment de la diversitat i de la pobresa
entre tots els barris de la ciutat, conformin
una ciutat diversa però igualitària.

6. Es refereix a Girona, Manlleu i Mataró.

Caldrien actuacions de gran valentia, però les
partides pressupostàries i els esforços que s’hi

destinessin donarien el fruit d’una ciutat lliure
de segregació i, per ﬁ, educadora en el sentit
més profund del mot.
Sobre les característiques dels PEE
Com s’ha descrit al llarg d’aquesta recerca,
els tres PEE6 són molt diferents però alhora
tenen semblances.
Diferents per l’origen, pel procés seguit ﬁns a
arribar al punt on són ara, per la seva estructura
participativa, per les seves zones i per la seva
relació amb la resta de la ciutat.
Tanmateix, tenen unes característiques
comunes positives que val la pena ressaltar:
• Hi ha consciència que val la pena implicar-se
a fons en el seu desenvolupament.
• Hi ha el desig d’ampliar les persones i entitats
que hi poden participar per estendre la xarxa
educativa.
• Hi ha uns molt bons equips tècnics tant de
l’administració local com de la nacional, amb
vàlua personal reconeguda i que tenen el
valor afegit d’anar més enllà de les tasques
concretes, a ﬁ de consolidar el projecte.
• Hi ha persones que en qualitat de voluntariat,
però amb nivell de professional de primer
ordre, col·laboren de manera permanent
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i desinteressada, tant en tallers de famílies
com en el nivell de gestió.
• Sovint aquestes persones participen en els PEE
amb un fort component de compromís cívic
i d’aportació personal.
• Uns i altres tenen una actitud acollidora
i positiva que engresca tothom.
• Hi ha un dia a dia esperançat en tot el que
remouen, per millorar l’educació en la seva zona.
• Hi ha algun sector de mestres o professorat
que comparteix els principis i col·labora
àmpliament.
• Hi ha AMPA, entitats i associacions veïnals,
que, tot i no entendre a vegades massa què
són els PEE, hi conﬁen i hi participen.
• Hi ha, en els tres casos, implicació del govern
municipal que creu en el projecte i hi dóna
suport.
Sobre la informació i la formació a l’entorn dels PEE
Aquest és un dels punts més febles que hem
detectat durant la recerca.
Hem vist sectors del conjunt de monitors,
del professorat i de famílies de zones PEE,
i ﬁns i tot membres d’entitats col·laboradores
de fundacions educatives, que desconeixien

absolutament què eren aquests plans
o en tenien una visió molt confusa.
En alguns casos, l’autora d’aquesta recerca ha
fet tasques informatives a persones a les quals
anava a entrevistar i demanar la seva opinió
sobre els PEE.
Això no hauria de ser així, perquè pot malmetre
les seves ﬁnalitats.
Fóra important impulsar una informació
generalitzada a la població de les zones PEE,
però, i sobretot, caldria explicar la seva
ﬁlosoﬁa, els seus objectius i el seu perquè
a les persones que hi treballen o que
assisteixen a les seves activitats, per
convidar-les a ser-ne membres actius.
Hem copsat en algun lloc un cert rebuig de
sectors de professorat, fruit, a parer nostre,
d’una gran desinformació.
Els PEE no són difícils de transmetre,
perquè són molt lògics i necessaris,
però cal dedicar-hi temps i aplicar estratègies
de divulgació correctes per aconseguir-ho.
Els materials diversos elaborats des del
Departament, com el DVD explicatiu, les
presentacions PWP, etc., són eines útils i potser
caldria facilitar els recursos necessaris en
partides ﬁnalistes a ﬁ que cada PEE s’animés
a elaborar les seves propostes de difusió.
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Quant a la formació, també és un punt feble,
com es veurà, però en els tres PEE s’han
programat accions formatives a diversos nivells
per a aquest curs i sembla que des
del Departament també se’n promouran.

acompanyada de propostes d’acció i de recursos
humans i econòmics que la fa creïble i aplicable.
Aquesta base ﬁlosòﬁca personal que cal
compartir plenament, sembla que va decreixent
des dels qui han dissenyat els PEE ﬁns a arribar
a la persona o servei que està més a prop de
l’acció educativa directa, com en una piràmide
invertida.

Caldria posar atenció, en aquest punt, als
claustres i procurar donar-los informació i
formació directament, ja que sovint els equips
directius tenen moltes coses per parlar a les
reunions i no poden informar de tot el que volen
amb prou temps.
El mateix caldria respecte a les AMPA i altres
entitats. En algun lloc se’ls ha donat una
informació, en general, massa ràpida, donant
per suposats i compartits conceptes que són
innovadors i que, per recollir complicitats,
caldria debatre amb calma.
Sobre la ﬁlosoﬁa dels PEE
Basada en els tres eixos de cohesió social, ús de la
llengua catalana i dret a la diferència que porten
a l’equitat educativa, la ﬁlosoﬁa dels PEE és
adequada i molt potent, i aplicada amb coherència
permet ajudar a la transformació de l’escola,
sempre que les persones que s’hi comprometen
la traslladin al camp de la gestió dels projectes.
Aquest pas és difícil si no hi ha un convenciment
personal que vagi més enllà de la pura obligació.
No és una ﬁlosoﬁa nova en el nostre panorama
educatiu, però té el valor afegit que va

Hem vist tècnics de diverses administracions
que creien en aquests valors i els practicaven,
enfocant les actuacions sota aquest prisma; els
que estan més lluny de l’alumnat tenen molt
clars els principis i són coherents.

NO ÉS UNA FILOSOFIA
NOVA PERÒ TÉ EL
VALOR AFEGIT QUE
VA ACOMPANYADA DE
PROPOSTES D’ACCIÓ
I DE RECURSOS
HUMANS I ECONÒMICS

Però sovint el professorat i el monitorat no han
rebut formació especíﬁca al respecte i no poden
transmetre aquests valors al seu alumnat. Com
més avall, i més a prop de l’alumnat, menys
consciència hem detectat de PEE.
Caldria, en deﬁnitiva, fer una tasca important
i profunda de formació i intercanvi d’experiències
en el camp de la relació entre escola i entorn
per a docents i monitors.
També s’ha pogut constatar que la majoria dels
nois i noies no tenien informació dels PEE. Val la
pena donar-los-la perquè no arribin a creure que
les accions gratuïtes a què poden assistir i les
ajudes que reben són un regal, sinó quelcom
que els compromet en la seva formació cívica.
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En canvi, en una escola en què s’explicà
–entenem que bé–, als seus nois i noies, aquests
foren capaços de respondre una enquesta sobre
el tema d’una manera molt correcta.
Si no, es pot caure en l’error de veure els PEE
com un àmbit de descentralització educativa o
de gestió de recursos, llevant-los tota la càrrega
transformadora que poden tenir.
Un altre aspecte de la ﬁlosoﬁa PEE és la
diﬁcultat de passar d’uns conceptes escrits,
o ﬁns i tot assumits, a realitzar accions que
hi siguin coherents quan la realitat en molts
aspectes és del tot adversa i cal contínuament
nedar contra corrent.
Sobre la cohesió social
S’han vist petits passos, sobretot en el major
lligam entre entitats, entitats i escola, equips
directius entre si, claustres i AMPA, etc. i això
és positiu, però no s’arriba encara, des dels
PEE, a poder promoure gaire la participació dels
sectors més allunyats, com la nova ciutadania o
persones amb poc nivell acadèmic, persones que
ara si intervenen és només com a destinataris
d’activitats. Caldrà temps per poder participar
a uns altres nivells, però s’hi ha de tendir.
Sobre l’ús de la llengua catalana
S’està absolutament d’acord, i per molts motius,
que l’ús del català sigui un dels eixos vertebradors

ÉS UN OBJECTIU BÀSIC
AVANÇAR VERS L’ÈXIT
ESCOLAR, PERÒ
SEMBLA QUE NO SERÀ
ASSOLIBLE MENTRE
NO HI HAGI EQUILIBRI
ESCOLAR ENTRE
ELS CENTRES DE
TITULARITAT PÚBLICA
I ELS CONCERTATS

de la cohesió social i de la identitat pròpia, en una
societat multicultural i plurilingüe, però aquest
concepte no és tan clar quan s’arriba als instituts.
S’han vist monitors responent en un altre
idioma als alumnes que no usen habitualment
el català. La consciència lingüística i la pràctica
de la conversa bilingüe, quan el qui ens parla
no domina prou el català, haurien de ser una
exigència explícita i quelcom habitual per
aconseguir que el català arribi a ser realment
una llengua de tothom i per a tothom.
Sobre el dret a la diferència
Si en l’escola aquesta diferència deriva vers
l’educació intercultural, es pot dir que a les tres
ciutats s’han vist en els responsables dels PEE
moltes intencions i accions d’aposta ferma per
la barreja d’alumnat, de suport als qui acaben
d’arribar, de comprendre llurs situacions i acceptar
llur manera de ser, però encara cal avançar més
en un camí que planteja molts dubtes i incerteses,
sobretot en el moment actual, en què es viuen
tensions entre cultures i religions a nivell planetari.
Combinar el dret a la diferència personal
de l’espai privat amb el respecte per l’espai
de ciutadania en una societat que es vol
democràtica i intercultural avui és tot un repte.
Diverses accions i experiències, vistes als PEE,
demostren que s’avança en coneixement
i amistat entre les persones autòctones
i les nouvingudes.
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Sobre l’equitat educativa
L’equitat és un objectiu interessant i bàsic per
avançar vers l’èxit escolar, però sembla que no
serà assolible mentre no hi hagi equilibri escolar
entre els centres educatius d’una zona, d’un barri
o d’una ciutat i entre els centres de titularitat
pública i els concertats.

Amb el nombre exponencialment creixent de
nou alumnat vingut de molts i diversos països,
la tendència ‘natural’ és vers la guetització
completa d’escoles que es poden arribar a trobar
sense referents catalans al centre, com ja passa.
S’ha vist, durant la recerca, l’exemple d’una
ciutat que ha apostat clarament, valentament
i dins la legalitat, per aquest equilibri i hem vist
com, malgrat les diﬁcultats i els moments de
duresa, el resultat era satisfactori per a tothom.

La consideració d’equiparar durant el temps
que calgui l’alumnat de nova incorporació amb
l’alumnat de necessitats educatives especials, si
això permet fer la reserva equitativa de places, no
s’ha de veure com una etiqueta pejorativa, sinó com
una possibilitat d’avançar vers l’equitat escolar.

als centres. Va augmentant la consciència que, tot
i que els nens i nenes neixen desiguals, l’escola
té una funció compensadora que ha de donar una
major igualtat d’oportunitats a tots i cadascun.
Sobre la igualtat d’oportunitats

Calen directrius clares des del Departament,
instruccions a la funció inspectora i polítiques

S’ha passat de veure inviable i potser
discriminador fer ajudes de suport a
l’escolarització a determinat alumnat, ﬁns a

aplicades que modiﬁquin la realitat per
generalitzar aquests models, polítiques que
demanen accions minucioses amb les famílies
abans de la matriculació, debats amplis amb tots
els sectors educatius implicats i, sobretot, l’acció
inspectora, que combini fermesa amb
una incansable capacitat negociadora.

arribar al concepte que aquestes són del tot
imprescindibles i justes per afavorir l’èxit escolar.

Per avançar vers l’equitat educativa caldran altres
recursos, ben diversos, i en aquest aspecte s’ha
vist un canvi des de la implementació dels PEE

Aquestes ajudes no faran canviar la vida de
ningú, ni equiparar situacions de desigualtat,
però poden ajudar els infants i joves a avançar
i les seves famílies a tenir més conﬁança
en el sistema educatiu.
El que cal, i en alguns PEE s’ha fet una bona
tasca al respecte, és aﬁnar i generalitzar els
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criteris d’adjudicació de beques i altres ajudes,
per aconseguir que els diversos centres educatius
d’una mateixa zona forneixin les mateixes
ajudes per als mateixos casos o per a altres
de semblants.
Evitar la picaresca, la dependència de les
subvencions i aconseguir que aquestes
esdevinguin palanques per al progrés educatiu,

Sovint la classe política entén la participació
com aprovar el que proposa, però sense gaire
interès per escoltar ni recollir el que es diu
en assemblees o reunions populars.

• Administracions
• Equip tècnic
• Entitats

Sovint també en aquests processos coparticipats
entre administracions i associacions hi pot haver
tensions, fruit de les diferents dinàmiques entre
la visió més política i la més reivindicativa.

Els tres nivells serien:
• Comissió institucional

LES COMISSIONS DE TREBALL HAURIEN DE SER LA BASE ÀMPLIA
DE DIAGNOSI DE LES SITUACIONS, DE PROPOSTA D’ACTUACIONS,
DE SEGUIMENT I D’AVALUACIÓ DELS PROJECTES CONCRETS

és quelcom que es pot aconseguir, i n’hem vist
exemples, si hi ha un procés de debat, basat en
la conﬁança mútua, la prudència, el bon treball
professional i la imprescindible discreció.

El procés de participació que es proposa
en el marc dels PEE és ambiciós perquè vol
englobar tot el que ‘es mou’ a l’entorn dels
centres escolars, per donar-hi valor i calor
educativa.

Sobre els processos i les estructures participatives
És un dels aspectes més essencials dels PEE.
Dels processos participatius tothom en parla,
però no tothom hi creu.

Proposaríem que hi hagués tres nivells en
l’esquema organitzatiu i que, a cada nivell
hi hagués la representació de:

• Equip de gestió
• Comissions de treball o de participació
Apostaríem perquè es desenvolupessin
comissions institucionals a tots els PEE,
que fos possible, com marquen els convenis,
per afermar el compromís dels alts
representants de les administracions
municipals i educatives.
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Caldria atorgar també molta importància a les
comissions de treball, que haurien de ser la base
àmplia de diagnosi de les situacions, de proposta
d’actuacions, de seguiment i d’avaluació dels
projectes concrets.
Entre una i altres, la comissió operativa relligant,
recollint propostes vehiculant-les, donant forma
a les demandes i vetllant per la seva correcta
realització, tot essent molt curosos en no prendre
decisions que vagin més enllà de les propostes
de les comissions de treball.

EL TREBALL EN XARXA
ÉS UNA TASCA LENTA, QUE
DEMANA MOLT TREBALL DE
CONVENCIMENT PERSONAL,
GAIREBÉ DIRÍEM DE
SEDUCCIÓ, PER FER QUE
TOTHOM ES VAGI APLEGANT
A L’ENTORN D’UNA
PROPOSTA COMPARTIDA

Caldria vetllar per poder oferir un lloc en
l’estructura participativa a tothom que ho vulgui,
donant especial importància a la presència del
professorat i dels monitors perquè són els qui
tenen les relacions directes amb els infants
i joves i a les entitats, a qui caldria
convidar i demanar la seva participació, tant
a AMPA com a entitats veïnals o d’altra tipologia.
Sobre la transversalitat dels serveis
També és un dels temes més acceptats
formalment, però el cert és que els
compartiments estancs encara tenen importància
en el funcionament quotidià de les nostres
administracions. Trencar això costa temps
i cal voluntat de totes les parts per
aconseguir-ho. En algun PEE dels estudiats
era una de les preocupacions més grans
dels membres de l’equip tècnic: la manca
de conﬁança mútua dins els serveis pot fer
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perdre la conﬁança en el projecte PEE als
agents i repercutir negativament en el seu
desenvolupament.

CADA NOU SERVEI,
CADA NOVA ACCIÓ QUE
ES FA EN UN CENTRE,
ÉS UNA FEINA MÉS
PER COORDINAR-LA
I INSERIR-LA AL COR
DEL FUNCIONAMENT
DELS IES

Per això, els PEE poden ajudar a forçar canvis
metodològics i organitzatius al si de les nostres
administracions.
Sobre el treball en xarxa
El treball en xarxa és una tasca lenta, que
demana molt treball de convenciment personal,
gairebé diríem de seducció, per fer que tothom
es vagi aplegant a l’entorn d’una proposta
compartida; però en els llocs on es fa, aquesta
xarxa esdevé molt sòlida i fructífera.
Sobre els plans educatius d’entorn focalitzats
a l’ESO
La complexitat dels instituts, l’edat de l’alumnat,
la seva grandària, el nombre de professorat són
elements que fan que un IES sigui tot un món,
que necessita el suport de la comunitat, però
caldria sobretot engrescar sectors de dintre
–professorat, AMPA, sector no docent–
a participar progressivament en l’augment
de la relació entre escola i entorn.
Per contra, el fet de veure que obrir-se
al barri només implica ‘més feina’ i cap beneﬁci,
pot comportar una reculada en el diàleg
escola i entorn.

Sobre la xarxa de relacions dels instituts
Com s’ha pogut veure, avui ja són molt
nombroses i intenses les relacions que els
instituts mantenen amb els serveis educatius,
els serveis municipals, les famílies i la societat
en general. És important tenir cura d’aquestes
relacions i que es puguin desenvolupar amb
serenitat, amb prou temps per al diàleg i el
debat. Sovint, però, aquesta part de la vida de
l’institut recau només en l’equip directiu, que ja
va sobrecarregat d’altres responsabilitats.
Cal pensar també que cada nou servei, cada
nova acció que es fa en un centre, és una feina
més per coordinar-la i inserir-la al cor
del funcionament dels IES.
Amb el desenvolupament dels PEE és previsible,
i així ha d’ésser, que aquesta xarxa augmenti;
llavors serà bo vetllar perquè es puguin
coordinar de manera que no afeixuguin més
els equips directius, fent, potser, que una part
del professorat assumeixi tasques d’aquest
caire i que les AMPA puguin participar més en
la coresponsabilitat d’aspectes relacionals del
centre, i aconseguir així que tothom sigui més
protagonista i se senti més protagonista.
Sobre la gestió i el ﬁnançament
No és un tema fàcil de conduir i els comptes
han de sortir exactes. El fet de combinar procés
participatiu, seriositat pressupostària
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LA VERITABLE RENOVACIÓ
PEDAGÒGICA ES FA A
L’AULA, ES FA EN LA
DINÀMICA INTERNA
DELS CENTRES, EN LES
METODOLOGIES, EN
LA QUALITAT DE LES
RELACIONS HUMANES QUE
S’HI ESTABLEIXEN I EN ELS
OBJECTIUS PEDAGÒGICS
COMPARTITS

i dinamisme d’actuacions sols es pot aconseguir
amb professionals ben preparats.

de la consciència comunitària i mediambiental,
com ho és la metodologia de l’aprenentatge servei.

Sembla que el pressupost anual no afavoreix
la ﬂuïdesa del treball i que caldria pensar a
fer unes partides a dos o tres cursos vista. Els
terminis a vegades són massa estrictes i de
massa curta durada, de manera que comporten
esforços suplementaris i nerviosisme.

Valen la pena tots els esforços per afavorir
l’èxit educatiu des de la millora de l’autoestima
d’infants i joves, però una autoestima basada
no tant en èxits individuals i superﬁcials com en
progressos col·lectius i profunds.
Sobre el PEE i la innovació educativa

És sabut que la maquinària administrativa és lenta,
però caldria trobar fórmules per poder simpliﬁcar
els processos i fer-los més fàcils de complir.
Sobre les actuacions pedagògiques
Aconseguir la seva bona qualitat pedagògica i que
compleixin, tant com es pugui, els seus objectius,
és un dels reptes més importants dels PEE.
Cal tenir cura de les activitats extraescolars de
tot tipus, els tallers per a famílies, les festes,
els espais de trobada, perquè són les pedres
que marquen el camí de l’èxit dels PEE,
de la inclusió educativa.
Les bones condicions laborals de totes les
persones que treballen als PEE, en la tasca que
sigui, no es poden descuidar, perquè són una
part important de la il·lusió per la feina que es
realitza i part també de la seva continuïtat.

7. Tharp, R.G. i altres. Transformar la enseñanza. Barcelona, Paidós,
2000.

Per als adolescents recomanaríem totes aquelles
activitats que tenen a veure amb l’educació

Els PEE, amb les seves nombroses actuacions,
semblen a vegades romandre a la perifèria de
la problemàtica educativa i fer-hi només cures
pal·liatives.
És cert: la veritable renovació pedagògica es fa a
l’aula,7 es fa en la dinàmica interna dels centres,
en les metodologies, en la qualitat de les relacions
humanes que s’hi estableixen i en els objectius
pedagògics compartits que es tinguin.
Poden, els PEE, ajudar en aquesta comesa?
Al nostre parer sí, si aporten noves maneres de
concebre l’educació, si ajuden a establir un nou
diàleg entre docents i no docents, entre famílies
i associacions, entre Inspecció i alumnes
o entre administracions i entitats, és a dir,
les mil i una relacions positives que intenten
dur a terme els PEE.
En conseqüència poden també empènyer l’altra
transformació, la de l’aula, perquè una comunitat
rica en experiències no deixa mai ningú al marge.
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Per acabar, revisem les hipòtesis de treball que
presentàvem a la proposta de recerca:
1. Els plans educatius d’entorn són un projecte
del Departament d’Educació important,
agosarat i, possiblement, d’àmplies i positives
repercussions socioeducatives que ajuda
a fer avançar, amb la coordinació entre els
centres educatius, l’acció municipal i la
col·laboració associativa, l’extensió lingüística,
la interculturalitat i la cohesió social.
2. Els plans educatius d’entorn poden ser
percebuts pels seus protagonistes, infants
i adolescents, com elements positius
d’educació no formal, informal i de lleure.
La resposta a aquestes dues hipòtesis seria
que sí, que els PEE, en un primer any, ja han
començat a desvetllar les comunitats educatives
en els tres casos estudiats i són uns prometedors
estímuls a la millora educativa, que en els anys
propers seran esponerosos si poden superar, i és
ben possible que ho aconsegueixin, els riscos
que els amenacen.
Perquè els PEE són avui, a l’escola catalana,
del tot imprescindibles, és tota l’àmplia
comunitat educativa catalana la que s’hi
ha de comprometre, però una zona educativa
no ha d’ésser mai una illa separada del procés
de la resta de ciutat i de país.
Caldrà pensar a nivell macro, essent conscients

no sols de les grans problemàtiques del món,
sinó també de les deﬁciències socials a casa
nostra, però també s’ha de treballar a nivell
micro, dia a dia, pas a pas, persona a persona,
escola a escola, en l’esperança que aquests
petits avenços s’ajuntin amb molts altres petits
avenços que molta altra gent en molts altres
llocs del món fa per assolir una humanitat
més solidària. •

TRETS PEDAGÒGICS DE
L’APRENENTATGE SERVEI
JOSEP M. PUIG ROVIRA
I JOSEP PALOS RODRÍGUEZ
Universitat de Barcelona

1. Traducció de l’article Puig Rovira, J. M. i Palos Rodríguez, J. (2006).
“Rasgos pedagógicos del aprendizaje-servicio”, Cuadernos de Pedagogía,
núm. 357, maig de 2006, pàg. 60-63. Barcelona, Ed. PRAXIS.
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ELS AUTORS DEFINEIXEN AQUEST CONCEPTE
COM UNA PROPOSTA EDUCATIVA QUE
COMBINA PROCESSOS D’APRENENTATGE
I DE SERVEI A LA COMUNITAT EN UN SOL
PROJECTE BEN ARTICULAT, EN EL QUAL
ELS PARTICIPANTS ES FORMEN EN
TREBALLAR SOBRE NECESSITATS REALS
DE L’ENTORN AMB L’OBJECTIU DE
MILLORAR-LO. I FORMULEN TAMBÉ UN
CONJUNTDE CARACTERÍSTIQUES QUE,
SENSE SER IMPRESCINDIBLES,
MILLOREN LES EXPERIÈNCIES.

L’aprenentatge servei és una proposta educativa
que combina elements ben coneguts per
tothom. És una experiència innovadora, però
al mateix temps curulla de components molt
familiars: el servei voluntari a la comunitat i, per
descomptat, l’aprenentatge de coneixements,
habilitats i valors que desenvolupen l’escola i les
institucions educatives no formals. La novetat no
resideix en cadascuna de les seves parts, sinó a
vincular estretament servei i aprenentatge en una
sola activitat educativa ben articulada i coherent.

L’aprenentatge servei (APS) tampoc no és un
invent pedagògic nou. Existeixen experiències i
tradicions educatives que no han fet servir aquest
concepte, però en canvi apliquen en la seva
pràctica habitual els seus principis. En aquests
casos no es tracta únicament de reconèixer els
components de l’APS, sinó de veure com aquest
tipus d’activitats és semblant a unes altres
que coneixem, o que potser hem protagonitzat.
Sense anomenar-les d’aquesta manera, fa temps
que es porten a terme veritables experiències
d’aprenentatge servei.
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L’APRENENTATGE SERVEI
(APS) REPRESENTA UNA
NOVETAT PEDAGÒGICA
QUE POT CONTRIBUIR A
TRANSFORMAR L’EDUCACIÓ
EN ELS SEUS DIFERENTS
NIVELLS

Reconèixer aquest fet ens ajudarà a sistematizar-les,
a millorar-les, a impulsar la seva difusió
i a atorgar-los el valor que realment mereixen.

pedagògica que pot contribuir a transformar
l’educació en els seus diferents nivells.

Quan se’ns descriuen experiències
d’aprenentatge servei, tot allò que se’ns explica
resulta proper, però alguna cosa és també nova.
Quan un grup classe decideix netejar un solar
pròxim a l’escola i condicionar-lo per a jugarhi, els alumnes i les alumnes realitzen una
tasca clàssica de servei voluntari d’un valor
indiscutible per a la col·lectivitat. Si a més de
sanejar el terreny, investiguen el tipus de residus
que hi troben, el lloc on convindria dipositarlos, la quantitat de deixalles que produeix el
barri, les possibles maneres de reciclar-les, i
com a conseqüència es posen en contacte amb
l’ajuntament per a demanar millores i inicien
una campanya de sensibilització ciutadana,
ens trobem davant una coneguda activitat
d’aprenentatge basada en l’experiència i
després davant un exemple típic de participació
ciutadana. Es tracta d’una proposta coneguda en
cadascuna de les seves etapes i en canvi original
quan les enllacem en una sola activitat complexa
d’aprenentatge i servei.

L’ORIGEN DE L’APRENENTATGE SERVEI

La primera impressió que produeix l’APS és doble:
d’una banda, hi advertim elements coneguts i,
d’una altra, ens sorprenen les enormes possibilitats
educatives que ofereix. És cert que l’APS està
fet de coses conegudes i que té un aire familiar
que el converteix en alguna cosa pròxima, però
alhora també és veritat que representa una novetat

Més que reconstruir la història de l’APS o revisar
el seu actual estat d’implantació en el món –dues
tasques que requereixen un tipus d’investigació i
un esforç de síntesi que no podríem escometre–,
ara presentarem les tesis bàsiques dels seus
dos pioners: William James i John Dewey. Des
de dos punts de vista distints, van aportar idees
fundacionals que, amb totes les matisacions
que es vulgui, continuen vigents en l’actualitat.
James –en una conferència pronunciada en la
Universitat de Stanford en 1906– va proposar
que el servei civil a la societat podia ser
“l’equivalent moral de la guerra” (James, 1906).
L’argumentació resulta molt clara: es parteix
d’una indiscutible posició paciﬁsta que rebutja
la guerra com quelcom indesitjable, que hauria
de desaparèixer de la història de la humanitat,
però reconeix que el militarisme durant molt
de temps ha estat una via per a inocular en
els joves certs valors desitjables –entre altres:
orgull, desig de servir a la societat, sentit de
pertinença, valentia, cooperació–, i es proposa
que, per a continuar desenvolupant aquests
valors per camins diferents a la guerra, podria
establir-se un servei civil que permetés sentir-se
orgullós de si mateix i útil a la societat. La idea
de canviar la guerra pel servei ha inspirat moltes
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propostes de voluntariat, entre les quals hi ha
l’APS, i probablement és també un dels vectors
que han contribuït al desenvolupament de les
organitzacions no governamentals.
L’aportació de Dewey és encara més fonamental
per a la gestació de l’APS. En concret, ens
referim al principi de l’“activitat associada
amb projecció social”, que juntament
amb altres principis, com per exemple els
d’activitat, interès o experiència, completen
el seu pensament pedagògic. Amb l’expressió
“activitat associada amb projecció social” es vol
destacar la necessitat que l’educació parteixi de
l’experiència real dels seus protagonistes, però
d’una experiència realitzada cooperativament
amb iguals i amb adults –el desenvolupament
sempre és social–, i també, que aquesta activitat
no es tanqui sobre si mateixa, sinó que redundi
en beneﬁci de la comunitat. És a dir, que es faci
en proﬁt de l’entorn social que acull els joves, ja
que només implicant-se en el perfeccionament de
l’ordre social s’assolirà la plena integració en la
societat de cada nova generació de joves (Dewey,
1926). Desenvolupant i donant materialitat a
aquestes idees germinals és força natural que
s’hagi arribat ﬁns a l’actual situació de l’APS.

UNA DEFINICIÓ I SIS CARACTERÍSTIQUES
Tal com acostuma a succeir en tantes altres
qüestions humanes de relleu, no disposem
d’una deﬁnició única d’aprenentatge servei.

Ens trobem, justament, amb tot el contrari:
coexisteixen múltiples deﬁnicions que donen
prioritat a algun dels seus aspectes i deixen
en un segon pla, o simplement obliden,
altres facetes. En realitat aquesta situació de
coexistència de deﬁnicions és un fet normal quan
es tracten qüestions humanes, i probablement és
també positiu. No obstant això, i amb l’ànim de
sintetitzar el que ens sembla més representatiu
de l’aprenentatge servei, hem establert una
deﬁnició abreujada que assenyala els seus
aspectes més rellevants:

ES VOL DESTACAR
LA NECESSITAT QUE
L’EDUCACIÓ PARTEIXI
DE L’EXPERIÈNCIA
REAL DELS SEUS
PROTAGONISTES, PERÒ
D’UNA EXPERIÈNCIA
REALITZADA
COOPERATIVAMENT AMB
IGUALS I AMB ADULTS

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que
combina processos d’aprenentatge i de servei a la
comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual
els participants es formen en treballar sobre necessitats
reals de l’entorn, amb l’objectiu de millorar-lo.
Així mateix, i per a completar aquesta deﬁnició,
presentem un conjunt de característiques que
ens ajudaran a precisar una idea més clara i
completa de l’aprenentatge servei. En relació
amb aquests trets, cal dir que no sempre es
manifesten de la mateixa manera ni amb el
mateix èmfasi; ﬁns i tot, en alguns casos, poden
no estar presents en absolut. Per tant, la llista de
característiques expressa un ideal educatiu al
qual cada experiència concreta es va aproximant
de mica en mica, o seria desitjable que així ho
fes, però no implica que totes les realitzacions,
en qualsevol moment i situació, compleixin
plenament aquestes característiques. Es
tracta, doncs, d’un conjunt de característiques
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desitjables, però que no sempre assoleixen totes
les experiències d’APS, ni tan sols les bones
experiències.
L’APS és un mètode apropiat per a l’educació formal
i no formal, vàlid per a totes les edats i aplicable
en diferents espais temporals.
Les activitats d’APS no són privatives de cap àmbit
educatiu en particular. Per contra, s’apliquen en

a aquest tema. En el cas de l’educació no formal,
se situaran en qualsevol dels formats temporals
propis de les entitats socials i de temps lliure:
colònies, campaments, camps de treball,
trobades setmanals, etc.
L’APS es proposa portar a terme un servei autèntic
a la comunitat que permeti aprendre i col·laborar
en un marc de reciprocitat.

sensibilització, etc. El servei permetrà aplicar
coneixements prèviament adquirits, formular
interrogants intel·lectuals i cívics, i ser font
d’experiències que obrin els participants cap a
noves adquisicions. Finalment, el servei serà un
esforç d’organització i cooperació, una oportunitat
per a l’exercici de la responsabilitat i, sobretot, un
espai de col·laboració recíproca on totes les parts,
més enllà de posicions assistencialistes, ofereixen
i reben quelcom amb valor.

UN ESFORÇ D’ORGANITZACIÓ I COOPERACIÓ, UNA OPORTUNITAT PER A L’EXERCICI
DE LA RESPONSABILITAT I, SOBRETOT, UN ESPAI DE COL·LABORACIÓ RECÍPROCA
ON TOTES LES PARTS, MÉS ENLLÀ DE POSICIONS ASSISTENCIALISTES,
OFEREIXEN I REBEN QUELCOM AMB VALOR

àmbits educatius formals i no formals, a qualsevol
edat i en totes les etapes educatives, sempre que
el projecte s’acomodi a les característiques pròpies
de cada realitat. Convé situar les experiències amb
precisió dintre de les possibilitats temporals de
cada institució. En el cas de l’educació formal, es
col·locaran en algun dels espais temporals idonis
que ofereixen els centres educatius: tutories,
crèdits de síntesi o d’investigació, recolzant-se en
una o diverses matèries, en períodes extraescolars,
o durant un temps destinat especíﬁcament

Un dels temes més controvertits de l’APS és el
concepte de servei. Ho és tant per la idea que
comporta com per la mateixa paraula utilitzada.
Probablement no serà fàcil trobar un mot millor i,
en el cas que així fos, el costum faria molt difícil
la substitució d’un concepte per l’altre. Per tant,
disposem-nos a concebre el servei com una resposta
a necessitats reals de la societat: protecció del
medi ambient, recuperació del patrimoni cultural,
ajuda a grups socials amb necessitats, col·laboració
en centres cívics, realització de campanyes de

L’APS desencadena processos sistemàtics
i ocasionals d’adquisició de coneixements
i competències per a la vida.
Les propostes d’APS han d’incloure un esforç
conscient, sistemàtic i planiﬁcat, pensat per a
desenvolupar, al costat de les activitats de servei,
processos d’ensenyament i d’aprenentatge que
abastin diferents aspectes de la formació humana.
No es tracta només de produir un aprenentatge
informal amb motiu de les tasques de servei,
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que sens dubte sempre es porta a terme, sinó de
desenvolupar un treball explícit d’aprenentatge.
Una labor que activa processos conscients,
planiﬁcats i sistemàtics d’ensenyament
i aprenentatge que relacionen les tasques de
servei amb continguts i competències rellevants
per a la vida. L’educació formal posarà en joc
continguts factuals, procedimentals i de valor,
propis de les diferents matèries escolars ﬁns
a convertir-los en competències que permetin

L’APS implica una pedagogia de l’experiència
i la reﬂexió.

enfrontar-se i resoldre els problemes vitals de la
comunitat que es planteja l’activitat. Per la seva
banda, l’educació no formal, després d’un esforç
de presa de consciència de les competències
i continguts que posen en joc les seves formes
d’intervenció i les propostes concretes que en
cada cas impulsen, tractarà intencionalment
les competències i els continguts formatius
relacionats amb el servei a la comunitat que
impulsa l’entitat social o de temps lliure.

els criteris pedagògics que hem esmentat en el
títol solen tenir almenys una certa presència en
les realitzacions d’APS. I solen tenir-la perquè la
conﬁguració mateixa de l’activitat convida amb
força a practicar-los. L’APS és a les antípodes d’una
pedagogia academicista, verbal i memorística. Ben
al contrari, s’inspira en una pedagogia que s’esforça
a aplicar els principis d’experiència, o relació
directa i signiﬁcativa amb la realitat; participació
activa, o intervenció dels protagonistes en les
diferents fases del projecte; reﬂexió, o esforç per

Aquests principis pedagògics es compleixen d’una
manera tendencial. És a dir, cada experiència
aconsegueix posar-los en pràctica ﬁns a un
determinat nivell en l’interior d’un rang que cobreix
des de les realitzacions que els manifesten molt
explícitament ﬁns a aquelles que els compleixen
d’una manera molt més tènue. No obstant això,

guiar l’activitat i donar-li sentit personal i social;
interdisciplinarietat i resolució de problemes, o
consideració de fets complexos des de múltiples
perspectives per a millorar el seu funcionament;
cooperació, o treball conjunt amb els companys i
col·laboració amb els receptors de l’ajuda; immersió
en pràctiques de valor, o adquisició de valors per
participació en activitats el desenvolupament
dels quals els encarna i indueix a manifestar-los,
i d’avaluació múltiple, o regulació contínua de

l’experiència i del treball dels participants. Una
pedagogia d’aquestes característiques requereix
que l’educador sigui molt més que un ensenyant.
L’APS requereix una xarxa d’aliances entre
les institucions educatives i les entitats socials
que faciliten serveis a la comunitat.
L’APS depèn d’una imatge de l’escola que
trenqui amb la tendència a tancar-se en si
mateixa. Actualment les institucions educatives
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no poden aïllar-se si no volen desaparèixer per
irrellevants, i tampoc no poden considerar-se
autosuﬁcients perquè de cap manera asseguren
al seu alumnat una educació completa. Els
centres escolars han d’ésser un nus en una malla
educativa extensa i tupida d’institucions
i inﬂuències.
L’APS requereix per naturalesa un treball en
xarxa que coordini les institucions educatives
–escolars i no escolars– i les entitats socials que
faciliten la intervenció en la realitat. Aquesta
aliança permetrà a les institucions educatives
obrir-se al seu entorn, i a les entitats socials
exercir, a més de les tasques que els són pròpies,
una inﬂuència formativa que completi l’acció
de les institucions educatives i contribueixi
així a l’ideal de la ciutat educadora, on tot el
teixit ciutadà exerceix, d’acord amb les seves
possibilitats, alguna acció formativa. Finalment,
també convé tenir l’ajut d’un altre tipus
d’instàncies destinades a tendir ponts i crear
relacions de partenariat entre les institucions
educatives i les altres entitats socials.
L’APS provoca efectes en el desenvolupament
personal, canvis en les institucions educatives
i socials que ho impulsen, i millores en l’entorn
comunitari que rep el servei.
L’APS és una pràctica educativa que incideix en
l’aprenentatge de continguts i en l’educació en
valors, així com en la transformació de l’entorn
social i de la pròpia institució educativa que

l’impulsa. En relació amb els individus, ajuda
els joves a adquirir coneixements i procediments
curriculars relacionats amb el servei, desenvolupa
destreses acadèmiques i professionals, i
construeix competències que predisposen a la
resolució de problemes. A més, però, sol incidir
en la motivació general per a l’estudi, augmenta
l’autoestima i les expectatives personals, i fa més
realistes i esperançats els participants. Al costat
d’aquests aspectes més acadèmics, l’APS també
és una activitat fonamental per a l’educació en
valors. Sense entrar en els detalls de cadascun
d’aquests àmbits, forma la responsabilitat cívica,
entrena les capacitats morals i els hàbits de
valor, contribueix a perﬁlar la identitat, aﬁla la
capacitat de percebre la rellevància moral dels
fets i dóna força per a dirigir-se a si mateix.
L’APS actua sobre l’entorn en una doble
direcció: sobre el medi en el qual incideix
el servei i sobre la institució que impulsa el
projecte. En la mesura que la necessitat sobre
la qual s’actua és real, el resultat del servei
contribuirà, d’una manera tangible, a la millora
de les condicions de vida de la comunitat. No
es tracta de realitzar una intervenció únicament
pensada per a entretenir els joves, es tracta
que la intervenció sigui tan real, necessària i
eﬁcaç com sigui possible. Com ja hem dit, l’APS
no incideix únicament en el medi social, sinó
també en la pròpia institució que el desenvolupa.
L’escola o l’entitat educativa no formal que
condueixen un projecte d’APS reben beneﬁcis
que es manifesten en el conjunt de la institució.
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NO SOM DAVANT UNA
PRÀCTICA PEDAGÒGICA
QUE PUGUI PROSPERAR
SIMPLEMENT AMB LA
BONA VOLUNTAT DELS
EDUCADORS QUE LA
VULGUIN IMPULSAR

En aquest sentit, sembla que millora el clima
institucional en la mesura que incrementa
el respecte entre joves i adults, transmet
als joves una imatge més positiva del centre
educatiu, millora la implicació dels adults en la
labor educativa i, en deﬁnitiva, fa la vida més
agradable i més bons els resultats educatius
de la institució.

d’idees, la presentació de les propostes que
han tingut èxit i l’ajuda a la coordinació entre
institucions. L’èxit en la implantació i el
desenvolupament de l’APS sembla inseparable
del treball en equip realitzat entre diferents
institucions.

UNA NOTA FINAL
SOBRE LA SEVA IMPLANTACIÓ

DEWEY John (1926). “Els principis morals que
cimientan l’educació”, en: Assajos d’educació
(Obres de Dewey, vol. II). Madrid: La Lectura,
pàg. 1-61.

No voldríem acabar sense assenyalar un aspecte
referit a la implantació de l’APS que mereix un
moment d’atenció. Hi ha propostes educatives
que amb poca ajuda externa poden prosperar; la
seva aplicació depèn en bona part de la voluntat
dels educadors. En canvi, hi ha altres propostes
formatives que no s’aconseguiran implantar
sense una ajuda externa més potent. Creiem
que l’APS és un exemple d’aquest segon tipus
de pràctiques pedagògiques. Només recordant
la conveniència de coordinar-se amb altres
entitats socials, la necessitat d’incidir en l’entorn
immediat o de destinar temps a desenvolupar
el projecte, es pot veure clarament que no som
davant una pràctica pedagògica que pugui
prosperar simplement amb la bona voluntat dels
educadors que la vulguin impulsar. La correcta
implantació de l’APS en la trama educativa
exigeix la implicació de l’Administració,
la col·laboració de diferents entitats socials
i l’impuls d’instàncies que facilitin la difusió

PER A SABER-NE MÉS

WILLIAM, James (1906). “The moral equivalent of
war”, a: F. BURKHARDT, F. BOWERS i I. SKRUPSKELIS
(eds.) (1982). The Works of Williams James.
Cambridge, Dt.: Harvard University Press, vol. IX,
pàg. 162-173.
El text en castellà es pot trobar a: http://www.
unav.es/gep/TheMoralEquivalentOtWar.html
(consultada al novembre de 2004).
També podeu consultar el web:
http://www.aprenentatgeservei.org •
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RECULL D’EXPERIÈNCIES

PÀG. 94

PÀG. 106

PÀG. 118

SUBDIRECCIÓ GENERAL
DE LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL

SUBDIRECCIÓ GENERAL
DE LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL

SUBDIRECCIÓ GENERAL
D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

PÀG. 100

PÀG. 112

PÀG. 124

3r Congrés “Educació i
Entorn”, La Seu d’Urgell,
maig de 2006

Tallers d’estudi assistit
SUBDIRECCIÓ GENERAL
DE LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL

Tallers per a la cohesió
social a partir de centres
d’interès

Pla Català d’Esport a
l’Escola: una col·laboració
interdepartamental en el
marc dels plans educatius
d’entorn
SECRETARIA GENERAL

DE L’ESPORT

Els plans educatius
d’entorn i els ensenyaments artístics

Dues bones pràctiques
d’aprenentatge servei
SÍLVIA LOMBARTE BEL
JUDITH SALA
MIREIA ALDANA

3R CONGRÉS “EDUCACIÓ
I ENTORN”, LA SEU D’URGELL,
MAIG DE 2006
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE
LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL

EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITATS, L’AJUNTAMENT DE LA SEU
D’URGELL I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT
URGELL VAN ORGANITZAR ELS DIES 25, 26
I 27 DE MAIG DE 2006, EL 3R CONGRÉS
“EDUCACIÓ I ENTORN”, QUE ES VA CELEBRAR
A LA SEU D’URGELL.
EL CONGRÉS VOLIA REFLEXIONAR SOBRE
L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES INFANTS I JOVES,
QUE CADA VEGADA ESTÀ MÉS CONDICIONADA
PEL TEMPS FORA DE L’ESCOLA I, SOBRETOT,
PER LA INTERACCIÓ ENTRE EL QUE ES FA EN

l’educació dita “formal” i el que l’infant o el jove
es troba en els espais de lleure, en les activitats
tradicionalment anomenades “extraescolars”...;
en deﬁnitiva, en el temps de l’educació “no
formal”.

coresponsibilitat territorial. El conjunt d’aquestes
accions pretén afavorir les continuïtats
educatives, promoure estratègies cooperatives en
les interaccions socials i el treball en xarxa entre
els diferents agents educatius del territori.

Per donar resposta a les múltiples necessitats
educatives dels infants i dels joves de la
nostra societat i per aconseguir que aquesta
resposta sigui integrada i comunitària, diferents
institucions i organismes (ajuntaments, entitats
de lleure, associacions de pares i mares, etc.)
han endegat programes i actuacions des de la

Així, doncs, per reﬂexionar sobre aquest espai de
coresponsabilitat territorial, per intercanviar idees
i aprendre conjuntament de les experiències i de
les bones pràctiques de tothom, es va organitzar
el 3r Congrés “Educació i Entorn”. Per dissenyar
les línies mestres es va constituir un comitè
cientíﬁc, amb representants de més de vint
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institucions i organismes diferents, que va actuar
fent aportacions relacionades amb els objectius,
amb l’estructura i amb els ponents.
Els objectius del Congrés es van centrar en dos
aspectes: aprofundir en les polítiques, els programes
i les actuacions que posen en relació l’educació
formal, la no formal i la informal d’infants i joves
i col·laborar en la millora dels processos i dels
procediments de coordinació i de sinergia entre
diferents programes i actuacions.

ES VA ESTRUCTURAR
EN TRES ESPAIS
DIFERENTS: L’ESPAI
DE REFLEXIÓ,
EL D’INICIATIVES
I EL D’EXPERIÈNCIES

Pel que fa al format, es va estructurar en tres
espais diferents: l’espai de reﬂexió, el d’iniciatives
i el d’experiències. L’espai de reﬂexió es
destinà a la presentació dels diferents debats
que emmarcaven els objectius generals del
Congrés. Amb aquest objectiu es van impartir
dues conferències magistrals, una a càrrec de
José Antonio Marina, ﬁlòsof i escriptor i, l’altra,
de Margarita Poggi, directora de l’Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación
(IIPE) de la UNESCO. La sessió inaugural va anar a
càrrec de Nawal El Saadawi, novel·lista i psiquiatra,
Premi Internacional de Catalunya, 2004.
L’espai d’iniciatives s’organitzà en tres blocs
temàtics. Cada un d’aquests blocs temàtics
comptà amb una exposició inicial general
seguida de tres grups de treball simultanis,
cada un sobre un projecte concret relacionat
amb el tema del bloc, coordinats per especialistes
i amb la presentació d’experiències de cas
o pràctiques signiﬁcatives, ja sigui d’àmbit
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nacional o internacional, com a referents de
bones pràctiques a seguir.
• El primer bloc: El territori com a factor
educatiu, va ser introduït per Joan Subirats,
catedràtic de ciència política i director de
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques
de la UAB. A les sessions simultànies es van
presentar els Contrats Educatifs Locals de
França, els Projectes educatius de ciutat
i els Plans educatius d’entorn.
• El segon bloc: Apostes pedagògiques per a la
igualtat i la diversitat educatives, va ser presentat
per Josep Alsinet, inspector d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. A continuació es va fer
una presentació del programa anglès Excellence
in Cities, de diversos projectes de Transformació
de centres educatius en comunitats
d’aprenentatge i el Projecte mediterrani
occidental. Els drets de la Terra.
• L’últim bloc: La societat civil com a element
educador, va ser introduït per Jordi Sànchez,
director de la Fundació Jaume Boﬁll. A les
sessions simultànies es van presentar els
Espaces Lecture de Marsella, l’Aprenentatge
servei, ciutadania i entorn i La dimensió
comunitària de les entitats de lleure i el model.
Eduquem més enllà de l’horari lectiu.
• Finalment, l’espai d’experiències es destinà a
compartir experiències concretes relacionades
amb la inserció en l’entorn des de perspectives

L’ESPAI D’INICIATIVES
S’ORGANITZÀ EN TRES
BLOCS TEMÀTICS:
– EL TERRITORI COM
A FACTOR EDUCATIU
– APOSTES PEDAGÒGIQUES
PER A LA IGUALTAT I LA
DIVERSITAT EDUCATIVES
– LA SOCIETAT CIVIL COM
A ELEMENT EDUCADOR
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diferents. Aquest espai constava de diversos
plafons que contenien fotograﬁes i textos
explicatius que relacionaven els diferents
temes presentats. Així mateix es van projectar
els muntatges audiovisuals de les ciutats de
Viladecans i Manresa i una producció sobre els
plans educatius d’entorn. Aquesta exposició
es troba disponible i es pot sol·licitar per ser
exposada arreu. D’altra banda, el seu contingut
–que trobareu ressenyat tot seguit, en l’apartat
següent, “L’espai d’experiències”–, així
com els muntatges audiovisuals esmentats,
ha quedat tot plegat recollit en el DVD que
s’adjunta a aquest número de la Caixa d’eines.
L’oportunitat del tema triat “Educació i
Entorn” va facilitar la convocatòria d’experts
i experiències institucionals vinculats a la
potencialitat educativa dels contextos i dels
entorns socials. El Congrés ha de ser un referent
que, amb caràcter bianual, convoqui docents,
responsables i tècnics municipals, serveis
educatius, entitats relacionades amb la infància
i la joventut, associacions de pares i mares,
estudiants... que esdevingui un espai de trobada
per a la reﬂexió, l’intercanvi d’experiències
i, en deﬁnitiva, de construcció de coneixement

L’ESPAI D’EXPERIÈNCIES
Dins l’espai d’experiències, l’exposició
Educació i Entorn que es va poder veure durant el
congrés a La Seu ofereix un petit tast del que pot

L’ESPAI D’EXPERIÈNCIES
ES DESTINÀ A COMPARTIR EXPERIÈNCIES
CONCRETES RELACIONADES AMB LA INSERCIÓ
EN L’ENTORN DES DE
PERSPECTIVES
DIFERENTS
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donar de sí la cooperació entre administracions,
centres educatius i teixit associatiu quan
conﬂueixen diferents mirades i voluntats
i es crea un espai de compromís per fer anar
endavant projectes de transformació social.
No és una exposició exhaustiva, ni tan sols, potser,
estrictament representativa, però ofereix una mostra
prou àmplia i suggerent per permetre visualitzar
en actuacions reals la concreció de tota la ﬁlosoﬁa
i objectius que impulsa el treball en xarxa i la
complicitat entre l’educació formal, la informal
i la no formal en espais ciutadans de trobada.
El format de la informació que es presenta a
l’exposició és molt clar i concís, permet extreure
allò que és essencial i aporta les dades bàsiques
a ﬁ que es pugui establir contacte directe amb
els responsables de l’activitat en cas que
es vulgui obtenir més informació o tenir un canvi
d’impressions sobre l’experiència.
A l’exposició, recollida, com dèiem, en el DVD
que acompanya aquest exemplar de la Caixa
d’eines, hi podeu trobar exempliﬁcades algunes
actuacions desenvolupades dins el marc dels
plans educatius d’entorn, així com dels projectes
educatius de ciutat o d’altres programes
municipals.
Les experiències que fan referència als plans
educatius d’entorn concreten els vuit blocs
d’actuació que proposa aquest pla, en una
cinquantena d’actuacions que il·lustren
l’amplitud i diversitat de propostes que genera

aquesta línia de treball. No podem parlar,
però, d’una classiﬁcació estricta dels projectes
segons els blocs, perquè sovint en un projecte hi
conﬂueixen diversos eixos i es dóna resposta a
múltiples necessitats.
Per il·lustrar amb alguns exemples l’aportació
d’aquest sintètic i ampli recull d’experiències,
direm que dins el bloc 1, Sensibilització i
formació dels agents educatius, s’hi poden trobar
experiències ben diferents que abasten tant
actuacions informatives i de difusió que s’han
portat a terme a diferents municipis per donar
a conèixer els objectius del PEE o per millorar
l’acollida, com és el cas de Donem a conèixer
el PEE a Tortosa o Elaboració d’una guia per a
nouvinguts a Barberà del Vallès, com actuacions
que promouen la reﬂexió entre els agents de les
comunitats educatives sobre aspectes concrets
d’intervenció, com és el cas de L’Esplai a l’escola
- Pla de suport a les activitats extraescolars
a Sabadell.
O que dins del bloc 2, Optimització de
l’escolarització, hi ha propostes ben especíﬁques,
com Apropament de mares d’ètnia gitana a la
cultura catalana a Terrassa, o altres de més
generalitzades, com Patis oberts a Salt.
I així successivament..., però us aconsellem
que obriu el DVD i remeneu... •

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE
LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL

L’ACTUACIÓ D’ESTUDI ASSISTIT
ÉS UNA ACCIÓ POSITIVA QUE VOL
PROPORCIONAR A L’ALUMNAT QUE
VIU EN UN ENTORN SOCIOCULTURALMENT
DESAFAVORIT, UNES CONDICIONS
QUE L’AJUDIN AL SEGUIMENT DEL
CURRÍCULUM ESCOLAR, A ADQUIRIR
HÀBITS D’ORGANITZACIÓ I D’ESTUDI,
A PLANIFICAR EL TREBALL ESCOLAR
I A APROFITAR TOTES LES OPORTUNITATS
QUE TÉ AL SEU VOLTANT EN EL SEU
PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT
PERSONAL.

L’objectiu bàsic dels tallers d’estudi assistit és
afavorir l’èxit escolar de tot l’alumnat i la igualtat
d’oportunitats.

ORGANITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ
Aquests tallers van adreçats a l’alumnat del centre
que té diﬁcultats per seguir el currículum perquè
no disposa en el seu entorn familiar ni d’un espai
físic adequat ni del suport d’una persona adulta
que l’ajudi a desenvolupar les activitats que amb
caràcter general es proposen des dels centres com
a activitats per fer a casa.

L’equip docent proposa a aquests alumnes, amb
la col·laboració de les famílies, la participació en
els tallers com a recurs per millorar el seu progrés,
de manera que visqui aquesta activitat com una
oportunitat i no com un càstig. En aquest sentit,
es procura que els tallers es desenvolupin en un
clima amable, ric en estímuls de treball, ordenat
i que afavoreixi la cooperació, l’ajut i l’intercanvi
de coneixements entre els participants.
El desenvolupament de l’actuació comporta una
atenció mínima a l’alumnat d’una hora diària, fora
de l’horari lectiu (cinc hores setmanals).
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EL FORMADOR DELS
TALLERS D’ESTUDI
ASSISTIT, A SER
POSSIBLE, HAURIA
DE SER UN JOVE DEL
BARRI QUE L’ALUMNAT
PUGUI PRENDRE
COM A REFERENT

Les activitats es poden realitzar en el mateix
centre educatiu, aproﬁtant tots els recursos
i els espais disponibles per aconseguir els
millors resultats (biblioteca, aules TIC, altres
espais comuns...), però també es planiﬁquen
activitats tenint en compte els recursos
culturals que proporciona l’entorn immediat
del centre: biblioteques públiques, ludoteques,
exposicions, manifestacions artístiques, sortides
de coneixement de l’entorn... Aquest aspecte
és interessant, ja que dóna continuïtat a l’acció
educativa de l’alumnat fora de l’àmbit estricte
del centre educatiu i afavoreix una igualtat
d’oportunitats real en relació amb els seus
companys.
La importància del clima en el qual s’ha de
desenvolupar aquesta actuació fa que esdevingui
important el fet de vetllar el perﬁl dels
professionals que s’han de fer càrrec de l’activitat,
a ﬁ d’aconseguir l’aproﬁtament màxim del recurs.
En aquest sentit es valora que:

• Hi hagi una relació especial amb el centre
educatiu, és a dir, que o bé sigui un antic
alumne del centre o bé que participi en
la vida escolar com a monitor d’activitats
extraescolars, de menjador, etc.
• Tingui una formació professional com a
educador de lleure, i el compromís explícit
de participar en la formació especíﬁca que
organitza el pla educatiu d’entorn.
• Disposi de formació de l’àmbit educatiu
o social (estudis de magisteri, de
psicopedagogia, integrador social, treballador
social, etc.).
• Sigui un bon model de llengua catalana,
amb el doble objectiu de servir de referent
per a l’aprenent i a la vegada per mostrar la
necessitat d’ús de la llengua com a element
integrador en la societat catalana.
Amb relació a les funcions dels monitors

• L’alumnat el pugui prendre com a referent
en el seu procés d’aprenentatge, que li faci
valorar positivament l’esforç i que el faci
sentir a gust a l’escola. Precisament és des
d’aquesta perspectiva que es valora que aquest
professional sigui un jove del barri o de la
població, integrat en l’àmbit escolar i social,
amb el qual l’alumne trobi un model
de superació personal.

• Realitzar l’acompanyament de l’alumnat per
reforçar els hàbits escolars i desenvolupar
tècniques d’estudi.
• Facilitar la integració entre l’alumnat del grup
per afavorir les estratègies de col·laboració
i l’ajut mutu en la resolució de les tasques
escolars.
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• Ajudar l’alumnat a desenvolupar actituds
positives per a l’aprenentatge.

• Afavorir la integració de l’alumnat nouvingut
en l’àmbit escolar amb propostes educatives
obertes (activitats lúdiques, joc cooperatiu...).

aliens als que eren usuals a la zona: per una
banda, una allau de nouvinguts de diferents
nacionalitats atrets per les ofertes laborals de
les empreses agroalimentàries i del sector de
la construcció i, per una altra, una població
cada vegada més gran procedent de l’àrea
metropolitana de Barcelona, afavorida per la
millora de les comunicacions entre Cervera i
la capital catalana, i atreta pels baixos preus
dels habitatges amb relació als de l’àrea
metropolitana.

• Facilitar l’accés de l’alumnat als recursos que
ofereix l’entorn immediat (biblioteca de barri,
ludoteques, instal·lacions culturals, centres
de lleure, etc.).

Simultàniament, i com succeeix arreu,
començàvem a notar allò que els professors de
secundària anomenem “manca d’implicació”
de les famílies autòctones.

• Coordinar-se amb el professorat del centre, per
tal de consensuar línies d’intervenció amb vista
a millorar els resultats educatius de l’alumnat.

En principi, doncs, la feina que teníem per
davant era, si realment volíem assolir èxits
educatius al nostre centre, integrar tota aquesta
nova població a la realitat social del municipi
de Cervera, tot reforçant alhora les bases d’una
comunitat educativa que començava a mostrar
símptomes de desconnexió amb el centre. El pla
educatiu d’entorn, convenientment desplegat
i desenvolupat, podia ser una de les eines
per aconseguir-ho.

• Afavorir l’ús dels recursos de què disposa el
centre educatiu (biblioteca escolar, equipaments
informàtics...) per tal de fer els deures escolars i
incentivar el gust per la lectura.

DESCRIPCIÓ D’UNA BONA PRÀCTICA
A L’IES ANTONI TORROJA DE CERVERA
(LA SEGARRA)
Ramon Pollina, director de l’IES
Susanna Martín, tècnica de la Paeria de Cervera
Dolors Pueyo, assessora LIC
Context de l’experiència
La comarca de la Segarra va començar a rebre,
fa pocs anys, dos perﬁls humans en principi

Fases en el desenvolupament de l’activitat
El curs 2004-2005, primer any d’implantació
de l’estudi assistit, no va ser pas gaire reeixit.
Per una banda, l’horari marc del centre, massa
extensiu a les tardes, desmotivava els alumnes a

l’hora de participar en l’activitat. Per una altra, els
monitors que impartien l’estudi eren contractats
per una empresa de serveis intermediària sense
cap mena de connexió amb la realitat del nostre
municipi. A més, després de descomptar els seus
honoraris, el sou ﬁnal resultant que cobraven els
monitors no era precisament enlluernador, fet que
afavoria la precarietat laboral i, en conseqüència,
una mobilitat de monitors que desestabilitzava
l’activitat.
El curs 2005-2006, les coses van fer un gir
positiu. Primerament va ser l’horari marc.
Vàrem forçar al màxim la legalitat vigent per
assolir un horari el més intensiu possible. Una
sola hora de classe a la tarda, de les 15.05 h
a les 16.00 h, permetia que els alumnes
accedissin amb facilitat a l’activitat. Aquesta
iniciativa d’incentivació escolar es va veure
ampliada durant aquest curs a vuit tallers, dos
per a cadascun dels quatre centres de primària
i secundària de la ciutat.
A continuació va ser el torn de les AMPA de tots
els centres educatius del municipi, a qui es va
demanar que es constituïssin com a empresa
de serveis per tal que poguessin contractar els
monitors sense la intervenció d’una empresa
intermediària, tot plegat pilotat per una gestoria
de Cervera dirigida per una mare del nostre
centre. Aquestes noves possibilitats de les
AMPA han permès també que s’ampliï la seva
implicació en altres tallers i activitats del pla
educatiu d’entorn.
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Els monitors
Una altra de les novetats l’ha representat el fet
que els monitors i les monitores que han atès els
nens i nenes i els nois i noies que hi han assistit
fossin alumnes dels cursos superiors dels IES,
concretament de 2n de batxillerat i de cicles
formatius. Val a dir que alguns d’ells ja formaven
part d’una bossa de treball creada ja feia alguns
cursos a l’IES Antoni Torroja per atendre les
demandes de pares que necessitaven algú que
donés un cop de mà als seus ﬁlls en els estudis,
allò que en diem anar a repàs.
Els monitors i monitores van ser triats pels
seus resultats acadèmics, i també, i no menys
important en una iniciativa d’aquest tipus,
pel seu perﬁl personal i humà. És clar que de
seguida vam veure que no podíem aviar-los a
l’arena sense més, i els vam fer una xerrada
inicial entre informativa-formativa amb la
col·laboració de l’assistent social de l’EAP.
Vam emmarcar la seva feina en el que representa
un pla d’entorn, els vam explicar quins eren els
objectius de l’estudi assistit: que no es tracta
d’un estudi vigilat, ni únicament d’un ajut per
fer els deures, sinó d’ajudar aquests alumnes
a adquirir hàbits, sistemes, tècniques... per
millorar en el seu rendiment escolar; d’ajudarlos a organitzar-se en el dia a dia, a treure més
partit de les hores que dediquin a l’estudi, a
saber servir-se eﬁcaçment de les tecnologies de
la informació i la comunicació. Els vam dir que

UNA ALTRA DE LES
NOVETATS L’HA
REPRESENTAT EL FET
QUE ELS MONITORS
I LES MONITORES
QUE HAN ATÈS ELS
NENS I NENES I ELS
NOIS I NOIES QUE HI
HAN ASSISTIT FOSSIN
ALUMNES DELS CURSOS
SUPERIORS DELS IES

pensessin què els havia funcionat a ells com a
estudiants amb èxit, i que els aconsellessin en
aquest sentit. Que venia a ser una mica com
fer de germà o germana gran, o de company de
classe que ajuda i orienta aquells alumnes a qui
els falta aquest estímul a casa.
En totes les ocasions possibles, a més,
s’intentava que una fracció dels monitors fossin
alumnes nouvinguts que haguessin passat per
l’aula d’acollida del centre.
A més, a aquests monitors i monitores se’ls ha
ofert l’oportunitat d’una primera experiència
laboral de qualitat, amb una marcada implicació
personal, i plantejada des d’un enfocament
cooperatiu. Ha estat una iniciativa innovadora,
en el sentit d’implicar-los en una estratègia
escolar inclusiva de col·laboració de l’alumnat
en la tasca docent.
Aspectes organitzatius
En un primer moment es van reunir amb els
monitors el treballador social de l’EAP i el
tècnic de la Paeria, per parlar de la situació
personal i social de la majoria dels alumnes que
participarien en l’estudi assistit, i l’assessora
LIC per parlar dels aspectes més pedagògics i de
llengua. Aquest va ser un primer contacte amb
els monitors per introduir-los en la que seria
la seva tasca.
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La dinamitzadora sociocultural, una ﬁgura
aportada per l’Ajuntament al PEE, s’ocupava
de facilitar eines de suport i orientacions
als monitors sobre aspectes que calia tractar
amb l’alumnat:
• Organització de la feina
• Ajudar a millorar els hàbits d’estudi
• Ensenyar tècniques (esquemes, resums...)
• Fer un bon ús de l’agenda
• Resolució de conﬂictes generats a l’aula
• Autoestima, valoració de la persona
i del seu entorn
També s’ocupava de coordinar altres aspectes de
caire més organitzatiu, com ara fer el contacte
entre el monitor i el centre i realitzar
el seguiment del taller.
La coordinació amb els monitors i monitores
es va preveure fer-la setmanalment, així la
dinamitzadora coneixia l’alumnat i donava suport
directe des de l’aula. Trimestralment es van fer
valoracions conjuntes i propostes de millora
amb els centres, unes vegades de manera més
informal i unes altres més formalment, segons
la situació i les possibilitats de cada centre.

Projectes de futur
La formació dels monitors serà en cursos
pròxims més completa, ja que en el projecte
d’actuacions, que apareix en el catàleg de la
SGLIC, és previst facilitar un curs de formació
per a monitors d’estudi assistit.
Es preveu allargar una hora a la setmana més
la programació i/o coordinació amb els monitors,
així com facilitar la participació dels tutors
en les reunions de coordinació, conjuntament
amb els directors i monitors.
També es preveu aconseguir la participació
de les entitats associatives de Cervera –Centre
Excursionista de la Segarra, Penya Ciclista,
etc.– les quals, a partir del curs 2006-2007,
col·laboraran amb el centre per portar a terme
activitats –participació en els crèdits de síntesi,
sortides a la neu, etc.– que acabin per ﬁxar els
alumnes al teixit associatiu del nostre municipi,
de manera que als professors no ens faci l’efecte
que estem treballant amb nois i noies dels quals
ens separa un abisme cultural. •

TALLERS ADREÇATS
A LES FAMÍLIES
PER A LA COHESIÓ SOCIAL
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE
LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL

ELS TALLERS PER A LA COHESIÓ SOCIAL
SÓN UN ESPAI QUE FACILITA LA
INTERRELACIÓ DE LES FAMÍLIES D’ORIGEN
ESTRANGER I LA RESTA DE FAMÍLIES
DEL CENTRE, MITJANÇANT UNA TASCA
COMPARTIDA DE CAIRE LÚDIC I DE
TEMÀTIQUES DIVERSES: INFORMÀTICA,
CUINA, TEATRE, CONEIXEMENT DEL
CENTRE, DE L’ENTORN, ETC., ON ES
TRACTEN PUNTS D’INTERÈS COMÚ
I S’AFAVOREIX LA COMUNICACIÓ ORAL
EN LLENGUA CATALANA DELS PARES
I MARES ASSISTENTS.

La dinàmica de l’activitat pretén fomentar el
diàleg i l’intercanvi entre les persones que hi
assisteixen i buscar tots aquells aspectes que
fan les persones més iguals que diferents.
Es tracta de crear un marc de convivència on,
arran de la participació en una activitat que els
interessi i els formi, tinguin ocasió de conèixerse, comunicar-se i compartir experiències
i aﬁnitats.
Aquesta activitat afavoreix el coneixement mutu
i l’ús de la llengua catalana com a element comú

de comunicació i de relació social entre
famílies d’orígens diversos i de llengües
i cultures diferents, alhora que possibilita
a famílies que n’estan allunyades el coneixement
del centre i la participació en les activitats
que s’hi fan.
Sovint esdevenen també un fòrum per recollir
iniciatives de participació en la vida del centre
i afavoreixen el coneixement del funcionament
i localització dels espais municipals i de la
resta d’entitats culturals, educatives,
sanitàries, etc. que envolten el centre educatiu.
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ORGANITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ

FACILITAR UN CLIMA
QUE AFAVOREIXI
A LES FAMÍLIES EL
CONEIXEMENT DELS
DOCENTS, DELS ESPAIS
ESCOLARS, DE LES
NORMES INTERNES
I DE LES ACTIVITATS
ORDINÀRIES DELS SEUS
FILLS I FILLES

La durada de l’activitat per a les famílies és
de trenta hores. L’activitat es porta a terme
habitualment en el centre educatiu, dins l’horari
escolar, per facilitar un clima que afavoreixi a
les famílies el coneixement dels docents, dels
espais escolars, de les normes internes i de
les activitats ordinàries dels seus ﬁlls i ﬁlles.
Sempre que és possible, s’utilitzen espais com la
biblioteca, l’aula d’informàtica, etc., que ajuden
a visualitzar i entendre millor els processos
educatius que es desenvolupen amb els alumnes.
La cooperació de l’equip docent i de l’associació
de pares i mares en aquesta activitat afavoreix
l’acollida de les famílies noves i la implicació de
les famílies que fa més temps que són al centre.
La col·laboració de responsables de l’àmbit
municipal, cultural, sanitari, etc. permet vincular
aquestes famílies a la localitat.
El monitor/a que dinamitza l’activitat crea un
clima de conﬁança, respecte i participació,
alhora que ensenya les tècniques pròpies de
l’activitat escollida. Entre les seves funcions
podem destacar:
• Afavorir la integració de les famílies
nouvingudes en l’àmbit escolar.
• Facilitar el coneixement entre totes les famílies
des del respecte per la diversitat.

• Ser model de llengua, dinamitzador del diàleg
i possibilitador de l’ajuda necessària per
aconseguir la participació de tothom.
• Afavorir les estratègies de col·laboració
i l’ajut mutu en la resolució de les tasques
plantejades.
• Afavorir el coneixement dels recursos
i professionals del centre educatiu.
• Facilitar el coneixement de les famílies
dels recursos que ofereix l’entorn immediat
(instal·lacions culturals, esportives, sanitàries,
educatives...).
• Coordinar-se amb el professorat del centre,
per consensuar línies d’intervenció amb vista
a millorar les relacions i la participació de les
famílies en la vida del centre.

UNA BONA PRÀCTICA: LES MARES I PARES
DEL CEIP MONTSENY FAN TEATRE
Matilde Mañà i Oller, coordinadora LIC
del CEIP Montseny, de Barcelona
Aquest curs, el 2006-2007, s’organitzarà
per tercera vegada en el CEIP Montseny,
del barri de Vallcarca de Barcelona,
el Taller de mares i pares, amb els següents
objectius:
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• Creació d’un espai i un temps de relació, on les
mares i els pares de l’alumnat nouvingut poden
conèixer-se i relacionar-se amb les mares i els
pares de l’alumnat autòcton, portant a terme
una activitat d’interès comú en català.
• L’enriquiment mutu, mitjançant la
interculturalitat, partint del convenciment
que tots tenim coses per ensenyar i coses
per aprendre.
• L’aprenentatge i millora del català, fent
servir aquesta llengua com a eina de relació
i coneixement.
Durant el curs passat el taller es va concretar
en la preparació i representació ﬁnal d’una obra
de teatre i va ser l’activitat que va permetre
aconseguir amb escreix els objectius esmentats.
Aquest taller va estar dirigit pel professor de
teatre Josep Sàbat, “el Nano”, que va assumir
perfectament els objectius, amb una gran
complicitat.
Crònica d’una experiència duta a terme
en el Taller de mares i pares durant
el curs 2005-2006
La primera cosa que es va fer fou difondre aquesta
activitat a les famílies mitjançant una circular que
es va lliurar a tot l’alumnat. Posteriorment, es va
contactar individualment amb les mares i pares
de l’alumnat nouvingut per explicar-los amb més

CREACIÓ D’UN ESPAI
I UN TEMPS DE
RELACIÓ, ON LES
MARES I ELS PARES DE
L’ALUMNAT NOUVINGUT
PODEN CONÈIXERSE I RELACIONAR-SE
AMB LES MARES I ELS
PARES DE L’ALUMNAT
AUTÒCTON, PORTANT
A TERME UNA ACTIVITAT
D’INTERÈS COMÚ EN
CATALÀ
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detall en què consistiria l’activitat. L’objectiu era
aconseguir que el missatge arribés a tothom que
pogués estar-hi interessat.
L’AMPA de l’escola hi va col·laborar en tot moment,
tant en la difusió del projecte com en la participació
activa per aconseguir un grup equilibrat de persones
de fora i persones autòctones.
El grup es va consolidar al llarg del primer trimestre
amb algunes baixes degudes principalment a
les mares i pares que trobaven feina i no podien
continuar en el mateix horari, i altes de persones
acabades d’arribar de l’estranger. Aquest fet
va motivar la necessitat d’incloure canvis en el
repartiment de papers i en la creació o eliminació de
personatges de l’obra de teatre. Sort que teníem un
director/autor de l’obra a qui res no l’espantava!!!

ES VA PROPOSAR A LES
MARES I PARES DE FER
UNS EXERCICIS DE
DESINHIBICIÓ I DOMINI
DE LA VERGONYA QUE VAN
ANAR MOLT BÉ PER FER
LA CONEIXENÇA MÚTUA
I ENTRAR EN CONTACTE
AMB EL CATALÀ

A les primeres sessions es va proposar a les mares
i pares de fer uns exercicis de desinhibició i domini
de la vergonya que van anar molt bé per fer la
coneixença mútua i entrar en contacte amb el
català per mitjà d’ordres més o menys senzilles.
“Imagina que fas un regal a la Brigitte, digues-li
a cau d’orella què li has regalat”. “Des d’aquí,
demana a la Charo, que és al fons de la sala, que et
reculli el nen a les 5. Li ho has de dir cridant”...
Entrat ja el segon trimestre, va ser l’hora de repartir
els papers i començar els assaigs i les repeticions.
També va ser l’hora de les rialles, dels somriures,
de les complicitats, de les ajudes, de treballar
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l’entonació, la fonètica, de comprendre què
demanava el “profe”, de les preocupacions “no
em surt bé...”, “no ho puc fer, això...”, “no podré
mai pronunciar bé això...”, “que sí, dona, que sí,
si ho fas molt bé...”
I va arribar el tercer trimestre! Ai! Allò sí que
van ser nervis i angúnies i rialles i allò de “la
conﬁança fa fàstic”. Au, a preparar vestuaris
i decorats..., ei! qui els farà? No patiu, vindrà
el marit de la Jane i amb uns alumnes de 6è farà
meravelles! Oh! Ha quedat preciós!
I ara, què dius? Que a l’obra hi ha un gag sobre
les tres bessones? El conserge, que també farà
un paper dins l’obra, suggereix que es podria
convidar les autèntiques 3 Bessones, les de carn
i ossos, les ﬁlles de la Roser Capdevila, que són
ex-alumnes de l’escola. Tal dit, tal fet. I elles,
la Teresa, l’Anna i l’Helena, amb gran gentilesa
accedeixen a venir!!! La cuinera de l’escola, gran
actriu, també s’hi apunta...

mare fa de Superman! Oh, i la teva de Batman!
i la teva de Bessona! Ens ha agradat molt i molt.
Al ﬁnal tot van ser felicitacions; la senyora
inspectora, l’assessora LIC, les tres Bessones, els
mestres i les mestres, els convidats i convidades,
etc.
També vam demanar a les 3 Bessones que
pugessin a l’escenari. Els nens i nenes les
volien veure. Cada curs els va preparar un
àlbum amb dibuixos, un per a cada una. I vam
regalar un ram a cadascuna, cada ram del color
corresponent: rosa, verd i blau. Gràcies, Teresa,
Helena i Anna! Ha estat un luxe poder compartir
amb vosaltres la tarda...
I després de la tempesta: la calma... Un sopar
d’actors i actrius amb el director per comentar
la jugada...

I s’acosta el gran dia: el 27 de maig de 2006.
És el dia de la representació! L’única persona
que conserva la calma és el Josep. Les mares
tenen els nervis a ﬂor de pell Ai, mare!!! Com
anirà? Que no em sé prou bé el paper... I si surto
quan no em toca? Aquesta jaqueta em va gran,
faig una ﬁla!!! Que no, dona, que estàs molt bé...
Va, tranquil·les, que ho fareu molt bé...

Què n’ha quedat, de tot plegat? Una forta amistat,
una gran conﬁança, un benestar després de tot
l’esforç, una actitud d’agraïment de tots per tots
(tothom ha estat imprescindible), una llengua,
el català, que ens ha servit per divertir-nos, per
esforçar-nos, per relacionar-nos, per acostar-nos al
país d’acollida, un lligam que fa que ens coneguem
i que ens interessem els uns pels altres: Com t’ha
anat l’entrevista de feina? Com està el teu marit?
Em donaràs la recepta d’aquell menjar colombià?...

I tant que ho van fer bé! Tothom va quedar
encantat. Els nens i les nenes: mira! La teva

I els curs vinent, què?
VOLEM CONTINUAR EL TALLER!!! •

QUÈ N’HA QUEDAT,
DE TOT PLEGAT?
UNA FORTA AMISTAT UNA
LLENGUA, EL CATALÀ,
QUE ENS HA SERVIT
PER DIVERTIR-NOS,
PER ESFORÇAR-NOS,
PER RELACIONAR-NOS,
PER ACOSTAR-NOS AL
PAÍS D’ACOLLIDA

PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA:
UNA COL·LABORACIÓ INTERDEPARTAMENTAL EN EL
MARC DELS PLANS EDUCATIUS D’ENTORN
SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT

EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I EL
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, AQUEST ÚLTIM
MITJANÇANT LA SECRETARIA GENERAL
DE L’ESPORT, IMPULSEN EL PLA CATALÀ
D’ESPORT A L’ESCOLA, AMB L’OBJECTIU
D’INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS
INFANTS I JOVES EN ACTIVITATS FÍSIQUES
I ESPORTIVES EN HORARI NO LECTIU EN
EL PROPI CENTRE EDUCATIU I, ALHORA,
EMPRAR AQUESTES PRÀCTIQUES PER A
FOMENTAR LA INTEGRACIÓ I COHESIÓ
SOCIAL, L’EDUCACIÓ I FORMACIÓ EN VALORS,

i l’adquisició d’hàbits saludables que evitin
el sedentarisme i l’obesitat.

Més concretament, podem destacar els objectius
següents:

ELS OBJECTIUS DEL PLA

• Incrementar la participació en activitats
físiques i esportives en horari no lectiu de
l’alumnat dels centres educatius de primària
i de secundària, amb una incidència especial
en el col·lectiu femení.

El Pla pretén posar a l’abast de tots els
alumnes de primària i secundària la pràctica
d’activitats físiques i esportives, i aprofitar
el gran potencial d’aquestes activitats per
contribuir a la formació personal i cívica
dels nostres infants i joves.

• Aproﬁtar el gran potencial educatiu i formatiu
de les activitats físiques i esportives, cercant
la participació per damunt de la competitivitat.
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• Potenciar la funció integradora i de cohesió
social de l’esport escolar, facilitant l’accés de
tots els nens i nenes a la pràctica esportiva
escolar, especialment dels nouvinguts.
• Contribuir mitjançant la pràctica esportiva
a la formació en valors com la tolerància,
el respecte als altres i a les regles, la
conﬁança en un mateix, l’esforç de superació,
l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de
decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball
en equip..., entre altres.
• Fomentar la pràctica regular d’activitats
físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits
saludables que contribueixin al benestar
personal.

AQUEST CURS
2006-2007 FORMEN
PART DEL PLA UN TOTAL
DE 432 CENTRES
EDUCATIUS D’ARREU
DE CATALUNYA

• Professionalització de la coordinació de les
activitats, principalment en la ﬁgura d’un
professor/a del centre educatiu amb incentius.
• Col·laboració entre el centre educatiu,
l’ajuntament i el consell esportiu corresponent.
• Dinamització per part dels líders del centre
educatiu o del barri (alumnat dinamitzador).
• Oferta d’activitats físiques i esportives
diferents, innovadores i que responguin als
interessos i demandes canviants dels nois
i noies.

EL CALENDARI DEL PLA

• Formar joves en els valors ciutadans mitjançant
la seva participació activa en la gestió de les
associacions esportives escolars de nova creació.

Durant el curs 2005-2006 es va fer la fase pilot del
Pla amb la participació de 133 centres educatius
de tot Catalunya, majoritàriament públics de
secundària.

ELS PUNTS CLAU DEL PLA

Aquest curs 2006-2007 formen part del Pla
un total de 432 centres educatius d’arreu de
Catalunya, repartits de la manera següent: 297 IES,
105 CEIP, 28 centres concertats i 2 altres (1 centre
d’educació especial i 1 centre de justícia juvenil).

El Pla es basa en un seguit d’actuacions, entre
les quals podem destacar les següents:
• Creació de les associacions esportives escolars
als centres educatius, amb la participació
activa dels alumnes de secundària i de la resta
de la comunitat educativa (equip directiu
i AMPA), així com d’ex-alumnes o d’altres
persones o entitats del barri.

D’aquí a poc temps s’obrirà el termini de
presentació de sol·licituds per participar en el Pla
a partir del curs 2007-2008, i cal destacar que
com a requisit caldrà haver constituït l’associació
esportiva escolar.

Caixa d’eines 115

116 Caixa d’eines

EL CURS PASSAT
ES VAN FORMAR
UN TOTAL DE 400
DINAMITZADORS

Futurs dinamitzadors i dinamitzadores d’esport a l’escola en una de les activitats pràctiques
del curs de formació desenvolupat al Complex Educatiu de Tarragona.
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DINAMITZADORS ESPORTIUS
Aquest és un dels punts fonamentals en
l’aplicació del Pla en els centres educatius.
Bàsicament es tracta que el coordinador/a de
cada centre identiﬁqui d’entre els seus alumnes
aquelles persones que creu que tenen una certa
capacitat de lideratge a les aules i els proposi
fórmules de cooperació i col·laboració.
Un cop identiﬁcats, a través del Pla, els fem una
formació especíﬁca de 35 hores en règim de
concentració en diferents aspectes fonamentals
com l’oferta, organització i desenvolupament
d’activitats esportives i la formació en valors
per mitjà de l’esport. També reben nocions de
gestió per poder ajudar de manera activa al
funcionament de l’associació esportiva escolar.
El curs passat es van formar un total de 400
dinamitzadors –300 durant el mes de setembre
i 100 al desembre–, tots ells al CAR de Sant
Cugat del Vallès.
Aquest estiu s’han organitzat tres torns de
formació –la darrera setmana de juny i les dues
primeres de juliol– amb una participació de
1.500 joves de tot Catalunya, i els cursos es van
desenvolupar a les instal·lacions del Complex
Educatiu de Tarragona. •

ES TRACTA QUE EL
COORDINADOR/A
DE CADA CENTRE
IDENTIFIQUI D’ENTRE
ELS SEUS ALUMNES
AQUELLES PERSONES
QUE CREU QUE TENEN
UNA CERTA CAPACITAT
DE LIDERATGE
A LES AULES I ELS
PROPOSI FÓRMULES
DE COOPERACIÓ
I COL·LABORACIÓ

ELS PLANS EDUCATIUS D’ENTORN
I ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
SUBDIRECCIÓ GENERAL
D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

EL PERQUÈ DELS ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS EN EL MARC DELS PEE

Fent-nos ressò dels principis del Programa
MUS-E, podem dir que:

La darrera edició de la Conferència Mundial sobre
l’Educació en les Arts de la UNESCO (“World
conference on Arts education”, www.portal.unesco.
org/education), de març de 2006, que es va
presentar amb el lema “Els ensenyaments artístics
per a la promoció de la pau i la tolerància”, és una
aposta rotunda pel valor dels ensenyaments artístics
en la promoció de la creativitat, la innovació, la
diversitat cultural i l’equitat com a elements bàsics
d’una cultura per a la pau i la convivència.

• L’art iguala els individus perquè l’idioma ja
no és un obstacle.
• La pràctica dels llenguatges artístics és un
instrument pedagògic que facilita la integració
social dels nens i nenes més desfavorits.
• La realitat intercultural de les nostres societats
és una gran riquesa que no sempre sabem
aproﬁtar i que sovint convertim en barrera.

• La sensibilitat artística i la creativitat són
capacitats que ajuden a la maduresa integral
i global dels infants.
No hi ha dubte que la cohesió social fruit d’una
convivència intercultural enriquidora i basada en
una igualtat real d’oportunitats es pot potenciar
des dels llenguatges universals que proporcionen
la música, la dansa, les arts plàstiques i les arts
escèniques i que aquestes poderoses eines són
vàlides tant a escala internacional com a petita
escala, dins les regions, municipis, escoles,
aules...
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Tanmateix, es posa damunt la taula la
preocupació per les diﬁcultats que aﬂoren a
l’hora de posar en pràctica polítiques educatives
que reﬂecteixin aquesta nova realitat. Es
constata a la Conferència que els esforços
sovint es veuen frustrats a causa de la poca
prioritat que les autoritats educatives donen als
ensenyaments artístics en matèria de recursos
econòmics i inclusió en els currículums. I tot i
amb això, la Conferència mostra gran quantitat
d’exemples de bones pràctiques, sorgides
d’iniciatives del professorat, d’entitats públiques
i privades, de col·laboracions entre escoles i
regions, que constaten l’energia que desprenen
les manifestacions artístiques dins, al voltant
i més enllà dels centres educatius.
Els plans educatius d’entorn són, en aquest
sentit, el marc idoni que permet donar una
resposta eﬁcaç al repte d’una educació més
global i integrada que mitjançant l’encaix
entre l’educació formal i la no formal facilita
alhora que el llenguatge artístic arribi a tots els
ciutadans sense exclusions i que aquest sigui
un element fonamental per a la cohesió social.

ELEMENTS PREVIS
Dins d’aquesta ﬁlosoﬁa, una de les iniciatives
en què el Departament d’Educació ha pres part
aquests darrers set anys és el Programa MUS-E
(www.mus-e.net), de la Fundació Internacional
Yehudi Menuhin, nascuda a Brussel·les l’any

1991 amb l’objectiu principal de donar veu
als qui no en tenen i fomentar el treball dels
diferents llenguatges artístics (música, dansa,
arts plàstiques, arts escèniques) amb nenes
i nens amb risc de marginació. Enguany el
projecte ha passat a la Subdirecció General
d’Ensenyaments Artístics (SGEA) de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa
del Departament d’Educació. Sis centres es
beneﬁciaran del treball amb artistes en actiu
que portaran el llenguatge de la dansa, les
arts plàstiques, el teatre i el circ, per vuitè any
consecutiu, a escoles –des d’on es treballa al
mateix temps la música i l’educació física–,
especialment les d’entorns que presenten
diﬁcultats de convivència, i al seu entorn
familiar i municipal.
Ara bé, la presència dels llenguatges artístics
no pròpiament curriculars no és cosa nova.
Prenem el teatre com a exemple. Molts centres
d’educació primària i alguns de secundària s’han
acollit, des del curs 1998-1999, al Programa
“Tots els papers de l’Auca”, impulsat pel SEDEC.
D’altra banda, a ﬁnal del curs 2002-2003
la professora Elisenda Puig i Salvador lliurà
una memòria al Departament intitulada “La
dramatització i el teatre a l’educació secundària Recursos didàctics per a la integració escolar i el
coneixement de la llengua i la cultura catalanes”
(http://pie.xtec.cat/formació/llicències), on
s’enumeren gran quantitat d’experiències
didàctiques d’ampli ventall relacionades amb
el teatre a primària i secundària a països com
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Irlanda (on el teatre pot servir —entre altres—
per a la pràctica oral del gaèlic), a Suècia (una
sorprenent sessió amb nens autistes), Noruega,
Suècia i Finlàndia. Es mencionen un bon nombre
de congressos internacionals sobre drama i
educació on es constata el valor pedagògic de
l’activitat teatral (aprenentatge de la llengua,
interès per la literatura, aprendre a escoltar,
aprendre a empatitzar...). La memòria presenta un
bon nombre de bones pràctiques en aquest camp.

entra dins el marc escolar i proposa un projecte
vital engrescador. Es crea un procés que es
retroalimenta. Una conferència, una activitat
d’un dia, poden posar la llavor d’una inquietud
que creix i es desenvolupa dins l’escola,
es relaciona amb l’exterior més enllà de la
comunitat educativa, per tornar a l’escola amb
un procés de creixement que abasta aspectes
artístics, de diversitat cultural, de cohesió social,
de tolerància i convivència i, per què no, de
desenvolupament dels mateixos currículums.

UN CAMÍ QUE S’INICIA

Des del pla educatiu d’entorn s’ha proporcionat
ﬁnançament als centres de secundària que han
sol·licitat participar en l’actuació “Tots fem
teatre”. D’aquesta manera s’han potenciat els
processos descrits més amunt en més de setanta
centres d’arreu del país.

Més enllà dels projectes que ja són una realitat,
El Departament d’Educació ha iniciat els plans
educatius d’entorn amb l’objectiu d’impulsar
múltiples activitats que fomentin la cohesió
entre els membres de la comunitat i la formació
en valors. Un dels aspectes que es vol potenciar
especialment són les activitats artístiques
en horari no lectiu en els centres educatius,
col·laborant amb la SGEA per la sensibilització
vers els llenguatges artístics, especialment les
arts escèniques, disciplines poc presents dins
l’horari lectiu malgrat el seu potencial.
El pla educatiu d’entorn vol donar continuïtat
i coherència, més enllà de l’escola, a activitats
sorgides de l’horari lectiu. Els centres trenquen
les barreres que comporta ser un nucli aïllat, i
busca interactuar amb casals, aliances i ateneus,
teatre amateur, artistes plàstics, corals o grups
de música. La societat artística del municipi

Un pas més enllà a fer des de la Subdirecció
General d’Ensenyaments Artístics és promoure
i reforçar aquestes activitats teatrals, muntar
una xarxa d’artistes implicats en el procés de
diàleg amb el món educatiu i impulsar l’art dins
d’aquestes línies de treball.

EL PLA EDUCATIU
D’ENTORN VOL DONAR
CONTINUÏTAT I
COHERÈNCIA, MÉS
ENLLÀ DE L’ESCOLA,
A ACTIVITATS SORGIDES
DE L’HORARI LECTIU.
LA SOCIETAT ARTÍSTICA
DEL MUNICIPI ENTRA
DINS EL MARC ESCOLAR
I PROPOSA UN PROJECTE
VITAL ENGRESCADOR
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UNA BONA PRÀCTICA: MOSTRA DE TEATRE
A GIRONA (BARRIS DE SANTA EUGÈNIA
I SANT NARCÍS)
Albert Quintana i Bea Palau, equip comunitari
Pla Educació i Convivència
Descripció
Des de l’equip comunitari i les comissions
d’infància i d’adolescents i joves del Pla Educació
i Convivència1 es va decidir impulsar l’activitat de
teatre a tots els centres educatius del sector,
i fer-ne l’acció signiﬁcativa del curs.

ES VOLIA ACONSEGUIR
QUE TOTS ELS CENTRES
POGUESSIN TENIR
ALMENYS UN GRUP DE
TEATRE, I FINALMENT
AIXÍ VA SER. SÓN CINC
CEIP, DOS CENTRES
CONCERTATS I UN IES

1. Actualment el Pla Educació i Convivència és el marc municipal en què
s’integra el PEE del barri de Santa Eugènia i Sant Narcís de Girona.

Es va concertar amb tots els centres educatius
el desenvolupament de l’activitat mitjançant els
equips docents i de les AMPA. Es volia aconseguir
que tots els centres poguessin tenir almenys un
grup de teatre, i ﬁnalment així va ser. Són cinc
CEIP, dos centres concertats i un IES.
Amb la col·laboració del Centre Obert del barri i
una entitat de teatre s’ha dissenyat l’activitat i les
obres a representar. Al mateix temps s’ha intentat
recollir en el material a treballar la diversitat de
l’alumnat i de les seves famílies.
Es va cloure el curs (2005-2006) amb una mostra
de teatre conjunta, on cada grup de les diverses
escoles i instituts van fer la representació de la
seva obra en el centre cívic d’un dels barris, amb la
voluntat que la mostra tingués també una projecció
exterior, més enllà dels centres educatius.
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Objectius

L’EXPERIÈNCIA ANAVA
ADREÇADA EN PRIMERA
INSTÀNCIA ALS INFANTS
I JOVES, I EN LA
CLOENDA AL CONJUNT
DE LA POBLACIÓ

Des del Pla Educació i Convivència se
cercava una activitat que integrés diversos
objectius comunitaris alhora:
a) el treball de la llengua catalana,
b) l’expressió oral i corporal d’infants i joves,
c) el fet de compartir elements d’interculturalitat
aportats pels propis components dels grups,
d) la cooperació entre centres educatius,
e) donar una percepció positiva de tots
els centres del sector,
f) el treball en xarxa dels centres educatius
amb el Centre Obert i els centres cívics,
g) una activitat escolar que tingués una
projecció exterior envers els barris,
h) una actuació que visualitzi els objectius
del Pla Educació i Convivència.
Observacions
Ha liderat l’experiència l’equip comunitari del
Pla Educació i Convivència amb la col·laboració
de les comissions d’infants i joves.
L’experiència anava adreçada en primera

instància als infants i joves, i en deﬁnitiva
al conjunt de la població.
Els agents implicats van ser els centres
educatius, AMPA, Centre Obert, centres cívics,
Serveis Socials d’Atenció Primària i Llengua
i Cohesió Social. •

DUES BONES PRÀCTIQUES
D’APRENENTATGE SERVEI
SÍLVIA LOMBARTE BEL
Coordinadora de l’àrea d’inserció social i
laboral Fundació Marianao (Baix Llobregat)

JUDITH SALA I MIREIA ALDANA
Centre d’Esplai Diversitat Lúdica-Fundació
Esplai (Baix Llobregat)

“APRÈN I TREBALLA” Sílvia Lombarte

EL PROJECTE “APRÈN I TREBALLA”1
NEIX AMB LA INTENCIÓ DE PROMOURE
LA FORMACIÓ SOCIOLABORAL DE JOVES
EN SITUACIÓ D’INACTIVITAT, D’ORIGEN
IMMIGRANT, AMB UNA FORMACIÓ
INCOMPLETA O INSUFICIENT, SENSE
EXPERIÈNCIA LABORAL O EN SITUACIÓ
DE DESESTRUCTURACIÓ MITJANÇANT LA
REALITZACIÓ DE SERVEIS A LA COMUNITAT.
LA INICIATIVA ESTÀ BASADA EN LA PROPOSTA
METODOLÒGICA DE L’APRENENTATGE SERVEI,
1. Extret de la web http://www.aprenentatgeservei.org

la qual vincula estretament el servei a la
comunitat i l’aprenentatge de conceptes,
habilitats i valors en una sola activitat educativa
ben articulada i coherent. Malgrat que el
projecte s’està desenvolupant en diverses
entitats de Catalunya –i amb el suport de la
Fundació La Caixa–, en aquest cas es presenta
l’experiència que s’està duent a terme des de la
Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat.
Allò que caracteritza el projecte “Aprèn i
treballa”, a diferència d’altres experiències
que s’estan realitzant, és que –atenent a les

característiques socials dels joves amb què està
treballant– aquests reben una beca econòmica
per realitzar el servei a la comunitat.
Aquesta beca servirà d’una banda per a
motivar als joves i, de l’altra, per a potenciar
els seus vincles amb la comunitat, que acollirà i
valorarà la seva contribució social.
En deﬁnitiva, el projecte pretén promoure una
experiència real i concreta d’aprenentatge
laboral que integra les metodologies prelaborals
amb les de qualiﬁcació tècnica i estableix com
a objectius principals:
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INTEGRAR EN UN SOL
PROCÉS LA FORMACIÓ,
LA MILLORA DEL NIVELL
D’OCUPABILITAT, L’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I
LA INSERCIÓ LABORAL,
VINCULANT ELS PROCESSOS DE QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL AMB
ELS PROCESSOS D’APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT EDUCATIU,
SOCIAL I CULTURAL

• Integrar en un sol procés la formació, la
millora del nivell d’ocupabilitat, l’orientació
professional i la inserció laboral, vinculant
els processos de qualiﬁcació professional
amb els processos d’aprenentatge
i desenvolupament educatiu, social i cultural.
• Esdevenir una pràctica intensa i vivencial:
incideix en la responsabilitat individual, els
valors socials i laborals, l’autonomia
i la socialització del jove.
• Centrar-se en la transició de les situacions
d’inactivitat dels joves ﬁns a la inserció
formativa i laboral.
• Garantir l’accés a les accions als joves amb
més necessitats i diﬁcultats d’incorporació
social i laboral.
• Partir del compromís del jove en la millora de
la comunitat a què pertany com a estratègia
per a construir nous valors, oferint accions
integrals, contínues i especíﬁques que
permetin garantir un impacte signiﬁcatiu
en la realitat.
• Implicar el teixit empresarial del territori,
mitjançant la inserció, la rehabilitació de locals
i la construcció, per als nois, d’una xarxa
de mentors professionals entre les empreses
seleccionades.

L’assoliment d’aquests objectius comporta
un projecte que consta de tres fases:
1. Aprenentatge: de manera pràctica es donen
els continguts necessaris per a poder
desenvolupar l’oﬁci en què es vulgui concretar
l’acció.
2. Servei a la comunitat: que es realitza en
diverses institucions de la ciutat, amb
l’acompanyament educatiu.
3. Inserció formativa o laboral: moment en el
qual es donen totes les eines per a facilitar la
inserció, ja sigui formativa o bé laboral a les
empreses on s’haurà fet la prospecció amb
anterioritat.
En el cas de la Fundació Marianao, la primera
acció realitzada ha estat la formació de monitors
de menjador escolar. L’acció va començar a
ﬁnals de febrer i va durar ﬁns a mitjan abril.
En l’acció formativa de monitor/a de menjador
hi van participar deu joves que van compaginar
una part d’aprenentatge i una part de servei
a la comunitat al CEIP Benviure de Sant Boi
de Llobregat. La temporalització dels períodes
d’aprenentatge i del servei a la comunitat es
programa en cada entitat en funció de les
necessitats del grup de joves. Actualment s’ha
iniciat la segona acció, de pintura i restauració
d’ediﬁcis. •
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FITXA D’AQUESTA ACTIVITAT D’APRENENTATGE SERVEI
Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones
Nivells educatius: formació ocupacional, projecte comunitari
Edat dels participants: 16-18 anys
Data d’inici del projecte: 2006
Data de ﬁnalització del projecte: encara vigent
Entitats que participen en l’experiència: Fundació Marianao, CEIP Benviure,
Promoció Econòmica. Ajuntament de Sant Boi, Serveis Socials (Baix Llobregat),
instituts d’ensenyament secundari (Sant Boi), delegats d’Atenció al Menor (Baix Llobregat)

Dades de contacte:
Adreça: C. de Girona, 30
Població: Sant Boi de Llobregat - 08830
Comarca: Baix Llobregat
Telèfon: 936 303 062
A/e: silvialombarte@marianao.net
Web: http://www.marianao.net

LA TEMPORALITZACIÓ
DELS PERÍODES
D’APRENENTATGE
I DEL SERVEI A LA
COMUNITAT ES
PROGRAMA EN CADA
ENTITAT EN FUNCIÓ
DE LES NECESSITATS
DEL GRUP DE JOVES

“CONNECTA JOVE” Judith Sala i Mireia Aldana

“CONNECTA JOVE”1 ÉS UNA EXPERIÈNCIA
D’APRENENTATGE SERVEI QUE S’EMMARCA
EN UN PROJECTE D’ÀMBIT ESTATAL,
“CONECTA JOVEN”, DE FUNDACIÓ ESPLAI,
QUE IMPULSA LA PARTICIPACIÓ DELS JOVES
EN LA SEVA COMUNITAT MITJANÇANT
ACCIONS FORMATIVES ORIENTADES A
L’ALFABETITZACIÓ DIGITAL, AMB EL SUPORT
DE MICROSOFT. ÉS, PER TANT, UN PROJECTE
EDUCATIU I SOCIAL.
1. Extret de la web http://www.aprenentatgeservei.org

A més, “Connecta Jove” predisposa l’entitat
impulsora a un treball en xarxa, augmentant així la
comunicació i cooperació amb el seu entorn: instituts,
Administració, escoles de primària, associacions...
Els objectius del projecte són:
• Promoure la participació dels joves com a agents
promotors de la societat de la informació i de la
inclusió social.
• Reforçar les relacions entre adolescents, adults,
l’entorn educatiu i el comunitari.

• Millorar la formació i capacitació de les persones
destinatàries mitjançant les noves tecnologies en
els equipaments que els són pròxims (CEIP, IES...).
• Trencar les barreres psicològiques que representa
aprendre noves tecnologies.
• Promoure el treball en xarxa entre la comunitat
educativa i les associacions locals, amb una
dimensió comunitària vinculada al pla educatiu
d’entorn.
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Aplicant la pedagogia de la solidaritat, els joves reben
una formació en temes informàtics que per a ells
implica millorar les oportunitats laborals, augmentar
la seva autonomia i potenciar la seva autoestima i
capacitats per a participar en la societat per mitjà
del voluntariat. Un cop formats, els joves passen a
ser formadors en alfabetització digital de persones
adultes, perquè aquestes puguin accedir a l’ús de les
noves tecnologies i afavorir la inclusió social.
El treball en xarxa es reforça fent participar els joves
en una trobada amb diferents entitats d’arreu de
l’Estat espanyol implicades en el mateix projecte.

ELS JOVES PASSEN A
SER FORMADORS EN
ALFABETITZACIÓ DIGITAL
DE PERSONES ADULTES,
PERQUÈ AQUESTES PUGUIN
ACCEDIR A L’ÚS DE LES
NOVES TECNOLOGIES
I AFAVORIR LA
INCLUSIÓ SOCIAL

Esquemàticament, el projecte consta de diferents
fases:
1. Formació dels dinamitzadors de les entitats
que duran a terme el projecte
2. Contacte amb la comunitat educativa,
administracions...
3. Captació dels joves
4. Cursos de formació per als joves
5. Cursos per a persones adultes: els joves
fan de formadors
6. Trobada de tots els joves participants
En deﬁnitiva, en el projecte “Connecta Jove”
els joves es converteixen en els protagonistes
de l’alfabetització digital. •
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FITXA D’AQUESTA ACTIVITAT D’APRENENTATGE SERVEI
Àmbits de servei: Acompanyament a l’escolarització
Nivells educatius: educació en el lleure
Edats dels participants: 16-18 anys
Data d’inici del projecte: 2005
Data de ﬁnalització del projecte: encara vigent
Entitats que participen en l’experiència:
Centre d’Esplai Diversitat Lúdica-Fundación Esplai
Dades de contacte:
Adreça: C. d’Agustí Domingo, 11
Població: Sant Feliu de Llobregat - 08980
Comarca: Baix Llobregat
Telèfon: 936 325 788
A/e: diversitat@esplai.org
Web: http://www.esplai.org/dilu
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Resum
En aquesta publicació es presenten els plans educatius d’entorn (PEE) com a
estratègia per aconseguir unes taxes més altes d’èxit acadèmic i social de tot
l’alumnat, especialment aquell amb més dificultats per motius socioeconòmics,
culturals, lingüístics etc., tot cercant una cohesió social més gran. Es fa un repàs
dels diferents debats davant dels quals s’han hagut de prendre opcions polítiques
i metodològiques: la delimitació de l’entorn i el volum dels PEE; l’opció per unes
prioritats i per unes estratègies a l’hora d’aconseguir-les, més focalitzades o més
universalitzadores; el debat al voltant de quina fórmula d’accés als PEE es planteja
als ajuntaments; els debats al voltant d’un model de PEE amb més autonomia
o més estàndards tant en temes substantius (actuacions, pressupost...) com en
temes organitzatius (funcionament, organigrama, participació...). Finalment, es
presenten els sistemes d’avaluació que tenen previstos els PEE en funció dels
objectius exposats i es fan unes reflexions finals al voltant dels PEE i la seva relació
amb les polítiques de distribució de la diversitat cultural a les escoles.
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El 17 de desembre de 2004 la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social
(SGLIC) del Departament d’Educació feia públic el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, a l’annex 3 del qual apareixia una primera versió programàtica dels
anomenats plans educatius d’entorn (PEE). Ja des d’aleshores en van quedar
definides les finalitats i els objectius generals. Resumidament, els PEE tenen
com a propòsit essencial aconseguir, per mitjà del treball conjunt entre escola,
famílies i comunitat, l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes les seves dimensions: personal, social, acadèmica i laboral; tot plegat en el marc d’un mandat
per promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i el
foment de l’ús de la llengua catalana.
Des d’aquest punt de vista, cal entendre d’entrada que no es tracta d’un dispositiu
polític adreçat únicament i exclusiva al tractament dels diferents envits que suposa
la incorporació d’alumnat al sistema educatiu català. Com es veurà al llarg d’aquest
text, les nocions de diversitat, interculturalitat, cohesió... no són utilitzades, en el
context d’emergència i aplicació dels PEE, en un sentit restrictiu, ans al contrari.
S’entén que són múltiples les formes de diversitat, les expressions de diferència
existents al nostre país —i per tant, també al mateix àmbit escolar—, com són
múltiples els tipus d’exclusió i desigualtat que cal combatre. Ara bé, això no treu
que, efectivament, ateses les problemàtiques específiques que en determinades
circumstàncies comporta la incorporació d’alumnat immigrat a l’escola —en el
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terreny lingüístic, acadèmic, relacional, etc.—, sigui legítim considerar aquest
col·lectiu, així com les seves famílies, un dels sectors de “població diana” sobre
els quals els PEE poden acabar tenint més incidència.
Els primers plans educatius d’entorn entren en funcionament començat el curs
escolar 2004-2005 a 26 municipis catalans (31 PEE). Per bé que inicialment són
posats en marxa sense pressupost, el Departament d’Educació en finança la
continuïtat al llarg del curs 2005-2006 (27 municipis i 27 PEE més) amb una dotació pressupostària total de 2.696.200 euros. El curs 2006-2007, 33 nous plans
educatius d’entorn i 23 municipis s’han afegit als ja existents completant un total
de 95 PEE en 80 municipis.
De bon començament, el disseny i el desplegament de plans d’entorn han estat
en bona mesura interpretats, des del Departament d’Educació i des del territori,
com una oportunitat, si més no, de posar en primer terme de l’agenda de preocupacions el treball en xarxa i la participació dels diferents actors —també dels
mateixos alumnes i les seves famílies— en la conformació d’un tramat comunitari
de relacions educatives i integradores. En alguns casos, aquests plans havien de
formalitzar i afermar allò que a la pràctica ja feia el centre, en altres casos havien
de servir per començar a pensar-hi i iniciar noves estratègies d’actuació des de
la perspectiva de l’“escola-xarxa”.
Aquests primers anys de vida del programa dels PEE han estat plantejats, per la
SGLIC, en clau “experimental”. Efectivament, es considerava que una iniciativa
innovadora alhora que amb voluntat transformadora —de forma substantiva, però
també en el pla de les relacions entre Administració local i autonòmica, i entre
aquestes i els agents socials del territori, entre centres docents i recursos educatius de l’entorn...— requeria un període d’implementació en certa mesura obert a
aprendre dels punts forts i punts febles i que permetés visualitzar l’avaluació de
l’experiència acumulada. Així doncs, entenem que, en el moment actual i sobre
la base d’aquest aprenentatge, ja es comença a estar en disposició de consolidar i afermar el sentit i les característiques d’aquest instrument polític, de tendir
cap a un plantejament consolidat del programa general dels PEE. Aquest és, en
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bona mesura, l’objectiu del darrer document marc —amb data del 30 d’octubre
de 2006— que, annexat al Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, ha elaborat
la SGLIC.
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En general, és clar que els PEE permeten constatar que si, en efecte, l’educació és
quelcom més que ensenyament escolar, quelcom més que allò que s’entén com a
educació formal, es fa necessari orquestrar instruments que permetin visualitzar
i sintonitzar el paper que duen a terme la totalitat d’agents educatius que afecten
els processos socialitzadors d’infants i adolescents (i també d’adults i gent gran).
Certament, cada vegada se senten amb més força aquelles veus que insisteixen
en la necessitat d’eixamplar l’acció educativa i integradora de les escoles al teixit
comunitari que les envolta, sense la “complicitat” del qual els centres perden no
tan sols capacitat d’incidència, sinó també legitimitat en les seves actuacions.
Ara bé, a l’hora de fixar el camp d’atenció i actuació abastable pel PEE, com i on
es configuren els límits d’aquest entorn i, en conseqüència, de la xarxa d’actors
que en formen part?
La diversitat en l’abast territorial que s’han fixat els diferents PEE desenvolupats
fins ara és manifesta. Alguns municipis —fins i tot municipis mitjans o grans—,
en el decurs d’aquest període experimental d’implementació dels PEE, han pres
l’opció de fixar com a àmbit de referència per a la seva acció el conjunt de la ciutat
—i, per tant, la globalitat de la seva xarxa de centres educatius i teixit associatiu. La
principal raó adduïda sol ser que quan el PEE treballa en l’àmbit de ciutat permet
obrir les dinàmiques i xarxes educatives al conjunt del territori i heterogeneïtzar
des del punt de vista social l’accés als programes i als serveis educatius que es
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generen en aquest marc; per contra, l’opció per la seva focalització en determinats
barris o veïnats contribueix a reproduir dinàmiques de guetització de determinats
“enclavaments problemàtics”. D’altra banda, aquells municipis que aposten per
la delimitació del radi d’acció dels PEE en certs entorns comunitaris més reduïts,
caracteritzats per situacions socials i educatives especialment desafavorides,
sembla que aconsegueixen d’aquesta manera l’acotació de les necessitats i les
circumstàncies més urgents a les quals cal fer front, alhora que es parteix d’un
camp social en què és més fàcil el reconeixement i consens col·lectiu pel que fa
a aquestes urgències.
Des del punt de vista operatiu és clar que convé disposar d’una definició d’entornobjecte necessàriament acotada perquè resulti susceptible de ser “treballada”
a la pràctica, alhora que suficientment àmplia per involucrar en el projecte una
pluralitat d’espais i agents socioeducatius convenientment significativa. A efectes
pràctics, la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social estableix els límits
de l’abast territorial dels PEE atenent a la grandària de la xarxa escolar en joc: de
la implicació d’una línia d’escolarització (límit mínim) a la participació de 12/14
línies d’escolarització (sostre màxim).
No se’ns escapa que l’especificació analítica de les fronteres de qualsevol sistema
social que es vulgui estudiar o sobre el qual es pretengui actuar és una problemàtica tant teòrica com substantiva. En allò que aquí ens ocupa, convindria situar-se
davant la premissa segons la qual la delimitació final de l’abast territorial dels
diferents PEE necessàriament ha de basar-se en els continguts dels objectius i
les estratègies específics plantejats.
Al mateix temps, i directament en relació amb aquesta qüestió, una darrera condició ha de restar a la base de la delimitació de l’entorn-objecte d’intervenció:
l’existència d’una xarxa d’actors susceptibles de sentir-se significativament implicats en el desenvolupament dels processos propis dels PEE; condició que, al
seu torn, comporta la necessitat que aquests mateixos actors visquin, de manera
directa o indirecta, i sentin propera la problemàtica en qüestió i comparteixin la
conveniència (àdhuc la urgència) de fer-hi front. Altrament es perden els criteris
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de significativitat que, ineludiblement, formen la base de tot procés i la voluntat
d’implicació sincera i sostinguda.
De la mateixa manera que passa quan es posa a debat el desplegament de qualsevol política social considerada necessària, el procés de caracterització dels
PEE no ha estat exempt de profunds debats que, en darrera instància, remeten
a la sempre problemàtica qüestió de les prioritats. I val a dir que el procés de
resolució d’aquesta qüestió ineludiblement es relaciona —o s’hauria de relacionar— amb les característiques del model d’actuació definit; un model que tendeix
cap a estratègies de focalització —centrat en l’actuació en entorns especialment
desafavorits—, o per contra, cap a opcions universalitzadores —que estenguin
els seus principis d’actuació al funcionament ordinari dels diferents contextos
socioeducatius. A la pràctica també convé fer notar que el debat entre “opcions
d’universalització” versus “opcions de focalització” ha pogut deixar de ser estèril
en la mesura que s’ha encarat decididament l’interrogant següent: quines són i
com es mesuren les problemàtiques a què es pretén fer front per mitjà dels PEE?
És a partir d’aquí que el nou document marc dels PEE ha tendit a consolidar un
model de referència que, a la pràctica, combina elements i estratègies propis de
l’opció universalitzadora amb determinats criteris discriminatoris que corregeixen
a l’alça la dotació final de recursos per a aquells PEE que es plantegen intervenir
sobre entorns socialment més desafavorits. La taula 1 de la pàgina següent resumeix els plantejaments generals d’aquestes combinacions d’estratègies.
A l’hora d’optar per aquesta estratègia universalitzadora amb focalització en funció
de necessitats educatives i socials específiques, s’han tingut força en compte els
projectes i els resultats de les experiències internacionals: des de les enormes dificultats que han tingut les zones d’educació prioritària (ZEP) a França per superar
forts processos d’estigmatització escolar —alhora que territorial—, fins als intents
no sempre reeixits de les Excellence in Cities angleses de focalitzar recursos sense
estigmatitzar territoris, passant per les estratègies més universalitzadores de les
Community Schools d’Holanda.
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Taula 1.
Articulació d’estratègies d’universalització i focalització en els PEE
Conceptes dels
PEE

Tendència universalitzadora

Tendència focalitzadora

Filosofia de fons

Es considera que els principis de fons
que defineixen els PEE (equitat, igualtat,
cohesió, interculturalitat) i també els
conceptes que hi ha a la base d’aquests
(planificació, educació més enllà de l’escola, establiment de xarxes i continuïtats
educatives) són universalment desitjables
independentment de les característiques
del context.

Es fa al·lusió a la importància de ser
especialment sensibles amb els sectors
i entorns socials més desafavorits.
Es fixa com a target destinatari de les
accions PEE principalment els infants i
joves de 0 a 18 anys, particularment els
de la franja de 10 a 16 anys.

Objectius

Es considera que el conjunt d’objectius generals i específics que es proposen els PEE
són aspiracions universalment desitjables
independentment de les característiques
del context, per bé que determinats entorns puguin tenir dificultats més grans
per assolir-los.

Metodologies

Es considera que els valors metodològics
que fonamenten els PEE (corresponsabilitat, treball integrat, transversalitat,
participació, recolzament institucional,
avaluació, etc.) són paràmetres de funcionament universalment desitjables
independentment de les característiques
del context.

Dotació de
recursos

Determinades mesures utilitzades per al
càlcul de la dotació de recursos (tota la
part finalista i un 40% de la part oberta)
són independents de les característiques
socioeconòmiques i culturals dels diferents entorns.

Determinades mesures utilitzades per
al càlcul de la dotació de recursos (el
60% de la part oberta) ponderen a
l’alça aquelles realitats municipals i
escolars més desafavorides (en termes
de renda, domini del català, percentatge
d’acreditacions del graduat en educació
secundària (GES), nivell de complexitat
escolar i volum d’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE).

Sosteniment

Es considera que les línies d’actuació
que els municipis emprenguin amb el
recolzament d’un PEE haurien de resultar
autosostenibles un cop finalitzat el termini
del finançament institucional.

Es té en compte la possibilitat que
aquells municipis i entorns més desafavorits que continuïn necessitant el
suport institucional un cop finalitzat
el període d’aplicació del PEE puguin
continuar rebent ajuts puntuals per a
determinades activitats.

Font: Elaboració pròpia.
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Els debats als quals acabem de fer referència es plantegen ja d’entrada, en el
moment d’encarar la definició de l’accés formal dels municipis al conjunt de processos i recursos que ofereixen els PEE. En aquest sentit, els diferents processos
de discussió que s’han estat desenvolupant des de les fases “experimentals”
d’aplicació dels PEE han confrontat en el debat dues vies d’accés possibles.
La primera es tractaria d’una via establerta a mode de “convocatòria d’ajuts”, basada en el procediment prototípic del “concurs públic”, convenientment publicitat
a través del DOGC. Aplicada al cas que ens ocupa aquesta opció situaria la SGLIC
com a encarregada d’avaluar els projectes presentats pels municipis sol·licitants
per accedir al programa dels PEE i de resoldre’n l’aprovació o denegació, i la corresponent dotació de recursos —en el cas dels projectes aprovats— sobre la base
de: 1) quantitat de projectes presentats; 2) adequació dels projectes als objectius
i procediments metodològics de la convocatòria; 3) adequació dels pressupostos
sol·licitats pels municipis; 4) pressupost global disponible per a la convocatòria;
5) criteris de “discriminació positiva” establerts en la convocatòria.
L’avantatge més evident d’aquesta modalitat és doble: d’una banda facilita
assegurar, controlar i planificar de manera realista la partida pressupostària
destinable anualment al programa general dels PEE; de l’altra, garanteix que
aquests recursos es destinin a aquells projectes que més s’adeqüen als principis
i objectius del programa, permetent càlculs ponderats ajustats que discriminin

26

Els plans educatius d’entorn: debats, balanç i reptes

positivament l’atenció envers aquells entorns que es comprova objectivament
que més ho necessiten.
Tanmateix, aquest tipus de via d’accés al programa marc dels PEE, en tant que
arribés a concretar-se en termes absoluts (o tot o res), planteja fonamentalment
dos inconvenients força rellevants. En primer lloc, atempta en bona mesura contra
la voluntat i les motivacions universalitzadores que hi ha a la base de la filosofia
i l’enfocament generals del programa. En efecte, si es parteix de la premissa que
es tracta d’una iniciativa que té com a finalitat última permetre l’extensió arreu
del país d’experiències de zonificació de l’acció educativa, institucionalitzant el
treball en xarxa, aleshores l’establiment de criteris de selecció en l’accés al conjunt de recursos institucionals i econòmics que ho han de permetre —si més no
incentivar-ho— perd clarament legitimitat. De retruc, i en la mesura que acabin
bàsicament prioritzant-se determinats criteris de “discriminació positiva”, s’instaura i s’estén la idea que els PEE, els seus principis i objectius generals, tan sols
tenen sentit en aquells entorns globalment més desafavorits.
En segon lloc, aquest tipus de procediment reprodueix el paper dels municipis
com a “entitats cercadores de recursos”, instàncies que dediquen una bona part
de la seva capacitat de gestió a la cerca competitiva d’unes fonts de finançament
subjectes a unes regles davant les quals es posicionen seguint estratègies bàsicament instrumentals. Tot plegat en un context financer generalment poc favorable
als municipis i, particularment, als seus departaments d’educació.
Des del començament, el model d’accés al programa dels PEE ha tendit primordialment cap a fórmules caracteritzables pels paràmetres d’allò que, en termes generals, s’entén com la via del “contracte-programa”. Tant l’establiment de la fórmula
del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i els ajuntaments
que enceten el seu PEE com a marc general d’acord per al seu desplegament, com
el sentit i l’ordenació de les fases inicials que preveu el corresponent document
marc per al desenvolupament dels PEE, situen una modalitat d’accés força oberta
al programa i també un escenari procedimental basat en la institucionalització del
contracte per a la corresponsabilitat entre les parts principalment implicades.
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Els avantatges principals d’aquesta fórmula són bàsicament tres. En primer lloc,
es troba en clara consonància amb la filosofia universalitzadora dels PEE, els
principis i les finalitats de la qual tenen sentit com a projecte d’acció educativa
generalitzable arreu del país, no tan sols en aquells entorns caracteritzats per una
realitat social i cultural desafavorida, o per una manca de recursos institucionals
més evident.
En segon lloc, permet que qualsevol municipi tingui l’oportunitat d’iniciar el seu
PEE recolzant-se d’entrada en la institucionalització conveniada de dinàmiques
de treball corresponsable i en xarxa, i aquest fet sembla certament positiu.
Finalment, posa per davant l’agenda d’objectius i treball en xarxa que s’ha de
garantir, més que l’accés immediat a uns determinats recursos econòmics —que
arribaran, en funció de diferents variables, més endavant. D’aquesta manera, els
municipis no se situen aquí en qualitat d’entitats cercadores de recursos, sinó
més aviat com a actors que primerament arriben a compromisos ferms de treballar
decididament en la direcció dels objectius generals i específics que defineix el
programa marc dels PEE, com també de fer-ho de manera coparticipada i coresponsable amb la resta d’agents institucionals i socials involucrats en el procés.
Malgrat aquests avantatges, la principal debilitat que pot comportar aquesta via, de
més gran obertura, és el perill que sota el marc institucional i de recursos que estructura el programa dels PEE acabin incorporant-s’hi projectes massa heterogenis. Aquesta
heterogeneïtat pot tendir, d’una banda, a difuminar el perfil polític d’aquests instruments, i de l’altra, a indiscriminar l’accés als recursos dels diferents municipis.
La proposta d’un procediment relativament alternatiu, que podríem anomenar
“contracte-programa focalitzat”, ha anat guanyant terreny en els diferents espais
tecnicopolítics en què s’ha debatut a propòsit de l’accés al programa general dels
PEE. Aquest procediment, que en certa mesura preveu el nou document marc de
la SGLIC, tot i basar-se en la fórmula general del “contracte-programa”, parteix
de la necessitat d’evitar alguns dels perills quan aquesta és caracteritzada en
els termes següents:
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A. Per una obertura absoluta o justificada a partir de criteris d’acceptació i compromís procedents d’uns principis i objectius marcadament generalistes. En aquestes circumstàncies és d’esperar que s’acabi acollint al contracte-programa
una amalgama de projectes d’actuació certament diversa, si no dispar, tant
pel que fa a definició d’objectius específics i d’estructures organitzatives com
a estratègies d’intervenció.
B. Per un perfil de contractació que dóna accés, en bloc i sense criteris de selecció o focalització, al conjunt de fases i processos (des de l’establiment de
dinàmiques inicials de sensibilització i construcció de xarxes fins als recursos
econòmics per fer front als projectes conveniats) que inclou el desplegament
del PEE.
En canvi, sembla que es tendeix a l’articulació d’una fórmula d’accés susceptible
d’establir dos processos d’ajustament consecutius en el temps:
a) El primer, l’ajustament relacionat amb l’especificació dels objectius específics
—incloent-hi els indicadors de mesura— dels PEE, com també de les pautes
metodologicoorganitzatives que tots els plans han de garantir. La signatura
del contracte-programa, doncs, passa per l’assumpció d’aquestes condicions
(o requisits) generals.
b) El segon, l’ajustament motivat per la configuració d’una estructura de desenvolupament dels PEE capaç de combinar un accés obert a les fases inicials
del programa amb l’aplicació de criteris de focalització —que no de selecció
o exclusió— durant les seves fases interventives.
A parer nostre, convé afinar i desenvolupar decididament aquesta via procedimental d’accés i desplegament dels PEE, en tant que, d’acord amb el que s’ha
vist, combina propòsits i criteris de normalització amb sistemes de “discriminació
positiva” basats en paràmetres objectius.
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Autonomia versus estandardització substantiva
Per a què pot servir un Pla Educatiu d’Entorn? Aquest ha estat un interrogant
que reiteradament ha planat sense solució concreta al llarg d’aquestes primeres fases experimentals de desplegament del programa dels PEE. En termes
generals, podria afirmar-se que la resposta predominant acceptada pel conjunt
de les parts implicades en el disseny i l’execució dels PEE ha estat que sota el
paraigua d’aquesta iniciativa, i més enllà de les actuacions designades com a
“finalistes”, hi tenen cabuda múltiples i ben diverses intervencions possibles.
Així és com s’expressen els diferents municipis quan se’ls demana per què han
demanat un PEE. En efecte, les respostes expressen des de voluntat de treball en
les problemàtiques escolars (“fracàs escolar”, absentisme, etc.), fins a l’objectiu
de revifar el teixit associatiu i educatiu, passant per la voluntat de millora de les
relacions entre la població autòctona i nouvinguda amb l’escola com a punt de
trobada o l’objectiu de treballar especialment amb la franja adolescent o per a
un ús social més estès del català.
Des del nostre punt de vista, val a dir que aquesta multiplicitat i diversitat de
projectes d’actuació emmarcables sota aquest programa ha representat un
dels principals punts forts, alhora que un dels principals perills, de la definició i modelització d’allò que són —i no són— els PEE com a instrument concret
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de política educativa. En relació amb aquest punt, convindria situar algunes
possibles claus d’interpretació del perquè —així com de les potencialitats i els
perills— d’aquesta diversitat de continguts que ha caracteritzat els PEE que hi
ha hagut fins ara.
En primer lloc, entenem que tot plegat ha estat en bona mesura resultat d’una
definició de principis, finalitats i línies estratègiques significativament àmplia
i, fins a cert punt, imprecisa, alhora conseqüència d’una delimitació imprecisa
del model general del programa de PEE. D’altra banda l’especificació dels blocs
d’actuació que comprenia el document marc inicial, a la pràctica, ha acabat servint fonamentalment com a mode d’orientacions o guies generals per al disseny
d’estratègies i actuacions al territori, alhora que com a graella per a l’ordenació
i la classificació a posteriori de les accions empreses.
Aquesta indefinició inicial ha permès als municipis plantejar-se com a actuacionsPEE intervencions amb sentits i raons prioritàries força dispars. A tall d’exemple,
mentre que en alguns municipis part dels recursos rebuts han estat destinats a
sufragar algunes de les quotes que les famílies pagaven en concepte d’inscripció dels fills i les filles en activitats esportives organitzades als centres escolars
—independentment del perfil social del centre i del poder adquisitiu de les famílies—, en altres casos s’ha projectat l’organització d’activitats de reforç escolar
en centres oberts o biblioteques del barri per a aquell alumnat amb dificultats
d’aprenentatge més grans —sovint a través de la contractació d’educadors socials
o monitors d’educació en el lleure.
En segon lloc, el ventall de temàtiques incloses dins el marc d’actuació dels PEE
és també fruit de la pluralitat de motivacions i reptes que tenen plantejats en el
terreny educatiu els diferents municipis, barris i districtes. En gran mesura, val
a dir que aquest factor condicionant és clarament justificable: el programa marc
dels PEE, els seus principis, objectius i metodologies han de disposar d’un marge significatiu de flexibilitat per tal que es puguin adequar a les particularitats
(realitats, necessitats, interessos, etc.) d’aquells entorns que es proposin actuar
en el camp de l’educació “més enllà de l’escola” (o “des de l’escola”). I de la
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mateixa manera que es pot parlar de la transcendència d’aquestes particularitats
en el terreny temàtic, també és cert que les casuístiques són múltiples quant als
orígens i les estratègies seguides pels municipis “aspirants” a disposar d’un PEE:
en alguns casos s’ha optat per reforçar programes, serveis o accions prèviament
existents, en altres, per dissenyar intervencions noves amb certa dificultat de
trobar finançament a través d’altres vies.
Sigui com sigui, en el decurs d’aquestes fases inicials d’implementació dels PEE
s’ha percebut amb força la necessitat d’acotar què pot i què no pot arribar a ser
considerat una intervenció emmarcable en aquest programa. El propòsit bàsic,
a partir d’aquí, ha estat especificar una acotació prou oberta per donar cabuda a
les particularitats i casuístiques municipals que acabem d’esmentar, alhora que
prou delimitada per no perdre de vista la priorització de les finalitats que hi ha a
la base d’un instrument de política educativa d’aquestes característiques. Aquest
procés d’ajustament ha estat possible fonamentalment gràcies a l’especificació
dels cinc objectius que, en consonància amb els seus principis i les seves finalitats generals (èxit educatiu, cohesió social, equitat, interculturalitat i foment de la
llengua catalana), donen sentit i legitimitat al programa dels PEE. Genèricament
formulats, aquests objectius específics són: incrementar l’èxit escolar i reduir
desigualtats entre col·lectius; enfortir les xarxes educatives; incrementar la participació en activitats de lleure i reduir desigualtats entre col·lectius; enfortir els
vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn; millorar la presència i l’ús social de
la llengua catalana.
En aquest nou marc, entenem que caldria resituar el sentit de la definició dels
diferents blocs d’actuació als quals fèiem referència abans. Des del nostre punt
de vista, l’especificació d’aquest llistat d’àmbits i actuacions estratègiques
possibles té sentit en la mesura que permet il·lustrar i orientar els municipis,
barris i districtes a propòsit de les intervencions de caràcter obert que poden ser
empreses en el marc del desenvolupament d’un instrument de política educativa com els PEE. Així, el seu interès rau en la seva naturalesa mediadora, com a
guia pràctica de mitjans o instruments adreçables al compliment dels objectius
generals i estratègics dels PEE.
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Autonomia versus estandardització funcional
Quan parlem de l’estructuració operativa requerida per al seu correcte funcionament, les propostes generals que es puguin formular des de l’Administració
educativa (autonòmica), lluny d’estandarditzar de manera excessivament restrictiva els marcs d’articulació organitzativa, han de permetre necessàriament la
flexibilització d’un marge significatiu de maniobra per tal que els territoris (municipis, barris, districtes) puguin adequar aquests marcs a les seves especificitats
(socials, culturals, institucionals, etc.) i als seus interessos legítims o estratègies
particulars. Altrament es corre el risc d’acabar confonent mitjans (dimensió organitzativa i operativa) amb finalitats (objectius estratègics que, al capdavall, bé
poden ser raonablement perseguits des d’estratègies organitzatives diferents).
Al mateix temps, aquesta flexibilitat també té límits; uns límits que van més enllà
dels requeriments de l’eficàcia i la coherència institucional. En la mesura que els
valors de la coresponsabilitat i la cogestió —en aquest cas, de la representació
concurrent entre les administracions autonòmica i local—, el treball en xarxa i la
participació formen part inherent dels principis legitimadors dels PEE, aquests
paràmetres han de ser tinguts forçosament en compte a l’hora de dissenyar les
seves estructures (ordinàries i extraordinàries) de funcionament.
Insistint en la necessitat que el marc organitzatiu funcional que consolida el
programa general dels PEE esdevingui prou flexible per ser sensible a les particularitats socials i institucionals dels diferents municipis, alhora que garanteixi
el compliment dels criteris de coresponsabilitat i obertura participativa que hi
ha a la base mateixa del programa, sembla oportuna la proposta de recolzar el
procés organitzatiu dels PEE en les “potes” o mecanismes que es descriuen en el
nou document marc dels PEE: la comissió representativa institucional, la comissió
operativa i les comissions participatives.
Al mateix temps, és evident que tot un seguit de factors associats a les dinàmiques
institucionals reals existents en l’àmbit local sovint poden obstaculitzar l’acompliment de les dinàmiques que reclama l’aposta per la coresponsabilitat. Un d’aquests
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factors és el de la transversalitat intraadministrativa i interadministrativa. Per al cas
que ens ocupa, sovint els dèficits de transversalitat provoquen l’emergència de
diversos canals de gestió, participació i actuació en matèria educativa —associats
a les diferents àrees de govern municipal i autonòmic—, que sovint coexisteixen
amb altres processos participatius vinculats a projectes pretesament transversals. El
desplegament pràctic dels plans d’entorn es dóna en unes realitats locals que sovint
ja han estat abonades. Així, per exemple, podem trobar que aquests comencen a
desenvolupar-se en zones objecte d’actuacions dissenyades des de marcs d’intervenció diferents: projectes educatius de ciutat, plans comunitaris, Llei de barris, etc.
Aquest fet provoca amb relativa freqüència problemes de coherència institucional,
és a dir, solapaments disfuncionals de processos que, de retruc, fàcilment poden
acabar promovent la desacreditació i la desafecció del conjunt d’actors implicats
envers el sentit del conjunt d’aquest mateixos canals.
Tot plegat no fa sinó refermar la importància cabdal d’abordar la definició
acurada d’un marc que defugi criteris exclusivistes i permeti aprofitar les
sinergies pròpies de la combinació d’estratègies d’àmbits diferents. Hores
d’ara, és ineludible elaborar i preveure metodologies de cogestió transversal
de processos, susceptibles de facilitar una administració compartida —i coherent— de dinàmiques de participació i actuació sobre problemàtiques que
responen a unes mateixes raons. Aquest reclam, d’entrada, situa la necessitat
de concretar unes definicions d’estructures de gestió, participació i actuació
que estratègicament incorporin la representació dels diferents actors vinculats, en un sentit o un altre, als diversos processos d’intervenció educativa
que hi pugui haver en el mateix territori. Aquestes estratègies sinèrgiques
—que en alguns casos passaran per la fusió i el rebatejament d’estructures, mentre que en altres casos requeriran el manteniment polivalent d’un mateix òrgan
amb sessions de format divers— forçosament hauran de dissenyar-se atenent les
particularitats institucionals i socials, com també els reptes i objectius específics
en matèria educativa propis de cada localitat.
Ara bé, cal reconèixer que, en aquests tres primers anys de funcionament dels
PEE, ni l’estructuració ni la concreció pràctica d’aquestes estratègies sinèrgiques
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no han estat fàcils en el territori. El fet que durant molts anys les dues administracions que hi estan implicades, el Departament d’Educació i els ajuntaments,
hagin treballat en vies paral·leles, la desigualtat de recursos humans i econòmics
d’ambdues administracions, i unes realitats organitzatives poc comparables, han
estat elements que, d’entrada, no han fet gaire fàcil la implementació d’aquestes
dinàmiques de sinergia institucional. Alhora, cal destacar que en la majoria de
PEE el temps i la bona voluntat d’ambdues administracions està començant a
transformar el repte del treball coresponsable en realitats educatives.
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No és sobrer insistir en la importància dels procediments d’avaluació com a eina
fonamental en l’anàlisi i la millora de les polítiques educatives —i dels seus impactes— en conjunt; una qüestió i una cultura —la de l’avaluació— que, hores d’ara
i en referència al funcionament ordinari del nostre sistema educatiu, representa
en gran mesura una assignatura pendent. Per al cas que ens ocupa, entenem
la realització de diferents exercicis d’avaluació com a part consubstancial dels
processos de desplegament dels PEE. El mateix document marc al qual hem anat
fent referència al llarg d’aquestes pàgines identifica diversos moments o estadis
d’avaluació: l’avaluació inicial (o diagnosi), l’avaluació del procés, l’avaluació final
(resultats) i l’avaluació diferida (impactes). Voldríem, a continuació, referir-nos
a dos dels exercicis d’avaluació que, atès el seu posicionament en les primeres
fases de desenvolupament dels PEE, esdevenen d’importància cabdal, també en
relació amb procediments d’avaluació posteriors. Ens referim a l’avaluació inicial
o diagnòstica, i a l’avaluació de necessitats, o de focalització.
L’objectiu de l’avaluació diagnòstica prevista és doble: d’una banda conèixer i
valorar la realitat escolar i social de partida sobre la qual es pretén actuar; i d’altra banda, disposar d’un instrumental analític (indicadors i mesures) construït
sobre el desglossament dels objectius específics dels PEE que permeti, a través
de la seva actualització periòdica, avaluacions posteriors dels impactes atribuïbles a la implementació dels programes d’actuacions corresponents. Tal com es
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complementarà en l’apartat següent, difícilment es poden tenir en compte en la
diagnosi inicial alguns dels indicadors (socials i escolars) que haurien de servir
a la SGLIC per baremar la dotació corresponent a la part oberta del finançament
dels PEE en funció de variables de necessitat que excedeixen estrictament el
camp d’objectius d’aquests plans.
Altrament designable com a diagnòstic de focalització, l’avaluació de necessitats
educatives i socials, de la mateixa manera que l’avaluació inicial, necessàriament
s’ha de dur a terme en les fases inicials dels PEE. El seu objectiu és, doncs, conèixer i mesurar determinats indicadors quantitatius referents a la realitat educativa
(escolar), socioeconòmica i cultural de l’entorn i el municipi, amb el propòsit
de permetre l’exercici del càlcul ponderat que durà a l’aplicació dels criteris de
focalització previstos en relació amb la dotació pressupostària dels diferents
PEE. D’acord amb els criteris utilitzats per la SGLIC, cal assenyalar que el resultat
d’aquest procediment de focalització no afecta al conjunt de vies de finançament
que preveu el programa dels PEE. Més concretament, el seu exercici s’aplica al
càlcul del 60% del finançament assignable a aquelles activitats situades dins la
categoria d’actuacions de caràcter obert. El 40% de la dotació oberta restant, així
com la totalitat del pressupost destinat a les actuacions de caràcter finalista, es
calcula sobre la base del nombre d’alumnes dels centres docents participants,
independentment de les seves característiques socials, econòmiques i culturals,
i les dels seus entorns o municipis.
Al mateix temps, convé insistir en el fet que l’especificació dels indicadors de
necessitat —no podria ser d’una altra manera— ha de mantenir correspondència
directa amb els objectius específics —i els seus paràmetres de mesura— que hi
ha a la base del programa general dels PEE. A partir d’aquí, allò que justifica la
política de focalització consegüent és la distància —més o menys gran— de les
realitats dels centres i els seus entorns (barri i municipi) respecte d’un estat òptim
en el camp de l’èxit acadèmic, les xarxes educatives, la participació en el lleure,
els vincles entre famílies, escola i entorn, i l’ús social de la llengua catalana. Bona
part d’aquests indicadors seran també tinguts en compte dins el diagnòstic que
incorpora l’avaluació inicial. La resta d’indicadors (aquells que mesuren certes
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dades contextuals referents a l’entorn/municipi, com ara les referents als nivells
d’instrucció o el nivell de renda) haurien de prendre mesures que, si bé apunten
a realitats de context difícilment transformables a través de l’acció dels PEE, sí
que assenyalen l’existència d’uns marcs de condicions objectives més o menys
afavoridors d’aquells processos que han de permetre assolir els objectius estratègics dels PEE.
En relació amb aquest punt, voldríem afegir una reflexió final a propòsit dels àmbits de referència que, a parer nostre, convindria considerar com a “objecte” de
mesura. A diferència del que la SGLIC proposa en l’actualitat —fonamentalment
amb l’objectiu de facilitar els diferents processos de recollida de dades—, entenem que els indicadors de tipus social (per exemple, dades relatives als nivells
d’instrucció de la població, proporció de població nouvinguda, de persones en
risc d’exclusió social, de famílies monoparentals) haurien de prendre com a àmbit de referència els límits de l’entorn sobre el qual es pretén actuar. En canvi,
trobem més oportú considerar el conjunt del municipi —sigui quin sigui l’abast
territorial del PEE— com a àmbit de referència dels indicadors que presenten
dades escolars. En aquest cas, l’objectiu no és altre que el d’evitar possibles
efectes de desincentivació en l’aplicació de polítiques de generalització de la
diversitat —ens hi referim tot seguit— que es podrien produir si el manteniment
de la concentració escolar de la diversitat sociocultural en determinats centres i
entorns es convertís en un mecanisme d’obtenció de més recursos.
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El que acabem de defensar pel que fa als àmbits de referència en què basar les
dades escolars que justifiquen la priorització de recursos en uns entorns o uns
altres s’inscriu dins el significat d’un advertiment més general: convindria evitar
fer dels PEE una política de concentració de recursos que atemptés contra la
legitimitat i l’eficàcia d’aquelles polítiques educatives de ciutat que aposten per
la desconcentració de les problemàtiques ocasionades per l’homogeneïtzació
social que té lloc en determinats enclavaments i centres educatius.
Si atenem les diferents polítiques de planificació de l’accés escolar, veiem com
el sistema educatiu català, en l’àmbit local, ha provat la implementació de diversos mecanismes tendents a afavorir això que en diem la “generalització de la
diversitat” —entenent que aquest concepte fa referència a perfils socioculturals
no únicament definits pel fet de ser o no originaris d’un altre país—: reserves de
places per a l’alumnat amb NEE, reducció de ràtios d’alumnes per aula en determinats centres durant el període de preinscripció, planificació del repartiment de
la matrícula viva, increment de la capacitat de gestió de les oficines municipals
d’escolarització (OME), etc.
Té un interès particular fixar-se en un instrument polític que, com en el cas de les
implicacions que es deriven d’unes i altres definicions de l’abast territorial dels
PEE, repercuteix també, segons com se’n plantegi el disseny, sobre la direcció
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que prenguin els processos de concentració-generalització de la diversitat en
els municipis. Ens referim a les polítiques de zonificació, o d’establiment de les
àrees d’influència dels centres educatius. No debades, el disseny de les zones
d’influència de cada escola és un element absolutament central en la distribució
de la matrícula, en la mesura que el resultat de la baremació obtinguda per les
famílies respecte de l’escola triada depèn en primer lloc de si l’escola volguda
correspon o no a la zona on resideix la família. Això acaba esdevenint un factor
clau en la possibilitat d’accés a l’escola. Però més enllà d’aquesta observació
general, la referència al sentit, les característiques i les implicacions d’unes i altres
polítiques de zonificació és especialment oportuna en relació amb el disseny dels
PEE, en tant que ens aboca a tres consideracions finals.
En primer lloc, la zonificació escolar condiciona la distribució de la població escolar (el seu volum i el seu perfil social), que, finalment, és la de les actuacions del
PEE. En aquest sentit, la delimitació del target dels PEE i, per tant, dels reptes i
objectius que es volen treballar, es troba ineludiblement lligada a les implicacions
de l’aplicació d’unes polítiques de zonificació o unes altres.
Més concretament, en determinades circumstàncies, els municipis podrien recórrer a fixar l’abast territorial dels seus PEE de manera coincident amb la delimitació de les àrees d’influència dels centres educatius involucrats en el projecte.
D’aquesta manera podria guanyar-se en coherència institucional (encaix entre
els òrgans del PEE i aquells espais i comissions vinculats a les àrees d’influència
corresponents), alhora que s’aconsegueix optimitzar el lligam entre l’alumnat
dels diferents centres i el seu entorn de referència, entre referencialitat escolar
i referencialitat més enllà de l’escola. Un exemple: en la mesura que s’opti per
dibuixar zones d’influència internament heterogènies no tan sols s’estarà lluitant
contra els processos de concentració escolar de determinats col·lectius d’alumnes, sinó també a favor d’un accés i d’uns usos socialment més “plurals” dels
recursos educatius de la zona.
Finalment, en aquells municipis on s’aposti per un perfil de PEE estrictament
focalitzat en contextos o comunitats caracteritzats per una situació social especi-
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alment vulnerable, això no hauria de representar un obstacle a la implementació
de polítiques de generalització de la diversitat en el terreny de l’accés escolar.
Ens trobaríem, en aquests casos, situats davant la disjuntiva entre, d’una banda, polítiques —també de zonificació— tendents a la distribució equitativa de
l’alumnat entre els diferents centres escolars, i d’altra banda, uns PEE que cerquen el repartiment just i reequilibrador de recursos entre aquests centres i els
seus entorns. Ambdues polítiques poden ser perfectament complementàries. A
la pràctica, val a dir que això ha estat així fonamentalment a causa dels impactes
limitats que freqüentment han tingut les diferents intervencions de generalització
de la diversitat, fet que no ha evitat el nivell de concentració de certes problemàtiques en determinats centres i barris. Però cal advertir que en segons quins
municipis on la política de desconcentració ha aconseguit avenços significatius,
la implementació d’un PEE focalitzat entorn d’uns centres i entitats concrets pot
col·lisionar amb els interessos i les necessitats d’aquelles altres escoles i entitats
que assumeixen una part important de la lluita en favor de la igualtat educativa i
la cohesió social a la ciutat i que es troben llavors sense uns recursos necessaris
per continuar fent-hi front.
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Els plans educatius d’entorn (PEE) són concebuts com a estratègia
per aconseguir un major èxit acadèmic i social de tot l’alumnat,
especialment d’aquell amb més dificultats per motius socioeconòmics,
culturals i lingüístics. Aquest informe repassa les opcions polítiques i
metodològiques valorades en el debat previ al disseny dels PEE. El
treball s’inscriu en la reflexió sobre els PEE i la seva relació amb les
polítiques de distribució de la diversitat cultural a les escoles.

Informes breus

I M M I G R A C I Ó

2004/05

2005/06

2006/07

PLA ESPECÍFIC DEL CEIP PABLO PICASSO DE BARBERÀ DEL VALLÈS
DOCUMENT BASE

0. Introducció
La proposta de generar Plans Específics en zones amb una presència
significativa d’alumnes estrangers pretén afavorir la trobada de diversos agents
educatius implicats en l’acollida i la integració de les famílies immigrants, fent
especial atenció a les competències bàsiques per a la comunicació en català i
al coneixement dels trets més significatius de la comunitat d’acollida com
elements bàsics per assolir-la.
Més enllà de superestructures formals, cal generar dinàmiques i relacions que
permetin detectar les coincidències entre l’activitat d’aquests agents per tal
d’evitar les redundàncies, destacar les complementarietats i millorar-ne
l’efectivitat global. Així mateix, cal detectar els dèficits en la intervenció global
per tal de cercar la manera de compensar-los o al menys reduir-los.
Cal, doncs, conèixer per part de tots el contingut i la forma en que cada agent
actua i, a partir d’aquest coneixement mutu, cercar formes inicials de
col·laboració a partir de la pràctica i per a la pràctica. Cal esperar que aquesta
aproximació faciliti la millora de l’efectivitat del conjunt de la intervenció global i
permeti detectar aquells dèficits que probablement exigeixen més o millors
recursos per donar resposta adequada a la necessitat d’acollir i integrar les
famílies immigrants i així accelerar la seva incorporació plena i activa a la
comunitat educativa i general que els acull.
No hi ha dubte que aquestes iniciatives no tenen perquè reduir-se a un barri o
un districte d’una localitat. El repte de futur és aconseguir localitats acollidores i
integradores. Per aquesta raó, la presència de l’administració local en aquestes
propostes és central i estratègica. És l’administració local la que pot assumir
amb més facilitat aquesta tasca d’apropament d’institucions i serveis que
actuen en el seu territori. Més enllà de competències formalment reconegudes,
l’administració local pot assumir la competència i la responsabilitat natural
d’influir per millorar la coherència i l’efectivitat global de la intervenció dels
diferents serveis i institucions, sigui quina sigui la seva titularitat, sigui quina
sigui la seva dependència administrativa.
Un Pla Específic és, doncs, un camí que s’inicia en una direcció ben coneguda:
facilitar l’acollida i la integració dels nouvinguts a la comunitat d’arribada a partir
del coneixement mutu i la col·laboració dels diferents agents educatius
implicats. Els continguts, les formes i els ritmes que concretin la tasca a
realitzar, dependran de fins a quin punt es sigui capaç d’interpretar les
característiques i les necessitats d’aquestes famílies i d’aprofitar les
oportunitats i de compensar les dificultats per fer més efectives les
intervencions, sense perdre mai de vista que som en un territori i una comunitat
ben concreta, que som a Barberà del Vallès.

1. Barberà del Vallès
És una localitat del Vallès amb una forta implantació industrial que pren cos en
els seus polígons industrials. És doncs, una localitat socialment i econòmica de
nivell mig, que ofereix als seus ciutadans prou oportunitats per desenvolupar-se
de forma prou equilibrada. No obstant, com tota comunitat que es desenvolupa
al voltant d’aquesta base industrial, també presenta sectors de la població amb
risc de marginació que, si bé no són tant preocupants per la quantitat de
famílies que estan en aquesta situació, si que ho són per les conseqüències de
present i de futur que aquesta situació comporta per aquestes famílies.
L’activitat social i cultural de la localitat és prou significativa. En concret, els
centres escolars de Barberà tenen al seu abast una oferta d’activitats de tot
tipus que fa possible complementar amb riquesa els projectes de centre i
estendre els temps escolars amb temps educatius no escolars de bona qualitat.
Barberà està en un procés de notable expansió urbanística, amb dos pols
especialment importants en la part est i en la part nod de la localitat. Aquesta
expansió urbanística sembla clar que generarà canvis quantitatius i qualitatius
en la seva demografia degut a que la tipologia dels habitatges és de nivell mig,
la qual cosa provocarà tant la vinguda de famílies d’altres indrets del país,
probablement de nivell socio-econòmic mig, com, també, canvis en l’habitatge
de famílies ja residents a la localitat. Aquesta darrera possibilitat podria facilitar
l’arribada de famílies estrangeres per ocupar, en règim de lloguer, els
habitatges antics que hagin pogut quedar buits. És per aquesta raó que no
sembla massa agosarat plantejar-se iniciatives que pretenguin anticipar
continguts i formats d’intervenció amb famílies immigrants. Si Barberà del
Vallès “aprèn” a donar respostes integradores i promocionadores a l’acollida
dels nouvinguts en moments en que la pressió està molt localitzada en una
zona i amb paràmetres que encara permeten planificar i anticipar-se, estarà en
molt bones condicions per compensar els punts febles dels processos
migratoris i per aprofitar tota la riquesa cultural, social i econòmica que
acompanya la incorporació significativa de famílies immigrants, quan aquesta
incorporació aconsegueix ser integradora i promocionadora.
Tal com s’ha dit, les zones d‘expansió estan ubicades en la zona nord i en la
zona est de la localitat. Una d’elles s’estendrà fins al límit de la localitat amb
Sabadell. Precisament, aquesta zona és on està ubicada l’escola Pablo
Picasso. El barri de Sabadell que limitarà amb aquesta zona d’expansió,
correspon a una població de nivell socio-econòmic mig-baix o baix que pot
generar un cert contrast amb el futur global de la zona.
A Barberà del Vallès, en quan a l’oferta escolar actual, té dues llars d’infants
públiques (Xerinola i Rodona) i una llar privada (Iris), Hi ha cinc escoles de
primària (CEIP Can Serra, CEIP Can Llobet, CEIP El Bosc, CEIP Elisa Badia i
CEIP Pablo Picasso) totes públiques, que es distribueixen prou harmònicament
en el seu territori. Hi ha dos instituts (IES Can Planas i IES La Romànica), que
també es reparteixen la localitat, encara que la seva ubicació està biaixada cap

a l’est. Una Escola d’Adults i una Escola de Música completen l’oferta reglada
de la localitat.
En aquests sentit, els dèficits d’oferta actuals es centren en les places de llars
que segurament tindrà un increment el proper curs, tant en l’oferta pública com
en la privada. A nivell de primària, sembla que l’expansió urbanística a la que
es feia referència abans, farà necessària una nova escola de primària que ja
està planificada i decidida la seva ubicació. La secundària, en principi, podrà
absorbir l’increment, bàsicament amb l’augment de l’oferta de l’IES La
Romànica.
El fet que a Barberà no disposi d’oferta privada ni de primària ni de secundària,
fa que entre un 20% i un 30% de la població escolar d’aquestes etapes
educatives, s’escolaritzi en ofertes concertades/privades, majoritàriament de
Sabadell.
En quan a la població nouvinguda a l’escola, s’ha de dir que els fluxos actuals
són moderats i permeten donar-los resposta escolar de manera prou adequada
i força raonable tant per distàncies a les escoles amb places lliures com pel
nombre d’alumnes per aula que, tot i estar prou plenes, rarament supera la ràtio
de referència dels 25 alumnes per classe.
En concret, i per a primària, durant el curs passat 2002-03 van arribar als
centres el següent nombre d’infants:

UNIÓ EUROPEA
RESTA D'EUROPA
MAGREB
RESTA D'ÀFRICA
CENTRE I SUDAMÈRICA
AMÈRICA DEL NORD
ÀSIA I OCEANIA
Total
% sobre matrícula

Pablo
Can
Can
El
Picasso Llobet Serra Bosc
1
1
15
3
19
6,7

3
1

2
0,5

2
7

1
4
0,9

9
2,5

Elisa Total
Badia
1
1
1
4
10
0
7
30
0
4
12
46
2,7
2,3

Observant els percentatges sobre l’escolarització, ja es veu que aquesta quota
és poc rellevant en el conjunt de la localitat i en cadascuna de les escoles, tret
del CEIP Pablo Picasso. La majoria d’infants nouvinguts ja presenten nivells
alts d’integració al cap de dos cursos i els processos d’aprenentatge es van
normalitzant. Més enllà d’aquests dos cursos poden precisar algun tipus
d’atenció complementària, especialment si no són de països amb parla llatina,
de tal manera que les necessitats dels alumnes nouvinguts cavalquen amb les
dels que ja porten més temps entre nosaltres. Des d’aquesta perspectiva, el
conjunt d’alumnes nouvinguts total que el CEIP Pablo Picasso pot estar atenent
simultàniament durant el curs actual pot arribar a doblar els arribats durant el
curs passat.

2. El CEIP Pablo Picasso
Com ja s’ha comentat, l’escola Pablo Picasso està situada en la zona nord de
la localitat, just al límit del terme municipal de Barberà del Vallès amb Sabadell i
envoltada per una de les zones d’expansió abans referides. La seva situació
fronterera fa que escolaritzi de forma majoritària alumnat de Barberà del Vallès
però que tingui un percentatge important (30%) d’alumnat resident al barri
fronterer de Sabadell.
Ja s’ha comentat que és l’escola amb un percentatge més important
d’incorporacions d’alumnes nouvinguts (només els curs passat un 6,7% del
total de la seva matrícula), que sense ser un nombre comparable amb el que es
produeix en les zones tradicionals d’immigració de la comarca (amb
percentatges que poden oscil·la entre un 15% i un 30% d’alumnes nouvinguts
durant un curs), ja comença a ser significatiu.
Aquesta escola, però, inclou altres elements de complexitat que cal comentar,
perquè condicionen notablement la seva intervenció amb aquest alumnat. En
primer lloc, cal insistir en que és una escola en procés de doblament de línia,
de tal manera que en aquest moments hi ha doble línia a tota l’educació infantil.
Aquest fet fa que l’organització de l’escola s’ha d’anar modificant curs a curs
amb la incorporació de nous grups i nous professionals. A més, el moment del
procés és especialment delicat perquè en aquests processos de creixement
està previst adscriure el segon mestre de suport per a l’etapa infantil quan tota
l’etapa ja està doblada, la qual cosa fa que fins al proper curs no es comptarà
amb aquest segon mestre de suport.
En segon terme, perquè aquesta escola té un percentatge notable de nens i
nenes que tenen algun tipus de seguiment per part de serveis socials, fet que
en alguns casos es tradueix en dificultats afegides en els processos
d’ensenyament/aprenentatge dels infants, però que sempre exigeix intervenció
per part del tutor o tutora corresponent, de l’equip directiu i dels professionals
de l’EAP en el sentit de coordinar, fins on és possible, la intervenció escolar i la
dels serveis socials. Aquest aspecte presenta encara una complexitat afegida
pel fet que l’escola és fronterera i hi ha un nombre significatiu d’aquests
alumnes que resideixen a Sabadell i, per tant, l’atenció social l’han de fer els
serveis socials de Sabadell, exigint doble esforç de coordinació.
En tercer terme, perquè aquesta escola presenta un nombre de nens i nenes
amb dificultats d’aprenentatge específiques, diagnosticades per l’EAP, més alt
que la mitjana, la qual cosa exigeix que la mestra especialista d’educació
especial hi estigui dedicada quasi en exclusiva.
Aquesta complexitat que no és exagerada en cap dels àmbits, presenta un
quadre general que sí aconsella invertir-hi més suport. Cal afegir que el
claustre de l’escola i el seu equip directiu, sent conscient d’aquesta situació,
presenta una implicació professional que cal destacar, de forma que sense
deixar d’insistir davant la Delegació Territorial en la necessitat d’ampliar la
plantilla de l’escola, estan donant respostes efectives al dia a dia, oferint un
ensenyament de reconeguda qualitat als seus alumnes i a les seves famílies.

Un indicador d’aquesta implicació professional n’és la destacada participació de
mestres de l’escola en activitats de formació del professorat en àrees com les
de llengua, matemàtiques i en cadascuna de les especialitats establertes a la
primària: educació especial, música, anglès i educació física.
Pel que fa a la caracterització sociolingüística de l’alumnat del CEIP Pablo
Picasso i de les seves famílies, cal advertir que presenta els trets generals de
les escoles i els IES de Barberà, això és, el català és la llengua oficial i
institucional, tant en documentació com en l’ús a l’aula ( en aquest sentit
aquesta presència del català és més clara a primària que a secundària). La
llengua de relació informal entre els mestres i els alumnes és pràcticament
sempre el català, mentre que baixa l’ús del català en la relació entre els
mestres i les famílies. La llengua familiar és el castellà amb diferència i són
poques les possibilitats reals d’emprar el català al “carrer”. Aquesta situació de
partida, afegeix dificultats al procés de capacitar els alumnes nouvinguts en la
comunicació en català.
Pel que fa a l’acollida d’alumnat nouvingut, l’escola disposa de la intervenció
sistemàtica, un cop per setmana, d’una mestra del PAANE (Pla d’Actuació per
a l’Alumnat de Nacionalitat Estrangera), que els dijous al matí treballa a l’escola
per tal de donar suport tant per a la millora i optimització del pla d’acollida de
l’escola, com per presentar recursos diversos que puguin ser incorporats en les
activitats que s’hi relacionin. Aquesta intervenció no es preveu que faci l’atenció
directe als nens i nenes nouvingudes, sinó que pretén millorar els continguts i
les metodologies de treball contemplades en el pla d’acollida.
Per tant, la intervenció de l’escola en l’acollida dels alumnes nouvinguts, es fa a
partir d’anar redistribuint els recursos dels que disposa l’escola per donar
respostes a les diferents necessitats educatives individuals o col·lectives, és a
dir, les que demanen, a més dels nouvinguts, els alumnes amb necessitats
educatives especials per dèficits cognitius, els alumnes amb una situació social
desafavorida significativa i les propostes pedagògiques que implanta l’escola i
que necessiten suports en forma de doblament de mestres a l’aula o
desdoblament de grups. Globalment, per a totes aquestes necessitats d’atenció
específica i, a més, per a donar resposta a les substitucions de curta durada,
l’escola disposa de l’equivalent a tres mestres i mig, sobre una plantilla total de
17 mestres.
La presencia de la mestra del PAANE podrà ajudar als mestres i les mestres a
millorar la seva intervenció, escurçant els temps de les diferents fases
d’acollida i d’integració. Però, per fer més efectiva la intervenció integradora de
l’escola, cal cercar altres estratègies complementàries. I és en aquest context
en el que cal situar la proposta de formulació d’un Pla Específic per a l’acollida i
la integració dels nens i nenes nouvingudes i les seves famílies. L’escola fa del
problema de donar respostes efectives i de qualitat a les famílies nouvingudes
en un moment de certa saturació de necessitats específiques, una oportunitat
per cercar aliats entre els altres agents educatius que intervenen en el territori i
que vulguin i puguin encetar noves maneres de treballar orientades a amplificar
i complementar la intervenció acollidora i integradora del seu pla d’acollida, fins
a les hores, estrictament escolar.

3. El Pla d’acollida escolar
L’escola Pablo Picasso té dissenyat el seu propi pla d’acollida. Aquesta plans
d’acollida volen orientar la intervenció de l’escola durant les tres fases que
acostuma a presentar l’atenció a l’alumnat nouvingut: l’acollida, la intervenció
integradora de base i la intervenció de seguiment i manteniment.
L’acollida exigeix una intervenció intensa i complexa però de curta durada,
poden ser dos o tres mesos, en la que l’escola ha d’invertir quantitat i qualitat
de recursos per aconseguir superar les dificultats inicials basades en aspectes
objectius com les possibles dificultats de comunicació i de diferents
percepcions inicials respecte el fet escolar per part de la família nouvinguda, i
d’altres més subjectius o emocionals, com poden ser les reticències o
malfiances generades pel propi procés traumàtic de l’emigració i l’arribada a
comunitat que no sempre es manifesta acollidora i receptiva. No hi ha dubte
que l’èxit en aquesta fase inicial és especialment rellevant per aconseguir que
al desenvolupament del conjunt del procés es produeixi en un context de
confiança mútua i col·laboració entre l’escola i l’alumne i la seva família .
La intervenció integradora que és el cos central de la intervenció. Pot
estendre’s durant un curs o màxim dos, en el que l’escola ha de preveure
recursos d’una manera continuada i sistemàtica per aconseguir superar les
dificultats de comunicació bàsica de l’alumne nouvingut i arribar a assolir una
integració raonable en la dinàmica escolar i en els ritmes d’aprenentatge propis
dels seus companys. Aquesta fase és tècnicament clau per aconseguir una
integració escolar amb resultats d’aprenentatge satisfactoris.
La intervenció de seguiment i manteniment, en la que l’escola ha de fer un
seguiment de com l’alumne va progressant, arribant als ritmes d’aprenentatge
propis dels companys de la seva mateixa edat. Aquesta fase és molt variada en
temps i complexitat i depèn molt de les característiques de l’alumne, de la
distància lingüística, cultural i escolar inicial, de les característiques del procés
d’acollida i integració anterior i de les característiques de l’acollida global de la
família a la nova comunitat.
No cal dir que la complexitat i la durada d’aquestes fases poden ser molt
diverses segons la llengua i la cultura d’origen. Per exemple, que les dificultats
de comunicació bàsica i d’assoliment de les competències per a la comunicació
és redueix molt en les famílies de llengües llatines és una evidència o, també
és ben conegut que les dificultats per a la integració en la nostra idea d’escola
és molt més fàcil en famílies d’origen europeu. Així mateix, és també un fet
contrastat amb l’experiència que els infants xinesos acostumen a concentrar la
necessitat d’atenció en els aspectes de comunicació, perquè la implicació de la
família i l’alumne en el seu procés d’aprenentatge acostuma a ser molt
important. Així, es podria anar descrivint una casuística extensa i diversa que,
de fet, ha generat recerques importants com la que està desenvolupant la Dra.
Sílvia Carrasco de la UAB i que comencen a aportar referents importants i útils
per al disseny previ d’aquests processos, tot i que sempre s’ha de comptar

amb l’element de complexitat fonamental: les característiques pròpies de cada
alumne i de cada família.
Com en molts altres aspectes de la lluita contra l’exclusió, l’escola és una de
les primeres institucions que percep el problema, diagnostica els afectes i
comença a dissenyar les seves estratègies d’intervenció. Aquesta fase ja s’està
superant i amb més o menys efectivitat, amb més o menys suports o amb més
o menys fonaments, les escoles disposen dels seus protocols d’acollida més o
menys sistemàtics o més o menys formalitzats.
Com ja s’ha comentat de passada, l’efectivitat d’aquests plans d’acollida
escolar, en qualsevol de les seves fases, està molt condicionada per les
característiques de l’acollida i la integració del nen o nena i de la seva família
en el conjunt de la comunitat. Per aquesta raó, sembla adequat partir de la
base que l’acollida escolar és, només, una de les vessants d’un pla d’acollida
més global que la comunitat d’arribada, entesa en el sentit ampli, pugui
dissenyar i aplicar. És, però, un àmbit en el que l’escola hi és implicada, però
que no pot ni li correspon protagonitzar.
Aquest Pla Específic, adreçat als nens i nens nouvinguts i les seves famílies
que arriben al CEIP Pablo Picasso, voldria facilitar un espai de trobada entre
agents educatius de la comunitat que faci possible iniciar procediments
d’intervenció acollidora i integradora per aquestes famílies nouvingudes a
l’escola, però que haurien de poder orientar els continguts i les maneres de
treballar l’acollida i la integració de persones o famílies nouvingudes amb o
sense fills amb edat escolar. D’alguna manera, s’hauria d’intentar concretar en
fets i iniciatives pràctiques el concepte de comunitat acollidora. En el nostre
cas, s’hauria d’intentar fer de Barberà del Vallès, una localitat realment
acollidora.
Tal com es comentava en la introducció, és central la presència en aquesta
iniciativa de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per tal que el poc o molt que es
sigui capaç de concretar, en el futur es pugui orientar i encaixar en un marc
d’intervenció més global en el que s’hi impliquin, a més dels seus serveis,
institucions i entitats relacionades amb la iniciativa civil de la localitat i amb
serveis i institucions depenents d’altres administracions, presents al territori.
Iniciatives com aquesta, que neixen de necessitats molt concretes, poden
permetre iniciar un camí de coneixement mutu, coincidència en la pràctica,
col·laboració més o menys sistemàtica i possible coordinació futura que ens pot
fer aprendre a tots altres maneres de relacionar-nos i treballar des d’una
perspectiva menys sectorial i més transversal.
Aquesta iniciativa del Pla Específic del CEIP Pablo Picasso en pot ser, només,
una oportunitat par a posar-nos-hi.

4. Alguns serveis i programes que es desenvolupen complementant el
servei escolar.

Més enllà del PAANE de recent creació a partir del Programa d’Educació
Compensatòria (PEC) i del Servei d’Ensenyament Del Català (SEDEC), l’escola
disposa o té al seu abast altres serveis i programes d’orígen clarament escolar
que cal tenir molt present a l’hora de concretar el Pla Específic en activitats.
Se’n poden destacar:
•
Els Programes d’activitats extraescolars que l’AMPA del CEIP Pablo
Picasso desplega per atendre les demandes de les famílies de l’escola.
•
Les activitats complementàries vinculades als servei de menjador i
adreçades als alumnes que usen aquest servei.
•
L’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP B-25 de Badia) que té a un
dels seus psicopedagocs treballant un dia a la setmana en la diagnosi de
noves necessitats i en l’assessorament per a donar-ne resposta.
•
L’assistenta social de l’EAP que s’ocupa de relacionar l’escola amb altres
serveis implicats en donar respostes a famílies amb situacions socials
desafavorides.
•
El Centre de Recursos Pedagògics (CRP de Badia) que disposa d’una
important oferta de recursos, programes de formació i capacitat derelació
amb altres serveis que ofereixen als centres escolars per a millorar la seva
intervenció en diversos àmbits.
•
Els diversos programes contemplats en el Programa Municipal d’Educació
per al 2003-2004, en els que s’ofereixen diverses i forces propostes per a
complementar i contextualitzar els projectes de les escoles.
•
Monitors per a tallers de comunicació realitzats en horari extraescolar i
adreçats a l’alumnat nouvingut, oferts per la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa.
•
Programes d’activitats d’escola de mares i pares, oferts a les AMPAs i
organitzats per institucions i entitats diverses. En són un exemple el
programa del Departament de Benestar Social i Família i La FAPAC.
Aquests serveis i programes directament relacionats amb el fet escolar són un
exemple de recursos a l’abast que poden orientar-se, també, en la direcció de
millorar l’acollida i la integració de l’alumnat nouvingut i la seva família.
Cal, ara, estendre aquest llistat a altres serveis i institucions no escolars que
estan treballant o poden estar interessades en treballar per a una millor acollida
i integració dels ciutadans nouvinguts. Tal com s’ha comentat abans, aquest
Pla Específic voldria ser un instrument per apropar aquesta i altres serveis,
aquestes i altres institucions, per explorar i explotar al màxim totes les
possibilitats, primer de col·laboració, més endavant de coordinació al voltant del
desplegament d’activitats orientades a fer més acollidora i integradora aquesta
comunitat.
5. Algunes concrecions possibles del Pla Específic del CEIP Pablo
Picasso
I per posar-nos-hi, el millor es començar generant activitats que responguin a
l’objectiu del Pla Específic. La concreció d’aquestes activitats només es podrà
fer un cop la comissió s’hagi constituït i s’hagi fet una primera exploració
conjunta de les possibilitats de col·laboració reals entre les institucions i serveis

convocats o entre d’altres que si no ho han estat, poden perfectament
incorporar-s’hi.
Amb la voluntat de facilitar aquesta tasca de concreció, en aquest document
inicial es presenta una relació d’iniciatives genèriques que poden ajudar a
trobar concrecions compartides. Aquesta relació, lògicament, es donarà
relacionada amb les fases del pla d’acollida i integració que es produeix a
l’escola dels alumnes nouvinguts. Aquesta relació surt de les experiències
obtingudes en altres escoles i altres zones de la comarca que per necessitats
més urgents que la del CEIP Pablo Picasso fa alguns cursos que han començat
a cercar vies de col·laboració amb la comunitat amb el mateix objectiu que el
mou aquest Pla Específic. En general, aquestes iniciatives han de pretendre
assolir una base de confiança mútua en l’acollida, un coneixement mutu en la
fase d’integració que ha de basar-se en capacitar als alumnes per comprendre i
expressar-se en català, i a les seves famílies la capacitat de comprendre la
llengua catalana i si es pot, expressar-s’hi i, en la fase de seguiment i
manteniment, aconseguir la plena integració dels alumnes i generar espais de
participació de les famílies en un context obert a la multiculturalitat i a la
convivència.
Orientacions per a concretar actuacions en la fase d’acollida
♦ Adreçades als alumnes
•
Tallers de comunicació en horari extraescolar dirigits pel monitor
contractat per l’escola.
•
Disposar de l’oferta de centres oberts o d’esplais de Barberà en els que
es podria generar estratègies d’acollida específiques.
•
La incorporació dels alumnes en les ofertes de casals d’estiu i altres
propostes d’activitats de lleure en períodes no lectius.
•
Animar a famílies de l’escola que col·laborin facilitant trobades
sistemàtiques dels alumnes nouvinguts amb els seus fills a les llars
respectives.
♦ Adreçades als pares i mares
•
Disposar d’un servei local on adreçar a les famílies per tal de presentarlos de forma individualitzada les ofertes de la localitat per facilitar la seva
integració i la dels fills.
•
En els casos amb distàncies culturals més allunyades, cercar la manera
de que hi intervinguin mediadors que afavoreixin la participació de les
famílies en les ofertes que se’ls presenta.
•
Facilitar el contacte amb altres famílies immigrants en fase més
avançada d’integració i del seu mateix origen, o no.
•
Sessions col·lectives de presentació de la realitat cultural, política,
econòmica,… de Barberà.

Orientacions per a concretar actuacions en la fase d’integració
♦ Adreçades als alumnes
•

•

•

•

•

•

•
•

Tallers de comunicació en horari extraescolar dirigits pel monitor
contractat per l’escola.
La incorporació dels alumnes en l’oferta d’activitats i serveis
complementaris i extraescolars de l’escola.
La incorporació dels alumnes en les ofertes de casals d’estiu i altres
propostes d’activitats de lleure en períodes no lectius.
L’oferta de centres oberts o d’esplais de Barberà amb programes
d’integració específics.
L’ús de la biblioteca escolar com un espai per a implementar programes
específics per alumnes nouvinguts.
Tallers de contes o relats, realitzats en base a la implicació de persones
de la comunitat.
Tallers de contes i relats tradicionals dels països d’origen.
Activitats d’escola adreçades a la presentació dels trets més
característics dels països d’origen dels alumnes nouvinguts, amb la
implicació de les seves famílies.

♦ Adreçades als pares i mares
•
Convocatòria a pares i mares dels alumnes nouvinguts per tal d’explicarlos aspectes importants dels funcionament de l’escola i presentar-los
determinades activitats escolars: festes, sortides importants, colònies…
•
Programa de presentació a totes les famílies, amb especial atenció a les
nouvingudes, de les activitats incloses en l’oferta d’activitats
complementàries que probablement faran els seu fills.
•
Tallers de pares i mares, en horari escolar o no, amb temes relacionats
amb temes relacionats amb la participació a l’escola.
•
Tallers de conversa adreçats a pares i mares.
•
Tallers de conversa amb els fills, en horari escolar o no.
•
Festes escolars dirigides a totes les famílies de l’escola amb una
orientació multicultural.
•
Aprofitament de l’oferta de xerrades i col·loquis programats per a pares i
mares sobre temes generals o relacionats amb l’educació dels fills i
organitzats per entitats i serveis especialitzats: el programa del
Departament de Benestar Social, l’oferta de la FAPAC,…
•
Programes d’activitat de lleure amb un fort contingut de comunicació
com són els cicles de cinema en català que organitza el centre de
normalització lingüística.
•
Facilitar la informació i el contacte entre pares i mares i el moviment
associatiu de caire cultural o esportiu de la ciutat. Participar en les
activitats d’una associació pot reforçar el seu vincle social.

Orientacions per a concretar actuacions en la fase de seguiment i manteniment
♦ Adreçades als alumnes
En aquesta fase les estratègies específiques han de ser d’un caire estrictament
escolar. Si l’alumne nouvingut ha estat i s’ha sentit acollit i integrat, la seva
situació haurà de ser totalment comparable amb la de la resta d’alumnes.
No cal dir que la incorporació significativa de famílies immigrants a la nostra
societat, exigeix que la intervenció educativa de l’escola participi de l’objectiu
d’aconseguir ciutadans, no només lliures i solidaris, sinó també compromesos
amb la convivència en comunitats caracteritzades per la diversitat de les
persones que les composen.
♦ Adreçades als pares i mares
En un sentit semblant al que s’ha comentat en el punt anterior, si s’ha treballat
amb èxit les fases d’acollida i d’integració escolar de les famílies, aquestes
famílies entren en una relació amb l’escola i amb la comunitat que s’ha de
produir amb les mateixes característiques del conjunt de la comunitat escolar.
També en aquest aspecte, si l’escola vol augmentar la qualitat i la quantitat de
la participació/implicació de les famílies amb el projecte d’escola, caldrà no
oblidar que, si fins a les hores es podia considerar que les seves famílies es
movien per interessos, ara propis i individualitzats, ara col·lectius i solidaris, la
situació actual exigeix conèixer i reconèixer interessos de famílies basats en la
seva identitat d’origen que, probablement condicionaran significativament la
plena incorporació dels seus membres adults en la comunitat d’acollida.

6. Caracterització dels recursos que caldria incorporar per a la
implementació del Pla Específic.
En quan a la incorporació de professionals:
Pel que fa a la intervenció més escolar relacionada amb aquest Pla Específic,
caldria consolidar els recursos actualment programats:
•
Manteniment de la mestra del PAANE durant el desenvolupament del Pla
Específic.
•
Manteniment de la figura de monitor per als tallers de comunicació en horari
extraescolar.
•
Ampliació de la plantilla de l’escola amb mitja dedicació que permeti
gestionar tota l’activitat del Pla d’Acollida escolar i del Pla Específic.
•
Ampliació del servei de traducció o disposar-ne d’altres que siguin menys
puntuals tant en el temps com en els aspectes en que intervenen.
Pel que fa a la intervenció en un àmbit més global:
•
Els professionals de les institucions i serveis que s’impliquin en activitats
específiques, pròpies del seu àmbit d’actuació.
•
Membres de la comunitat que s’impliquin en activitats com els tallers de
contes o relats, les famílies que s’impliquin en col·laboracions en forma de
trobades sistemàtiques a les llars, …

•

Professionals que implementin activitats de coneixement mutu entre la
comunitat i les famílies nouvingudes: coneixement del medi, activitats
complementàries per a pares, sessions de presentació de les cultures
nouvingudes,…

En quan als recursos materials:
Els recursos bàsics i la infraestructura material per al desenvolupament de les
activitats pot estar relativament resolta amb els que es disposen tant a l’escola
com als serveis que s’hi impliquin. De totes maneres, cal fer atenció a la cerca,
selecció o, en el seu cas, producció de materials amb suport paper o
audiovisual que ofereixin continguts en català i altres llengües pròpies de les
famílies nouvingudes.

7. La comissió de seguiment del Pla Específic.
Per tal de facilitat un espai de trobada entre agents educatius diversos que
intervenen el el territori, es crea aquesta comissió de seguiment a la que s’ha
convocat inicialment als serveis i institucions següents:
AMPA del CEIP Pablo Picasso

Secció d’Educació de l’Aj. de Barberà

CAP de Barberà

Educadora Social. Aj. de Barberà

CEIP Pablo Picasso: equip directiu

Fundació Barberà Promoció.

Centre Formació d'Adults.

IES La Romànica

Consorci Normalització Lingüística.

Programa per a la igualtat. Aj. de Barberà.

CRP VII de Vallès Occidental

Serveis socials. Ajuntament de Barberà

EAP B-25 de Badia del Vallès

Aquesta primera convocatòria que serà la de la constitució de la comissió,
trairia el seu enfocament bàsic si es considerés definitiva. Les hipotètiques
necessitats i oportunitats futures determinaran el seu format i els seus
components. De fet, sembla clar que caldrà explorar les possibilitats de que hi
siguin presents entitats cíviques o de participació ciutadana que puguin i
vulguin implicar-se en aquest procés.
Finalment, la inspecció d’ensenyament i del PAANE també seran presents en
aquesta convocatòria, amb la voluntat d’ajudar a la seva posta en marxa inicial
i, en el cas de la mestra del PAANE, per tal de facilitar l’intercanvi
d’experiències i la cerca de recursos que poden ser d’ajut per al
desenvolupament del Pla.
Barberà del Vallès, 11 de novembre de 2003
Josep Alsinet i Caballeria
Inspector d’Ensenyament

PLA ESPECÍFIC PER ALUMNES
I FAMÍLIES NOUVINGUDES
PLA D’ ENTORN

• Situació de l’escola dins de la localitat.
• Procés d’ampliació a doble línia.
• Percentatge notable de nens i nenes amb
seguiment per part de Serveis Socials.
• Nombre d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge
específiques, diagnosticades per l’EAP.

OBJECTIU:


Cal entendre el projecte del pla específic com un conjunt de
mesures i activitats que complementaran les actuacions que el
centre està desenvolupant. És un punt de partida per
començar a fer confluir les propostes i criteris dels diferents
agents implicats en la integració escolar i social de l’alumnat i
de les seves famílies

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA ESPECÍFIC (PLA D’ENTORN)


AMPA del CEIP Pablo Picasso
CAP de Barberà
CEIP Pablo Picasso ( ED )
Centre Formació d’Adults
Consorci Norm. Lingüística
CRP VII Badia-Barberà
EAP B-25 Badia Barberà

Regidoria d’educació de l’Ajunt.
Educadora Social de l’Ajunt.
Fundació Barberà-Promoció
IES La Romànica
Programa per la igualtat. Ajunt.
Serveis Socials. Ajuntament.

FASES DEL PLA


1. Treball intern:
Sensibilització del
claustre
Potenciar la
coordinació de les
actuacions que ja s’estan
fent en el centre

•Anàlisis
•Plantejar i compartir

necessitats

•Propiciar espais de trobada

entre els diferents
professionals

•Consensuar actuacions i

establir els protocols
corresponents : PLA
D’ACOLLIDA

•Potenciar als pares i mares

com agents-actius en
l’acolliment de noves famílies.
•Generar activitats al voltant

de les famílies nouvingudes.
Jornades Culturals

Jornades Culturals



2. Treball extern:
Donar a conèixer al
• Elaboració del document on
Departament d’Ensenyament la s’expliciten les necessitats del
centre, acompanyat de la
situació real del centre.
valoració, feta per l’EAP, dels
alumnes amb NEE.
Compartir amb
l’Ajuntament la informació per
tal de començar actuacions
conjuntes

• Convocar a la resta

d’entitats de la població.

• Encaixar en un marc més

global les iniciatives que es
puguin concretar.



3. Formalització del
Pla:
Compartir l’educació
amb tots els serveis de
la població

• Elaboració del document-

base amb l’ajuda de
l’inspector del centre.



4. Inici:
Constitució de la
comissió de seguiment del
Pla Específic (Pla d’entorn)

• Convocatòria de les

diferents institucions de la
població.

• Presentació del

document- base

• Explicació, per part de

cada una de les entitats,
dels programes que
desenvolupen



5. Aplicació:
Definir pautes de treball
comuns

• Treball amb pares i mares.
• Treball amb nens/es.
• Informació a les families:

on sóc ? I quins serveis tinc ?
Elaboració d’una guia
informativa dels diferents
serveis de la població.
• Es parla de la necessitat de

que l’Ajuntament possi a l’OAC
una persona que s’encarregui
de l’acolliment de les famílies
nouvingudes.

Guia de Recursos de la Població



6. Avaluació:
Valorar l’eficàcia del Pla i fer
propostes de continuació.

• Elaborar la memòria del

Pla.

• Concretar propostes de

continuïtat.

Reflexió Final:






L’escola sola no pot atendre les necessitats
educatives dels infants, en particular l’acollida dels
infants nouvinguts i les seves famílies, ha de ser un
objectiu compartit pels serveis institucionals i
administració competents en el territori.
Educació i Sanitat són dos serveis especialment
importants en els processos d’acollida perquè
atenem a tota la població de manera universal i
incondicional.
Necessitem coneixe’ns per a poder vehicular les
demandes que com escola coneixem i rebem.

• Necessitem compartir l’educació amb tots els

serveis del municipi de manera organitzada i
consensuada.
• Entre tots és més fàcil detectar els punts febles de
la intervenció acollidora dels diversos serveis que
intervenen en l’acolliment de les famílies
nouvingudes, i cercar-ne alternatives més efectives.

EL PLA EDUCATIU D’ENTORN
DE BARBERÀ DEL VALLÈS

A QUÈ RESPON ?

De l’escola
inclusiva....

L’ESCOLA
en una situació de

PÈRDUA DE L’EXCLUSIVITAT FORMAL I OFICIAL D’EDUCAR A LA CIUTADANIA
fins a quin punt les línies mestres d’aquestes polítiques socials són identificables en l’activitat de l’escola?

A L’AULA

AL CENTRE

analitzant el seu

analitzant la seva

MODEL
PEDAGÒGIC

GESTIÓ DEL
PROJECTE
DE CENTRE

A LA COMUNITAT
ESCOLAR

A LA COMUNITAT
D’INFLUÈNCIA

analitzant

analitzant la seva
participació en

LA PARTICIPACIÓ I
LA IMPLICACIÓ EN
EL PROJECTE DE
CENTRE

Prenent com a referència el seu progrés cap a l’

ESCOLA INCLUSIVA

EXPERIÈNCIES
EDUCATIVES
INTEGRADES

PLA ESPECÍFIC DEL
CEIP PABLO PICASSO

Punt de partida: indicadors inicials
Ubicació de l’escola.
Ampliació a doble línia.
Important nombre d’alumnat amb nee.
Ús català com a llengua oficial i institucional però entorn
castellà.
Augment gradual d’alumnat nouvingut.
Redistribució recursos interns.

Objectius
Facilitar l’acollida i la integració de les famílies.
Crear un espai de trobada de diferents agents
educatius implicats.
Conèixer el contingut i actuació de cada servei
i entitat.

Aquests objectius es
tradueixen en accions
internes i externes...

• Elaboració del document on

Donar a conèixer al
Departament d’Ensenyament
la situació real del centre

s’expliciten les necessitats del
centre, acompanyat de la
valoració, feta per l’EAP, de
l’alumnat amb NEE.
• Convocar a la resta d’entitats

Compartir amb
l’Ajuntament la informació per
tal de començar actuacions
conjuntes

de la població.

• Encaixar en un marc més

global les iniciatives que es
puguin concretar.
• Elaboració del document-base

Compartir l’educació amb tots
els serveis de la població

amb l’ajuda de la inspecció del
centre.

• Convocatòria de les diferents

Constitució de la comissió de
seguiment del Pla Específic
(Pla d’entorn)

institucions de la població.

• Presentació del document-

base.

• Explicació, per part de cada

una de les entitats, dels
programes que desenvolupen.

Creació d’un espai de trobada

Centre Formació
P. Adultes

Àrea Bàsica
Salut

Tècnic/a Pobl.
Nouvinguda

Cap Serveis
Personals

Inspecto/ar
educació

Normalització
Lingüística

Tècnic/a
Educació

Assessor/a LIC

AMPA

Regidor/a
Educació

CRP

EAP

Direccions
IES

Direccions
CEIP

Educador/a
Social

Orientació
sociolaboral

XARXA DE TREBAL CREADA A PARTIR DEL PLA ESPECÍFIC DEL CEIP PABLO PICASSO

A la ciutat
inclusiva....

L’equilibri a la ciutat inclusiva
DIVERSITAT

Llibertat individual

Igualtat oportunitats

Ús de la llengua catalana

Indicadors d’avaluació

h
o
C

ió
s
e

l
a
i
c
so

Ig
ua
lta

td
’p
or
tu
ni
ta

ts

Dret a la diferència

De col.lectiu a ciutat inclusiva
Col.lectiu
Autoestima

Cohesió social

Generar projecte

Atrativa
col.laboradors

Influir devant decisions

CIUTAT INCLUSIVA

CIUTAT EDUCADORA / CIUTAT INCLUSIVA
Consells Coordinació
Pedagògica

Xarxa educativa de
barri

Consell Escolar
Municipal

Plans desenvolupamt
comunitari
Pla Formació
Permanent
Plans
prevenció
absentisme

Comunitats
d’aprenentatge

Comissions TET

Comissions cohesió
social

Plans 1a Infància
Projectes Salut-Escola

Plans comunitaris
Plans Locals Joventut

Plans atenció població
nouvinguda

Comissions
escolarització

PROJECTE EDUCATIU CIUTAT

Pla Educatiu d’Entorn
Iniciativa de
cooperació socioeducativa

Promoure la cohesió social a través d’un projecte
consensuat d’actuacions conjuntes de caire social
i educatiu.

A qui ens dirigim?

Inicialment....
A tot l’alumnat i les
seves famílies

Alumnat
nouvingut

Alumnat dificultat
accés/aprofitament
recursos
socioeducatius

Per tal d’arribar a....
Alumnat
Escola inclusiva

Centre
Centre

Objectiu

Ciutadania
Ciutat inclusiva
Ferpossible
possiblel’autonomia
l’autonomia i ielel
Fer
desenvolupament
desenvolupament
personalen
enelelmarc
marcd’una
d’unasocietat
societat
personal
catalanaplural
plural
catalana

Coresponsabilització

Plad’entorn
d’entorn
Pla

Cohesió social

Comunitat
Comunitat

Participació – Cooperació - Implicació

L’educació s’ha d’obrir a la comunitat i tota la comunitat s’ha de
coresponsabilitzar de l’educació

ELS CENTRES
CENTRES NO
NO HO
HO PODEN
PODEN FER
FER SOLS
SOLS
ELS

L’educació s’ha d’obrir a la comunitat i tota la comunitat
s’ha de corresponsabilitzar de l’educació

ÉS NECESSARI
NECESSARI TREBALLAR
TREBALLAR EN
EN XARXA
XARXA
ÉS

Quins agents i quins
espais del territori
hi participen?

Quins agents en quins espais
Professorat centres educatius/formació p. adultes

Tècnics/es orientació sociolaboral

Tècnics/es Formació Ocupacional

Direccions
Direccions

Monitors/es lleure

Treballadors/es i educadors/es socials

Direccions centres culturals/socials

Dinamitzadors/es culturals/cíviques
Professionals LIC

AMPA
Professionals normalització lingüística
Educadors/es

CIUTAT

Professionals de serveis personals
Inspectors/es educació

Tècs. Promoció Econòmica

Professionals serveis educatius integrats
Professionals de la salut

AGENTS

ESPAIS
Familiar

Món associatiu
Institució escolar

Àmbit
cultural

Àmbit laboral i econòmic

Mijants de
comunicació

Espai i temps públics

Quins agents en quins espais
Professorat centres educatius/formació p. adultes

Tècnics/es orientació sociolaboral

Tècnics/es Formació Ocupacional

Direccions
Direccions

Monitors/es lleure

Treballadors/es i educadors/es socials

Direccions centres culturals/socials

Dinamitzadors/es culturals/cíviques
Professionals LIC

AMPA
Professionals normalització lingüística
Educadors/es

CIUTAT

Professionals de serveis personals
Inspectors/es educació

Tècs. Promoció Econòmica

Professionals serveis educatius integrats
Professionals de la salut

AGENTS

ESPAIS
Familiar

Món associatiu
Institució escolar

Àmbit
cultural

Àmbit laboral i econòmic

Mijants de
comunicació

Espai i temps públics

Àmbits d’incidència socioeducativa
Accions
Accions
Comunitàries
Comunitàries

Polítiquesde
de
Polítiques
benestar
benestar
Educació
Educació
informal
informal

Educació
Educació
no formal
no formal

Polítiques
Polítiques
educatives
educatives

Accions
Accions
compensatòries
compensatòries

Dones
Dones

Polítiques
Polítiques
priotritzades
Gent Grant priotritzades
Gent Grant
determinats
aadeterminats
col.lectiussocials
socials
col.lectius

Biblioteques
Biblioteques

Polítiques
Polítiques
culturals
culturals
Accésdifusió
difusió
Accés
cultural
cultural

Polítiques
Polítiques
d’Urbanisme
d’Urbanisme
Vivenda
Vivenda

Accions
Accions
Comunitàries
Comunitàries

Accions
Accions
Comunitàries
Comunitàries

Creacióartística
artística
Creació

Educació
Educació
formal
formal

Joves
Joves

Polítiques
Polítiques
desalut
salut
de

Equipaments
Equipaments

Mobilitat
Mobilitat

Polítiques
Polítiques
mediambientals
mediambientals

Amb un treball
conjunt, integrat,
en xarxa...

PER FER FRONT A:

•Realitat social fragmentada i diversa
•Noves desigualtats menys agregades
•Població menys homogènia,

L’ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ ÉS:

Respostes especialitzades i
segmentades
Compartiments professionals
estancs
Responsabilitats polítiques no
compartides

Respostes integrades a
problemes integrals: les
trajectòries de diferents
professionals s’enllacen per
projectes comuns sense que això
impliqui minusvaloracions o
renúncies professionals

TREBALL EN XARXA

Característiques
Característiques
Crearun
unespai
espaide
detrobada
trobadai iintercanvi
intercanvi
Crear
Passard’uns
d’unsinteressos
interessos
Passar
particularsaauns
unsobjectius
objectiuscomuns
comuns
particulars
Compartirun
unprojecte
projecte
Compartir

Actituds
Actituds
•Dialogant
•Positiva
•Oberta
•De reconeixement mutu
•Amb voluntat de compartir

Entendreelelconsens
consens
Entendre
comaaeina
einade
dedecisió
decisió
com
Entendrelalatransversalitat
transversalitat
Entendre
comaafòrmula
fòrmulaorganitzativa
organitzativa
com
Establir una
unamillora
milloraconstant
constantaapartir
partir
Establir
del’acció
l’acciói ilalareflexió
reflexió
de

•Implicació
•Coresponsabilització
•Proactivitat
•Transparència

Quina és la proposta
organitzativa dels PEE?

Marc local
Departament d’Educació

Director/a Serveis
Territorials

Ajuntament

Alcalde/essa

Conveni

Departament d’Educació
Inspector/a

Assessor/a LIC
Representants
associacions i entitats

Representants
Serveis Educatius

Ajuntament
Regidor/a
Educació

Tècnic/a
Tècnic/a
Representants Municipals

Representants dels directors
de centres
COMISSIÓ LOCAL REPRESENTATIVA

COMISSIÓ OPERATIVA
Regidor/a d’Educació o persona que delegui
Inspector/a - Assessor/a LIC – Representant/s Serveis educatius - Representant/s Direcció Centres
Altres components designats per l’Ajuntament i la Comissió local representativa

COMISSIONS DE TREBALL

L’organització del
PEE de Barberà
del Vallès...

Dificultats
•Sectors socials amb risc de marginació.
•Procés de notable expansió urbanística, especialment en la
part est i nord que està generant canvis quantitatius i
qualitatius en la demografia.
•Augment de l’arribada de famílies nouvingudes.
•S’observan alguns factors que poden dificultar la
convivència.
•Alguns centres educatius concentren part de la població en
risc social.

Oportunitats
•Oferta important d’activitats educatives que
complementen amb riquesa els projectes educatius en el
temps no escolar.

•Experiències anteriors de treball en xarxa i cooperació
entre agents educatius i socials (Pla Específic del Pablo
Picasso).

•Teixit social que potencialment podia compartir el
projecte.

Les comissions de
treball...

Ens trobem tothom 3 vegades
durant el curs per fer el
diagnòstic compartit, per
planificar, per prioritzar, per
consensuar pressupost i
actuacions i per avaluar.

DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
Inspectora
Assessora LIC
EAP
CRP
Representants direccions
d’escoles i instituts
Centre Formació
de persones Adultes

A això li diem PLENARI, també li
podríem dir Comissió Local, ...
Segurament és molt
representatiu. De totes maneres
no podem fer nostres les idees de
qui no se senti representat.
Té una composició estable i a la
vegada la porta es oberta a qui
vulgui aportar.
AJUNTAMENT

Regidora d’Educació
Cap Serveis Personals
Cap Secció Educació
Educadora Social
Tècnica Pobl. Nouvinguda
El Cap d’Àrea de Serveis
Personals / la Inspecció
coordina la reunió.
Una tècnica de
l’Ajuntament fa l’acta,
recull i té preparada la
documentació.

ALTRES INSTITUCIONS
I ENTITATS
Servei Local Català
Promoció econòmica
Àrea Bàsica de Salut
Representant de les AMPA
Consell Comarcal
Esplais
Entitats juvenils

Ens trobem unes quantes
persones 6 vegades durant el
curs i alguna més si cal per
gestinar l’execució de les
accions.
A això li diem PERMANENT,
també li podríem dir Comissió
Operativa, ...
El Plenari li confereix un marc de
confiança i d’autonomia. El
retorn de la informació al
PLENARI és sempre
imprescindible.

Inspectora d’educació

Té una composició tancada i
estable. A vegades s’incorpora
algun agent del plenari que té
responsabilitat de gestió d’algun
àmbit.

Representant de les AMPA

Assessora LIC

Representant de les direccions
Cap serveis personals
Tècnica Població Nouvinguda

El Cap d’Àrea de Serveis
Personals coordina la
reunió.
Una tècnica de
l’Ajuntament fa l’acta,
recull i té preparada la
documentació.

En períodes de temps puntuals,
no de forma permanent,
alguns/es agents ens trobem
per treballar específicament un
aspecte, un projecte concret,
reflexionar sobre un tema....
A això li diem COMISSIONS DE
TREBALL.
Hi ha moltes possibilitats, però
el temps és limitat i les
possibilitats de duplicar feines
ja fetes en altres àmbits és
possible. Per tant limitem l’
”abús de les comissions”.
En elles s’incorporen nous
agents que poden no estar al
Plenari, però que poden fer
aportacions interessants en el
tema tractat.
Moltes vegades serveixen per
coordinar accions del PEE amb
accions d’altres Projectes de
treball integrat a la ciutat.

Les Coordina un membre
del Plenari responsable del
treball Comissió.

COMISSIÓ
EDUCACIÓ NO FORMAL
Inventari de recursos d’Educació
no formal a la ciutat.
*Entitats juvenils
*Tècnica Educació
*Pares i mares
*Tècnics esports i cultura
*Direccions CEIP

COMISSIÓ
BEQUES SORTIDES ESCOLARS
Analitza distribució i
possibilitats recursos
*Entitats juvenils
*Educadora Social
*Cap Benestar Social
*Pares i Mares
*Direccions CEIP

COMISSIÓ
FORMACIÓ PARES I MARES
Valorar propostes existents
COMISSIÓ
*Pares i mares
TALLERS CONEIXEMENT
*Tècnica Educació
ENTORN
*Formadors/es
Programar el contingut dels tallers
*Técnica 1a Infància
*Formadora tallers
*Direccions CEIP
*Tècnica Educació
*Pares i Mares
*Tècnica Pobl. Nouvinguda
*Asessora LIC

En períodes de temps puntuals,
no de forma permanent,
alguns/es agents ens trobem
per treballar específicament un
aspecte, un projecte concret,
reflexionar sobre un tema....
A això li diem COMISSIONS DE
TREBALL.
Hi ha moltes possibilitats, però
el temps és limitat i les
possibilitats de duplicar feines
ja fetes en altres àmbits és
possible. Per tant limitem l’
”abús de les comissions”.
En elles s’incorporen nous
agents que poden no estar al
Plenari, però que poden fer
aportacions interessants en el
tema tractat.
Moltes vegades serveixen per
coordinar accions del PEE amb
accions d’altres Projectes de
treball integrat a la ciutat.

Les Coordina un membre
del Plenari responsable del
treball Comissió.
COMISSIÓ
EDUCACIÓ NO FORMAL
Inventari de recursos d’Educació
no formal a la ciutat.
*Entitats juvenils
*Tècnica Educació
*Pares i mares
*Tècnics esports i cultura
*Direccions CEIP

COMISSIÓ
FORMACIÓ PARES I MARES
Valorar propostes existents
*Pares i mares
*Tècnica Educació
*Formadors/es
*Técnica 1a Infància
*Direccions CEIP

COMISSIÓ
TALLERS CONEIXEMENT
ENTORN
Programar el contingut dels tallers
*Formadora tallers
*Tècnica Educació
*Pares i Mares
*Tècnica Pobl. Nouvinguda
*Asessora LIC

COMISSIÓ
BEQUES SORTIDES ESCOLARS
Analitza distribució i
possibilitats recursos
*Entitats juvenils
*Educadora Social
*Cap Benestar Social
*Pares i Mares
*Direccions CEIP

COMISSIÓ
PLANIFICACIÓ PLACES
ESCOLAR
–És la mateixa comissió CEMAnalitza la distribució escolar
Població nouvinguda
*Tècnica Educació
*Tècnica Pbl. Nouvinguda
*Inspecció
*Direccions centres

Hi ha una tècnica contractada
per l’Ajuntament que dedica un
número d’hores setmanals a:
*Fer gestions
*Preparar convocatòries i fer
actes reunió
*Servir de referent per
transmetre informacions
*Fer la gestió “burocràtica” i
posar les coses “fàcils a la resta
d’agents”.
*Fer la gestió administrativa del
pressupost
*Coordinar calendaris i accions
*......................
L’Ajuntament es compromet a
mantenir aquesta persona de
forma estable.

El perfil es d’un Tècnic/tècnica amb
formació en el camp socioeducatiu.
Cal que conegui els mecanismes
del treball en xarxa, als agents,
que estigui integrada al treball social
del territori i “legitimada” pels
agents i les administracions
implicades (Ajuntament i
Inspecció)

Al final fem coses
entre tothom...

Servei Català

Prom. Econo

Àrea Salut

AMPA

Ass. Veinals

Ed. No formal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No es pot fer projecte integrat si la diagnosi
no es compartida

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaborar estratègies

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Definir les poblacións diana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Determinar prioritats intervenció

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ecollir demandes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Decidir les prioritats pressupostàries

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Establir calendaris

X

X

X

X

X

X

Reconduir actuacions

X

X

X

X

X

X

Proposar canvis

X

X

X

X

X

X

Tècnica PEE

Educ. Municip

X

Professorat

Serv. Socials

X

X

Reg. Educ.

X

Form. Adulte

X

E. Directius

No ha d’haver agents centrals i agents
perifèrics

S.Educatius

X

Asses. LIC

Centralitat per generar iniciatives i aglutinar
complicitats

OBJECTIUS

Inspecció

FASES

X

Constitució de la xarxa

Diagnosi

Definir el marc general
del treball integrat

Elaborar el programa i el
pressupost anual

Gestionar l’execució de
les actuacions

Contractacions de serveis

X

Gestió administrativa del pressupost

X

Documentació i i relacions
interadministratives

X

Gestió administrativa

Avaluació continuada

X

X

Avaluació final de curs

X

X

X

X

X

X

Avaluar
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BLOCS D’ACTUACIÓ

OBJECTIUS

Sensibilització i Formació
d’agents educatius

Desvetllar actituds positives i oferir formació pel que fa a la
promoció de l’educació intercultural i la cohesió social.
Potenciar dinàmiques que afavoreixin el treball en xarxa.

Optimització de
l’escolarització

Garantir l’escolarització òptima de tot l’alumnat.
Prevenir i proporcionar recursos per tractar l’absentisme escolar.

Acollida de les famílies

Proporcionar la informació necessària.
Fer seguiment i orientar les famílies amb dificultats específiques.

Activitats complementàries,
extraescolars o de vacances

Promoure la participació de tot l’alumnat en activitats que fomentin
l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió
social.

Incentivació escolar

Afavorir l’èxit escolar de tot l’alumnat, proporcionant recursos que
millorin l’eficàcia dels centres educatius i facilitin l’acceleració dels
aprenentatges.

Resposta a les demandes
socials

Prevenir i proporcionar recursos per al tractament d’aspectes
socials que tenen una especial incidència en infants i joves.

Acompanyament acadèmico professional

Promoure la incentivació de la continuïtat dels estudis.
Facilitar l’orientació professional i per a la inserció laboral.

Espais de trobada i
convivència

Fomentar activitats de convivència i ús de la llengua catalana entre
les famílies.

X

X

Obertura patis escolars x
activitats esportives

X

X

X

Accions per a la igualtat:
Beques colònies escolars

X

X

X

Sessions d’educació per a la
salut en els tallers de pares i
mares dels centres educatius

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Itineraris d’orientació
sociolaboral amb població
nouvinguda

X

X

X

X

X

Tècnica PEE

X

Monitores PEE

Professorat

Ent juvenils

Ent infantils

Mares i pares

Àrea B. Salut

X

Programa d’educació
intercultural

Curs de llengua catalana
adreçat a mares i pares.

Prom. Econom

Servei Català

Educació Mpal

Espais de trobada
i convivència

Serv. Socials

Acompanyament
acadèmicprofessional

X

Assessora LIC

Resposta a
demandes socials

Form. P. Adultes

Activitats
complementàries,
extraescolars i de
vacances

X

X

Formació de monitors i
monitores d’estudi assistit.
Formació familiars
dinamitzadors participació.

E. Directius

Sensibilització i
formació d’agents
educatius

S.Educatius

Projecte 06-07

Regidora Educ.

EXEMPLES
D’ACTUACIONS

Inspecció

BLOCS

X

X

X

X

X

Idees-clau...

Elements claus del PEE de BdV:
9Vinculació

educació-escola-territori-comunitat.

9Enllaç

de processos d’intervenció socioeducativa: escola acollidora –
entorn acollidor – ciutat acollidora.
9Vinculació
9Creació

polítiques educatives & polítiques socials.

de sinèrgies entre agents socioeducatius.

9Respostes

socioeducatives integrades al territori.

9Optimització
9Aplicació
9Treball

recursos.

transversalitat.

comunitari i en xarxa.

9Complicitat
9Obertura

i corresponsabilitat sobre els projectes i accions.

centres a l’entorn i canvi model d’org. educativa.

9Incorpora

accions concretes.

9Col.laboració

interadministrativa.

AVUI
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Educació Dues iniciatives de plans d’entorn en zones amb un elevat nombre d’escolars de sectors desfavorits

Una monitora en un taller d’estudi assistit amb nens petits de primària al CEIP Pablo Picasso de Barberà, i escolars del CEIP Ítaca de Badalona un dissabte al pati ■ MIQUEL ANGLARILL / JORDI PLAY

“Janosaltemlatanca”
PATI OBERT A BADALONA · EL CEIP Ítaca, en un barri amb molta immigració, obre les instal·lacions
a l’esport cada tarda fins a les 9 i els diumenges al matí PIONERS A BARBERÀ · L’alt índex de població
amb dificultats d’integració al CEIP Pablo Picasso va fer que el centre s’avancés a la implantació del pla
J.Alcover / C. Biosca
BADALONA / BARBERÀ DEL VALLÈS

“X

uta, xuta. És
meva, meva!”. A
partir d’ara a
qualsevol hora
del dia es poden
sentir crits com aquests al pati del
CEIP Ítaca de Badalona. El pla educatiu d’entorn ha arribat fins a
aquest centre del barri de Sant Mori,
molt proper a Sant Roc i on hi ha un
gran volum d’immigració. Des del 3
de març passat el pati de l’escola
està obert de dilluns a diumenge.
Sota la tutela d’un monitor, nens i
nenes del barri poden venir-hi a
practicar esport. “La meva feina és
que no tan sols juguin a pilota i suïn
la samarreta, sinó dinamitzar la
seva estona de lleure perquè es diverteixin d’una manera sana”, explica Toni Nieto, d’Esplais Catalans.
Segons l’Ajuntament, uns 40 nois
i noies fan ús diàriament de les instal·lacions del centre fora de l’horari
lectiu. “¿Què us sembla que el pati
estigui obert els dissabtes?”, pregunta el periodista. “Háblame en castellano, que no te entiendo; el catalán
es sólo para el cole”, respon la Jessi-

ca, de 13 anys. “És guai, ara ja no saltarem la tanca del pati per jugar a pilota”, diu en Taofik amb un català
perfecte, mentre juga a xapes.
La direcció del CEIP valora molt
positivament l’experiència. Segons
la directora, Maria Mercè Puigdueta,
molts alumnes han adquirit l’hàbit
d’anar al pati de l’escola i no “d’estar
pel carrer”. Una altra de les novetats
del pla és l’obertura de les biblioteques en tres instituts de la ciutat.
“Promovem que vagin a la biblioteca
a fer els deures i a llegir. A veure si
agafen algun llibre en català, que la

Els nois i noies han
adquirit l’hàbit d’anar al pati
de l’escola i no d’estar-se al
carrer, explica una directora
cosa està fumuda. Aquí, en lloc
d’aplicar una hora més de castellà,
en necessitaríem unes quantes més
de català, perquè no hi ha manera
que el parlin”, diu Puigdueta. Des de
la regidoria d’Educació, Àlex Mañas
atribueix la posada en marxa de la
iniciativa a una “demanda històrica”
de molts veïns que s’ha pogut com-

plir gràcies a la subvenció de la Generalitat. Alfonso Molina, de l’Associació de Veïns, es mostra molt satisfet després de deu anys reivindicant
l’obertura del centre al barri.

L’experiència de Barberà
Una situació similar, pel que fa a la
realitat sociolingüística de la zona i
al tipus d’alumnat del centre, viu el
CEIP Pablo Picasso de Barberà del
Vallès, pioner en l’aplicació d’un pla
d’entorn abans que el departament
d’Educació comencés a impulsar-los.
Situat en un barri a la frontera amb
Sabadell, en una àrea industrial amb
un elevat percentatge de població sociocultural i econòmicament desfavorida i un entorn “100% castellanoparlant”, amb una concentració
d’immigrants superior a la resta de
centres del municipi, l’escola va adonar-se que li faltaven mans per assegurar la integració de l’alumnat i va
endegar un pla específic de centre
en col·laboració amb diverses entitats del barri (Equips d’Assessorament Psicopedagògic, Escola
d’Adults, Consorci del Català...).
“Preteníem crear una xarxa en
què tothom treballés amb un objectiu comú”, explica el Lluís Carol, tèc-

40

escolars fan ús diàriament de les
instal·lacions del
CEIP Ítaca de Badalona fora de l’horari lectiu, segons
l’ajuntament.

100

nens fan tallers
d’estudi assistit
durant la tarda, en
horari no lectiu i
amb l’ajut d’un monitor, als centres
educatius de Barberà del Vallès.

nic de l’Ajuntament. “Volíem que
tota la feina d’atenció a la diversitat
que fèiem des del centre tingués una
continuïtat fora de l’escola”, afegeix
la Loren Martínez, una de les mestres més veteranes del centre, que
ara porta l’aula d’acollida.
L’impuls institucional als plans
d’entorn va permetre fer el pas d’un
projecte de centre a un projecte de
ciutat, que actualment abasta també
el CEIP del Bosch i l’IES La Romànica. Martínez insisteix a remarcar
que els plans tenen una funció “gairebé més social que educativa”, que
“no només es fa amb els alumnes
sinó també amb les famílies”.
Els tallers d’estudi assistit “serveixen més per treballar habilitats socials dels alumnes que per repassar el
currículum” (amb els més petits es
treballa a través de jocs); els tallers
per a les mares immigrants que s’imparteixen als matins “quan els fills
són a l’escola” tenen sobretot per objectiu “l’aprenentatge del català i el
coneixement de l’entorn”. Compten
amb l’ajut de mares immigrants
d’exalumnes que ja dominen la llengua. De cara al trimestre que ve, el
centre preveu obrir el pati els dissabtes al matí. ■
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4.2.1. CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN

Descripció:
El Departament d'Educació, en el seu Pla per a la Llengua i la Cohesió social, es fa ressò de les noves necessitats i
reptes que planteja l'arribada de nova ciutadania i planteja el desenvolupament dels Plans Educatius d'Entorn com a
instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de la nostra societat.
Per tot això, el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Barberà del Vallès van acordar formalitzar un conveni de
col·laboració per al desenvolupament del Pla Educatiu d'Entorn de Barberà del Vallès per als cursos 2004/05 i
2005/06. Aquest conveni ha estat prorrogat per als cursos 2006/07 i 2007/08.
Objectius:
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és establir els termes de la col·laboració entre el Departament d'Educació i
l'Ajuntament de Barberà del Vallès en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, a través del Pla Educatiu
d'Entorn.
Els eixos bàsics dels Plans Educatius d'Entorn són:
• el foment de la cohesió social, a partir de l'educació intercultural
• la consolidació del català com a llengua d'ús habitual en els centres i en tot l'àmbit d'influència del Pla
• el disseny d'una acció coordinada per a tot l'alumnat, posant un èmfasi especial en l'alumnat nouvingut o en
risc de marginació.

Activitats:

• El Pla Educatiu d'Entorn es planteja com un model obert que ha de partir de les realitats locals.
• El Departament d'Educació i l'Ajuntament seran corresponsables dels Plans Educatius d'Entorn.

Dirigit a:
Alumnat i les seves famílies.
A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabé. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta. Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Departament d'Educació.

Ajuntament de Barberà del Vallès

Programa Municipal d'Atenció a la Població Nouvinguda 2008

33

Pla educatiu d'entorn/Suport socioeducatiu

4.2.2. COMISSIÓ LOCAL

Descripció:
Comissió presidida conjuntament per la Tinenta d'alcaldessa de Serveis Personals de l'Ajuntament de Barberà i la
Inspectora del Departament d'Educació de la zona.
Composició de la Comissió de Gestió Local:
Per part de l'Ajuntament: La Regidora d'Educació i altres representants de les regidories i serveis municipals (Cap de
l'Àrea de Serveis Personals, Cap de la Secció Municipal d'Educació, Tècnica del Programa d'Atenció a la Població
Nouvinguda, Educadora Social).
Per part del Departament d'Educació: La Inspectora d'Educació de la zona, l'Assessora de Llengua, Interculturalitat i
Cohesió Social (LIC), representats dels Serveis Educatius (Centre de Recursos Pedagògics i Equip d'Atenció
Psicopedagògica), les Direccions del CEIP Pablo Picasso, el CEIP del Bosc i de l'IES La Romànica i la Directora del
Centre de Formació d'Adults.
Altres Institucions i entitats:Consorci per a la Normalització Lingüística, Fundació Barberà Promoció, CAP Barberà, una
representant de les AMPA, un representant de les entitats juvenils, una representanta de les entitats d'educació en el
lleure infantil, una representant del Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració del Vallès Occidental.
Objectius:

• Impulsar, dirigir i avaluar el Pla Educatiu d'entorn.

Activitats:

•
•
•
•

Mantenir tres reunions periòdiques per curs.
Determinar les línies d'intervenció prioritàries del Pla Educatiu d'Entorn.
Dur a terme, a partir d'una diagnosi prèvia, actuacions que corresponguin als objectius marcats en el Pla.
Fer-ne el seguiment i l'avaluació.

Dirigit a:
Pla Educatiu d'Entorn de Barberà del Vallès.
Què cal fer per participar-hi?
Sol·licitar-ho a la Comissió Local.
A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabé Pérez. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel. 93 729 71 71
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Relacions de cordinació amb:
Departament d'Educació de la Generalitat.
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4.2.3. COMISSIÓ OPERATIVA

Descripció:
Comissió operativa més reduïda que actua per delegació de la Comissió de Gestió Local.
Composició de la comissió: Inspectora d'Educació de la zona, Assessora LIC, Cap de l'Àrea de Serveis Personals de
l'Ajuntament, Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda, Directora del CEIP Pablo Picasso i una
representant de las AMPA.
Objectius:

• Fer la gestió directa de les actuacions del Pla.

Activitats:

• Mantenir una periodicitat de reunions bimensual.
• Gestió directa del projecte d'actuacions del Pla Educatiu d'Entorn.

Dirigit a:
Pla Educatiu d'Entorn de Barberà del Vallès.
A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabé Pérez. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn.
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
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4.2.4. DIFUSIÓ DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN ALS AGENTS EDUCATIUS

Descripció:
Organització d'una jornada formativa sobre el Pla Educatiu d'Entorn i els seus objectius adreçada a tota la comunitat
educativa de Barberà del Valès. Al final de la jornada es farà entrega d'un pendrive amb diversos documents relatius
als Plans Educatius d'Entorn i als projectes desenvolupats fins ara des del Pla Educatiu d'Entorn de Barberà del Vallès.

Objectius:

• Donar a conèixer el Pla Educatiu d'Entorn a tota la comunitat educativa de Barberà del Vallès.

Activitats:

• Organitzar la jornada formativa amb la implicació de les persones implicades en el Pla d'Entorn de Barberà
del Vallès.
• Elaboració d'el pendrive per entregar a totes les persones assistents.

Dirigit a:
Direccions centres educatius
Professorat
Monitors i monitores d'educació en el lleure
Mares i pares de les AMPA
Agents participants en el Pla Educatiu d'Entorn
A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabé Pérez. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Departament d'Educació-SGL
Agents de la Comissió Local del PEE
Centres Educatius
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4.2.5. PROGRAMA D'EDUCACIÓ INTERCULTURAL

Descripció:
Proposta d'activitats per donar a conèixer els valors de l'educació per la pau, la convivència i la tolerància.
Objectius:

• Potenciar el treball de l'educació per la pau.
• Afavorir el respecte a la diversitat, la convivència i la tolerància.
• Sensibilitzar pel desenvolupament.

Activitats:
Programació específica per a cada centre.
Els responsables de Món 3 es reuniran amb l'equip docent amb l'objectiu de donar eines, aclarir i posar en comú
conceptes i programar conjuntament el tipus d'acció que es realitzarà al centre i crear un espai de reflexió comú sobre
el treball de l'educació pel desenvolupament.
Proposta de materials educatius i d'accions amb educadors i educadores de Món 3:
Exposició 'Viatge pels colors de la ciutat'
L'exposició és un recorregut pels drets i deures dels nens, nenes i joves. Es parteix de l'individu (de la diferència
individual) per arribar al món (a la diversitat mundial i cultural), passant pel grup, família, aspectes més concrets
d'alimentació, de salut, d'habitatge i d'educació. Finalment s'arriba a l'espai d ela ciutat i el món.
• Adreçada a l'alumnat de 5è de tots els CEIP de Barberà del Vallès
• Es realitza una sessió prèvia en cadascun dels CEIP d'una hora i mitja de durada amb el professorat que
acompanyarà l'alumnat a visitar l'exposició per donar-los informació del marc genèric i de les eines de treball
que ofereix l'activitat
• Es realitzaran visites dels grup de classe dinamitzades pels educadors i educadores de Món 3
• Posteriorment a la visita s'ofereix la possibilitat de continuar treballant els mateixos objectius i continguts a
partir d'una guia amb fitxes de jocs i activitats per portar-les a terme a l'aula

Exposició 'La dimensió desconeguda'
• Adreçada joves de 12 a 18 anys
• Es fa una trobada prèvia en els IES d'una hora i mitja de durada, amb el professorat que acompanyarà
l'alumnat a la visita de l'exposició per donar-los informació del marc genèric i de les eines de treball que
ofereix l'activitat
• Es realitzen les visites de cada grup de classe a l'exposició, dinamitzades per educadors i educadores de
Mòn 3

Dirigit a:
Educació primària
Educació secundària
Persones adultes
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Què cal fer per participar-hi?
Es farà difusió d'aquest programa directament en els centres educatius.
Per participar-hi cal posar-se en contacte amb la Secció Municipal d'Educació.
A qui us podeu adreçar?
Iolanda Varona. Tècnica de la Secció d'Educació.
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Àrea d'Educació de la Fundació Món 3
CEIP
IES
Centre de Formació d'Adults
Fundació Barberà Promoció
Diputació de Barcelona
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4.2.6. EDICIÓ DE MATERIALS INFORMATIUS EN DIVERSES LLENGÜES

Descripció:
Edició, difusió i manteniment de materials informatius en diverses llengües.
Objectius:

•
•
•
•
•
•

Fomentar l'acollida i la integració en la comunitat educativa de les famílies nouvingudes
Fomentar el coneixement i la relació amb l'entorn
Promoure la interrelació i el coneixement mutu
Facilitar l'accés de les persones nouvingudes a tots els serveis i recursos existents a la ciutat
Promoure el coneixement dels recursos existents en relació a la formació familiar
Donar a conèixer i fer difusió de les actuacions del Pla Educatiu d'Entorn de Barberà del Vallès

Activitats:
Manteniment de la carpeta de 'Recursos formatius adreçats a pares i mares a Barberà del Vallès' amb els següents
continguts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formació familiar prèvia al naixement
Formació familiar en els primers mesos de vida de l'infant
Informació a les famílies amb infants de 0 a 3 anys
Espai de formació familiar 'L'aventura d'educar' per a mares i pares d'infants de 9 mesos a 3 anys
Espai de formació per a mares i pares 'Eduquem dels 3 als 6 anys'
Espai de formació familiar 'La màgia de ser mares i pares' per a mares i pares de nens i nenes de 6 a 11 anys
Cursos d'orientació familiar 'Educar és cosa de tothom', Escola de pares i mares de l'IES La Romànica
Cursos d'orientació familiar 'Un passeig per l'adolescència' a l'IES Can Planas
Formació de Persones Adultes
Català per a Persones Adultes
Tallers del Pla Educatiu d'Entorn per a mares i pares
Escola de pares a l'IES La Romànica

Actualització i reedició de la 'Guia de recursos per a persones nouvingudes' en diverses llengües:
Material amb els títols dels recursos bàsics de la ciutat traduïts a diverses llengües (català, castellà, francès, anglès,
àrab i xinès) amb la descripció i la localització dels recursos bàsics existents al municipi en relació als següents àmbits;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informació general
Acollida a la població nouvinguda
Assessorament Jurídic d'Estrangeria
Salut
Atenció social
Formació
Ocupació
Hagitatge
Seguretat ciutadana

Elaboració, edició i difusió d'un material informatiu sobre el Pla Educatiu d'Entorn de Barberà:
Material que contingui informació sobre el Pla Educatiu d'Entorn de Barberà del Vallès (què és, a qui va adreçat, qui en
forma part, com s'organitza la xarxa, actuacions que es porten a terme).

Ajuntament de Barberà del Vallès

Programa Municipal d'Atenció a la Població Nouvinguda 2008

40

Dirigit a:
Centres públics d'educació infantil, primària i secundària
Famílies amb infants en edat escolar
Població nouvinguda
Què cal fer per participar-hi?
Per a més informació sobre les diverses publicacions cal adreçar-se a la Comissió de Gestió Local del Pla Educatiu
d'Entorn de Barberà del Vallès.
A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabé Pérez. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Plaça de la Vila,1, baixos.
Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Servei de traducció del Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració del Vallès Occidental.
Serveis, equipaments i entitats del municipi que s'anuncien en els diferetns materials.
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4.2.7. GUIA DE RECURSOS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Descripció:
Les activitats d'educació en el lleure que s'ofereixen a la població infantil i juvenil, més enllà de l'horari lectiu,
contribueixen a la cohesió social i a la difusió de valors i actituds bàsiques que poden afavorir el desenvolupament
d'infants i adolescents.
L'estructura d'aquesta 'Guia de recursos per a l'educació en el lleure d'infants i adolescents de Barberà del Vallès'
permet tenir informació sobre un gran nombre d'activitats de lleure i extraescolars en referència a la seva temàtica, les
edats a les quals s'adrecen, la cobertura d'horaris i calendari, les entitats i institucions organitzadores, les inscripcions,
les quotes, etc.; i mantenir-la actualitzada amb l'aportació de noves informacions que faci cada entitat.
Objectius:

• Fomentar la integració d'infants i joves d'orígens diversos
• Promoure la participació d'infants i joves d'origen estranger en les activitats d'educació no formal
• Donar a conèixer a tota la població els recursos d'educació no formal del municipi de Barberà adreçats a la
infància i l'adolescència

Activitats:

• Continuar recollint tota la oferta d'activitats d'educació en el lleure existent
• Fer dues actualitzacions anuals de la guia que hi ha penjada al web municipal

Dirigit a:
Infants i adolescents.
Què cal fer per participar-hi?
Per a més informació sobre el projecte cal adreçar-se a la Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn de Barberà del
Vallès.
A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabé Pérez. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Plaça de la Vila, 1, baixos. Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Tuti Serveis Pedagògics i Socials S.L.
Èmfasi.
Entitats que desenvolupen activitats d'educació en el lleure.
Secció Municipal d'Educació.
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4.2.8. SERVEI D'INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES NOUVINGUDES

Descripció:
Servei d'atenció especialitzat amb la finalitat de fer una primera acollida i d'oferir informació i assessorament a les
famílies nouvingudes.
Objectius:

• Crear un espai de referència que proporcioni un suport especialitzat a les necessitats específiques de les
persones i famílies nouvingudes en el moment de l'arribada al nou entorn d'acollida.
• Facilitar l'assentament en el municipi.
• Proporcionar atenció, orientació i informació sobre els recursos existents i facilitar-ne l'accés i la seva
utilització normalitzada.
• Recollir, sistematitzar i canalitzar demandes i inquietuds de la població nouvinguda del municipi.
• Derivar i establir coordinació amb altres serveis quan sigui necessari.
• Concretar entrevistes de seguiment, en els casos que sigui necessari, per fer un acompanyament durant el
procés d'assentament.
• Fer recerca de nous recursos.
• Difondre els recursos existents a la ciutat (sanitaris, formatius, culturals, laborals, associatius, lúdics..).
• Assessorar sobre aspectes d'interès per a la població immigrada d'origen estranger i sobre les
característiques socioculturals del nou entorn.
• Coordinar els serveis específicament adreçats a la població nouvinguda que es vagin creant en el marc del
Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda (servei jurídic d'estrangeria, servei de traducció, servei
d'atenció psicològica...).

Activitats:

Acollida i atenció directa de les demandes i inquietuds de les famílies nouvingudes a la ciutat.
Informació i assessorament sobre els drets, deures i possibilitats d'exercir-los.
Informació sobre les característiques socioculturals del nou entorn per tal de promoure l'autonomia personal.
Informació i orientació cap als recursos existents a la població o a la zona. Com accedir-hi i com utilitzar-los.
Derivació assistida quan les necessitats requereixin l'actuació d'un altre servei especialitzat.
Mantenir reunions de coordinació periòdiques amb els/les professionals que porten cadascun dels serveis
específics adreçats a la població nouvinguda (servei jurídic d'estrangeria, servei de traducció, servei d'atenció
psicològica...).
• Coordinació amb altres departaments del mateix Ajuntament o d'altres institucions on s'han derivat persones.
•
•
•
•
•
•

Dirigit a:
Famílies nouvingudes interessades a rebre informació i/o assessorament específic.
Què cal fer per participar-hi?
Adreçar-se a la persona responsable del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Cal concertar dia i hora d'entrevista.
Horari del servei:
Dimarts de 16.30 a 19 h
Dijous de 10 a 14 h
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A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabé Pérez. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda,
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Oficina d'Atenció Ciutadana
Secció Municipal de Benestar Social
Servei d'Atenció i Informació a les Dones
Àrea Bàsica de Salut – Centre d'Atenció Primària
Secció Municipal d'Educació
Fundació Barberà Promoció
Policia Local
Mossos d'Esquadra
Centres Educatius
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4.2.9. ESCOLA OBERTA A LA CIUTAT ELS DISSABTES AL MATÍ

Descripció:
Obrir les instal·lacions esportives dels centres educatius més enllà de l'horari lectiu per al desenvolupament d'activitats
esportives i artístiques.
S'obriran les instal·lacions del CEIP Pablo Picasso i del CEIP Elisa Badia d'octubre a juny, els dissabtes al matí amb
activitats destinades a nois i noies d'entre 6 i 16 anys.
Objectius:

• Contribuir mitjançant la pràctica d'activitats no competitives a l'aire lliure i artístiques a la formació en valors
per a la convivència.
• Cercar la participació per damunt de la competitivitat.
• Potenciar la funció integradora i de cohesió social d'aquests tipus d'activitats.
• Potenciar la participació de l'alumnat nouvingut en activitats artístiques i esportives.

Activitats:

• S'obriran els patis de dos centres educatius de primària els dissabtes de 10 a 14 h.
• S'organitzarà una programació estable d'activitats que aniran variant cada dissabte i que tindran en compte
les diferents edats i diversitat d'interessos.
• Dos monitors/monitores s'encarregaran de la dinamització de les activitats.
S'editarà un material a principi de curs amb tota la informació necessària en relació als horaris, els centres on
es desenvolupen les activitats, en què consistiran, així com qui hi pot participar, com accedir-hi, i la indicació
dels dissabtes del curs escolar que els patis romandran tancats. Aquest material es farà arribar a totes les
famílies amb infants i joves d'entre 6 i 16 anys.

Dirigit a:
A tot l'alumnat d'entre 6 i 16 anys.

Què cal fer per participar-hi?
Omplir la inscripció que arribarà a totes les famílies amb infants d'entre 6 i 16 anys i entregar-la en qualsevol centre
educatiu. Les places seran limitades fins a la ràtio màxima permesa per monitor/a. Els infants menors de sis anys
podran accedir-hi sempre i quan vagin acompanyats d'una persona adulta.
A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabé Pérez. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel. 93 729 71 71
Direcció del CEIP Pablo Picasso.
Ronda Pau Vila, 19.
Tel. 93 718 45 90
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Direcció del CEIP Elisa Badia.
Rda. de l'Est, s/n.
Tel. 93 718 06 58
Relacions de cordinació amb:
Centres educatius.
TENO.
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4.2.10. FORMACIÓ EN LLENGUA CATALANA PER A LA COHESIÓ

Descripció:
Organització dos cursos inicials de català de 20 h cadascun adreçat principalment a pares i mares nouvingudes que no
coneixen la llengua.

Objectius:

• Diversificar les ofertes d'aprenentatge de la llengua d'acord amb les necessitats dels diferents tipus de
persones destinatàries.
• Facilitar l'accés a l'aprenentatge del català.
• Facilitar el coneixement i la utilització del català com a llengua d'ús i de relació social.
• Acostar les famílies a la llengua d'ensenyament-aprenentatge dels seus fills i filles.
• Donar continuïtat als pares i mares que ja havien iniciat la seva formació en llengua catalana.
• Donar resposta a l'augment de la demanda d'aprenentatge en llengua catalana degut a l'augment de famílies
nouvingudes.

Activitats:
S'organitzaran dos cursos:
• Un en un centre educatiu en horari escolar i amb servei gratuït de guarderia.
• El segon curs s'organitzarà al servei local de català, en horari de tarda perquè puguin accedir-hi les persones
que treballen. També s'oferirà servei gratuït de guarderia.

Dirigit a:
Pares i mares dels centres educatius interessats a participar en una activitat de convivència a través de l'aprenentatge
i ús de la llengua catalana.
Què cal fer per participar-hi?
Fer la inscripció prèvia. La difusió es farà des dels centres educatius de Barberà a través d'un folletó informatiu que es
repartirà a tots els infants i joves per grup classe de primària i secundària.
A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabé Pérez. Tecnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel. 93 729 71 71
Carme Farràs, responsable del Servei Local de Català.
C/ Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71
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Relacions de cordinació amb:
Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn.
Centres educatius.
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4.2.11. PROJECTES PER A INFANTS I JOVES EN RISC: CENTRE OBERT

Descripció:
Aquest projecte pretén donar suport a les activitats desenvolupades des del Centre Obert de Temps Lliure de Barberà.
El Centre Obert és un equipament socioeducatiu on es procura incidir en els processos de sociabilitat de l'infant.
L'acció principal és l'educativa oferint us espai amb activitats programades amb una base pedagògica, socialitzadora,
cultural i creativa coherent. Vol ser un marc referencial de suport bàsic que faciliti el desenvolupament i l'estructuració
de la personalitat del infants, pal·liant en la mesura del possible les situacions sociofamiliars desfavorables en què
estan immersos alguns infants del municipi.
Objectius:

• Educar en el marc de la convivència, la tolerància i la llibertat facilitant la relació entre nois i noies, aprenent a
respectar les seves diferències de sexe, raça, religió, idees, capacitat intel·lectual o física.
• Dur a terme una tasca compensatòria de les deficiències socioeducatives dels infants.
• Fomentar la formació de criteris propis, el respecte, el diàleg i l'autocontrol.
• Actuar en les formes de socialització no desitjables facilitant conductes que els capacitin per a la relació, el
treball i la convivència.
• Treballar la formació d'hàbits d'higiene, ordre, treball i socials, així com el respecte al local i material del
Centre.
• Donar suport, estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat, la socialització, els aprenentatges
bàsics i l'experiència enriquidora i lúdica d'esbarjo.
• Facilitar un espai amb l'organització d'activitats i recursos que permetin la lliure iniciativa dels infants tot
respectant les iniciatives dels altres.
• Potenciar al màxim les possibilitats d'autonomia i solidaritat dels nens i nenes.
• Promoure l'expressió, la imaginació, la creativitat i tot allò que dugui a l'infant al coneixement del seu propi
ésser.
• Afavorir la implicació dels pares i mares en el procés evolutiu i educatiu dels nens i nenes i potenciar la seva
participació en les activitats.

Activitats:
L'organització dels objectius i continguts educatius s'articula a través de les diferents àrees d'acció educativa:
socialització, psicomotricitat, hàbits i cognitiva.
Les activitats que es desenvolupen són:
- Ludoteca
- Taller de manualitats i construcció de joguines
- Esport i psicomotricitat
- Taller d'expressió: teatre, conta-contes, jocs d'expressió i música
- Taller de cuina
- Celebració de festes tradicionals
- Biblioteca
- Assemblea
- Ordre, neteja i higiene
Dirigit a:
Tota la població infantil de Barberà, prioritzant les demandes dels infants amb necessitats educatives específiques i/o
problemàtiques sociofamiliars.
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A qui us podeu adreçar?
Carolina Solé.
Educadora social.
Secció Municipal de Benestar Social.
C/ Del Bosc, 21
Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Centres educatius.
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4.2.12. TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT

Descripció:
Aquesta actuació és una acció positiva que vol proporcionar a l'alumnat que viu en un entorn socioculturalment
desfavorit, unes condicions que l'ajudin al seguiment del currículum escolar, a adquirir hàbits d'organització i d'estudi, a
planificar el treball escolar i a aprofitar totes les oportunitats que té al seu voltant en el seu procés de desenvolupament
personal.
Aquesta concepció de taller d'estudi assistit té coma objectius generals: fomentar la igualtat d'oportunitats, evitar
qualsevol tipus de marginació i exclusió i afavorir l'èxit escolar de tot l'alumnat.
Objectius:
Proporcionar a l'alumnat d'entorns socioculturals desfavorits unes condicions d'estudi adequades, fora del marc
escolar, que permetin:
• Reforçar hàbits escolars i desenvolupar tècniques d'estudi.
• Ajudar l'alumnat a desenvolupar actituds positives per a l'aprenentatge.
• Afavorir la integració de l'alumnat nouvingut en l'àmbit escolar.

Activitats:
En els tallers es realitzen activitats de suport a la tasca escolar fora de l'horari lectiu: ús de la biblioteca, aprofitament
de les TIC, activitats lúdico-educatives, jocs cooperatius, itineraris de descoberta de l'entorn, etc.
Cada taller comporta l'atenció mínima a l'alumnat d'una hora diària, fora de l'horari lectiu (5 h setmanals). Durant
aquest període, el centre ha d'afavorir l'aprofitament de tots els recursos i els espais disponibles per aconseguir els
millor resultats (ús de la biblioteca, aules TIC, altres espais comuns...).
L'equip docent és el responsable de proposar als alumnes, amb la col·laboració de les famílies, prioritzant l'alumnat
que no disposa en el seu entorn familiar ni d'un espai físic ni del suport adult per poder realitzar les tasques escolars.
Es realitzaran els següents tallers:

• Taller d'estudi assistit al CEIP Pablo Picasso
• Taller d'estudi assistit al CEIP del Bosc

L'assessora LIC, juntament amb el/la cap d'estudis hauran de fer el seguiment i la valoració. el Departament
d'Educació i Universitats proporcionarà els instruments adients per facilitar l'avaluació de cada taller pel que fa a la
millora dels resultats acadèmics de l'alumnat, al seu procés d'integració en la vida del centre, a la millora en el procés
d'apropament a l'entorn i a la valoració i participació de les famílies.
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Dirigit a:
Centres públics de primària i secundària que escolaritzen alumnat d'entorn sociocultural desfavorit i/o amb risc de
marginació. L'alumnat destinatari ho ha de ser en funció de la seva situació sociocultural desfavorida, és a dir, que no
disposi d'ajut ni d'un espai acollidor en el seu entorn familiar per afavorir el seu progrés personal i escolar.
Què cal fer per participar-hi?
Per a més informació cal adreçar-se a la Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn o a les direccions dels centres
educatius.
A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabé. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel. 93 729 71 71
Montse Joseph. Directora del CEIP Pablo Picasso.
Ronda Pau Vila, s/n.
Tel. 93 718 45 90
Lluïsa Serra. Directora del CEIP Del Bosc.
Josep Maria de Sagarra, 20.
Tel. 93 718 94 53
Relacions de cordinació amb:
Direccions dels CEIP de Barberà.
Centre Obert.
Assessora LIC del Departament d'Educació.
TUTI, Serveis Pedagògics i Socials.
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4.2.13. ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC

Descripció:
Treball amb els pares i mares, amb els i les professionals i treball amb el propi jovent d'educació per a la salut i de
prevenció de conductes de risc en relació a: drogues, sexualitat, alimentació i circulació vial.

Objectius:

• Prevenir conductes de risc en relació al consum de drogues, la sexualitat, l'alimentació i la circulació vial.
• Evitar i/o reduir riscos associats a les conductes de risc a través de facilitar-los informació sobre les
conseqüències de practicar conductes de risc.
• Promoure hàbits de conducta responsables vers la pròpia salut.
• Implicar positivament en la pròpia salut als adolescents i joves.
• Apropar els i les professionals i l'entorn familiar al coneixement de la realitat, llenguatge i estils pròxims a la
cultura de joves i adolescents, que incorpora hàbits de consum saludables.
• Aportar eines d'intervenció i habilitats per donar resposta des de la família a les situacions de risc davant de
conductes de risc.

Activitats:
Treball amb el jovent a partir d'implicar-lo en la presa de decisions personals, la seva responsabilització en relació a
conductes de risc davant les drogues, la sexualitat, l'alimentació i l'educació vial. Es realitzaran els següents tallers:

•
•
•
•
•

Educació vial
Taller d'educació sexual per a joves
Taller de prevenció del VIH per a joves
Taller de prevenció del consum de drogues per a joves
Taller de consens a l'IES La Románica

Treball amb els i les professionals dels àmbits sanitaris, socials i educatius que treballen amb adolescents i joves,
aportant-los eines d'intervenció i metodologia per al treball preventiu davant conductes de risc i per al coneixement de
la realitat, llenguatge i estils pròxims a la cultura d'adolescents i gent jove, i pre a la promoció d'hàbits de vida
saludable. S'oferirà el següent taller:

• Taller de prevenció de drogues per a monitors i monitores.
Treball amb pares i mares en relació a temes d'educació per a la salut i la prevenció de conductes de risc dels fills i
filles. S'oferiran el següents tallers:

•
•
•
•

Taller de prevenció de drogues per a mares i pares
Curs d'alimentació saludable per a mares i pares
Sessions de promoció de la salut amb pares i mares dels tallers del PEE
Material didàctic sobre alimentació
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Dirigit a:
Adolescents i joves.
Mares i pares.
Professionals.
Què cal fer per participar-hi?
Fer la inscripció prèvia.
A qui us podeu adreçar?
Mónica Payà Vázquez. Tècnica de la Secció Municipal de Salut.
C/ del Bosc, 21.
Tel. 93 729 71 71
Iolanda Varona. Tècnica d'educació.
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel. 93 729 71 71

Relacions de cordinació amb:
Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn.
Centres educatius.
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4.2.14. TALLERS DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Descripció:
Donar informació sobre el reconeixement de la violència de gènere, els diferents tipus i la diferenciació entre relacions
d'abús i relacions d'igualtat, a nivell físic, psicològic i sexual.
Objectius:

•
•
•
•
•

Identificar la problemàtica de la violència contra les dones en la seva dimensió i característiques principals.
Desvetllar els mites que dificulten la seva identificació.
Reflexionar sobre els elements preventius bàsics.
Identificar els comportaments abusius a les parelles joves.
Difondre els recursos adients per demanar informació/ajuda.

Activitats:
Els tallers consistiran en l'exposició teòrica/pràctica de dues hores a càrrec de dues especialistes, amb tècniques de
dinamització i material per treballar el tema.
Durant l'any es realitzaran els següents tallers en funció de la demanda:
Primer nivell
• Alumnat de 3r i 4t d'ESO en els dos centres de secundària

Segon nivell
• Alumnat de 1r de batxillerat en els dos centres de secundària

Dirigit a:
Alumnat de secundària.
Batxillerats.
Què cal fer per participar-hi?
Sol·licitar la realització del taller.
A qui us podeu adreçar?
Marisol Caro. Tècnica del Programa per a la Igualtat de les Dones.
Mercé Gibert. Tècnica de la Secció Municipal d'Educació.
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel. 93 729 71 71
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Relacions de cordinació amb:
Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn.
Centres Educatius de Secundària.
El safareig.
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4.2.15. ITINERARIS D'ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL

Descripció:
La inserció laboral constitueix un element clau en el procés d'integració social.
Organització d'accions d'orientació, inserció i formació ocupacional per millorar el nivell d'ocupabilitat de la persona i
facilitar la seva inserció sociolaboral.
Objectius:

• Donar suport a accions d'acollida i integració social i laboral de persones nouvingudes del municipi
• Facilitar a les persones nouvingudes el coneixement de l'entorn laboral
• Facilitar l'accés a una feina digna

Activitats:
Es realitzaran diverses accions per donar a conèixer el nou entorn laboral a les persones nouvingudes, en funció de la
seva situació administrativa:
• Recepció de la persona
• Organització de mòduls específics:
- Coneixement de l'entorn laboral (3 h)
- Desenvolupament d'habilitats personals per a la inserció sociolaboral (3 h)
- Tècniques de recerca de feina i ús de les noves tecnologies (15 h)
• Realització d'itineraris personalitzats per a persones en situació d'irregularitat administrativa i que no poden
accedir als recursos normalitzats per aquesta raó
• Acompanyament en la recerca de feina i/o formació

Dirigit a:
Persones nouvingudes residents a Barberà del Vallès a partir de 16 anys (o amb 15 anys però que compleixin els 16
durant l'any en el qual es deriven a l'entitat).
Què cal fer per participar-hi?
Sol·licitar la participació.
A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabé. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta.
Tel. 93 729 71 71
Fundació Barberà Promoció.
Gemma Font.
C/ De la Torre d'En Gorgs, 40. Tel. 93 719 28 37
E-mail: administració@barpro.com
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Relacions de cordinació amb:
Secció Municipal de Benestar Social.
Servei d'Atenció i Informació a les Dones del Programa Municipal per a la Igualtat de les Dones.
Oficina d'Atenció Ciutadana.
Centres Educatius.
Centre de Formació d'Adults.
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4.2.16. ACOMPANYAMENT DE PROCESSOS ESCOLARS EN HORARI NO
LECTIU

Descripció:
Projecte de dinamització comunitària que pretén incidir especialment en la població adolescent d'entre 12 i 15 anys,
amb l'objectiu de fer un treball preventiu, tant en medi obert com a través dels recursos i entitats del municipi. Com a
eina de contacte amb els i les adolescents es dissenyaran activitats participatives de lleure donat que aquest col·lectiu
disposa de poca oferta pel que fa a aquest tipus de recursos.
Des d'aquesta intervenció es demanarà la implicació de diferents agents del territori implicats en l'atenció a aquest
col·lectiu (tant professionals com entitats) i també la dels i les pròpies adolescents amb la seva implicació directa en el
disseny de les activitats a través de la recollida de les seves inquietuds, demandes, etc.
Objectius:

•
•
•
•
•

Contactar amb joves de 12 a 15 anys a través d'un espai lúdic.
Oferir activitats que siguin del seu interès donada la poca oferta amb la que compten.
Implicar-los en el disseny d'activitats que donin resposta a les seves inquietuds.
Treballar des d'un àmbit informal amb adolescents que presenten situacions de risc.
Coordinar el treball dels diferents professionals del municipi que estan treballant amb els joves (tutors/es
centres educatius, COB ESO, tutor/a de transició escola-treball, dinamitzador/a de carrer, educadora social,
monitors/es d'educació en el lleure).

Activitats:
Es contactarà amb els i les adolescents a través dels IES i es demanarà la seva participació en el disseny de les
activitats a realitzar.
Dirigit a:
Joves de 12 a 15 anys
Què cal fer per participar-hi?
Hi participaran els i les adolescents lliurement i dinamitzades per un/a educador/a social responsable del projecte.
A qui us podeu adreçar?
Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn.
Cristina Bernabè Pérez. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Regidoria de Joventut
Secció de Benestar Social
Fundació Barberà Promoció
IES
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4.2.17. ACTIVITATS FAMILIARS PER ALS INFANTS D'1 A 3 ANYS

Descripció:
S'organitzarà una oferta d'activitats especialment adreçada a la franja d'1 a 3 anys. Les activitats es faran en diumenge
al matí i podran participar-hi pares i mares amb els seus fills i filles.
Objectius:

•
•
•
•
•

Oferir una oferta d'activitats específicament adreçades a la franja d'1 a 3 anys.
Apropar les famílies als centres educatius en horari no escolar.
Propiciar el coneixement i la participació de les famílies en el seu entorn.
Fomentar espais de lleure compartit entre pares/mares i fills/es.
Afavorir la relació i el coneixement mutu entre les famílies.

Activitats:
S'organitzaran quatre espectacles de teatre infantil en diumenge al matí en algun equipament cultural o educatiu del
municipi.
Dirigit a:
Nens i nenes entre 1 i 3 anys i les seves famílies.
Els infants hauran d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
Què cal fer per participar-hi?
Les activitats seran gratuïtes i per poder accedir a la sala, s'haurà de presentar l'entrada que caldrà recollir prèviament
a les Oficines d'Atenció Ciutadana.
El número d'entrades serà limitat a l'aforament de l'equipament i s'entregaran un màxim d'entrades per persona per
arribar a un major nombre de famílies.

A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabè Pérez. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Direccions del centres educatius.
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4.2.18. TALLERS DE MARES I PARES

Descripció:
Realització de tallers en llengua catalana de caire lúdic, on es tractin punts d'interès comuns i s'afavoreixi la
comunicació oral dels pares i mares assistents. El taller pot desenvolupar-se a partir de temàtiques diverses:
informàtica, cuina, teatre, coneixement de l'entorn proper, etc.
Aquests tallers per a la cohesió social són un espai que facilita la interrelació entre les famílies d'origen estranger i la
resta de famílies del centre, mitjançant una tasca compartida de caire lúdic i de centres d'interès. Es tracta de crear un
marc de convivència on conèixe's, comunicar-se i compartir experiències i afinitats, a través de l'ús de la llengua
catalana com a element comú de comunicació i de relació social.
Els tallers també han de possibilitar el coneixement del centre i la participació de les famílies en qualsevol de les
activitats que s'hi fan i el coneixement del funcionament i localització dels espais municipals i de la resta d'entitats
culturals, educatives, sanitàries, etc. que envolten el centre educatiu. També poden esdevenir un fòrum per recollir
iniciatives de participació en la vida del centre.
Objectius:

•
•
•
•

Afavorir l'acollida de les famílies nouvingudes.
Facilitar la interrelació entre les famílies d'origen estranger i la resta de famílies del centre .
Facilitar el coneixement i la utilització del català com a llengua d'ús i de relació social.
Acostar les famílies a la llengua d'ensenyament-aprenentatge dels seus fills/es.

Activitats:
Realització de tres tallers de pares i mares per a la cohesió social en els següents centres:

• CEIP del Bosc
• CEIP Pablo Picasso
• CEIP Miquel Martí i Pol

La resta de centres educatius podran derivar les famílies interessades a participar en un taller d'aquest tipus al taller
del CEIP Miquel Martí i Pol.
La durada de cada taller és de 30 hores d'assistència al centre. La monitora responsable dedicarà 20 hores més a la
programació, l'acompanyament de les famílies en activitats de coneixement de l'entorn, a tasques de coordinació amb
l'assessora LIC a l'aula i a la formació personal.
Els centres han de proporcionar un espai adient per al desenvolupament de l'activitat i la infraestructura i el material
necessari. Així mateix, ha de facilitar un clima que propiciï a les famílies el coneixement del professorat, dels espais
escolars, de les normes internes i de les activitats ordinàries dels seus fills i filles. La participació, sempre que sigui
possible, en espais com la biblioteca, l'aula d'informàtica, etc, ha de permetre el coneixement i la comprensió dels
objectius educatius del centre.
L'assessora LIC, juntament amb el/la cap d'estudis i la coordinadora/or LIC de centre o persona responsable, hauran
de fer el seguiment i la valoració final dels tallers.
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Dirigit a:
Centres públics d'educació infantil, primària i secundària que tenen alumnat nouvingut interessats a organitzar una
activitat que afavoreixi la relació i el coneixement mutu entre les famílies, potenciant l'ús de la llengua catalana com a
eina de cohesió social.
Què cal fer per participar-hi?
Per a més informació cal adreçar-se a la Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn de Barberà o a les direccions dels
centres educatius.
A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabé. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta.
Tel. 93 729 71 71
Montse Joseph. Directora del CEIP Pablo Picasso.
Ronda Pau Vila, s/n.
Tel. 93 718 45 90
Ramón Figueras. Director del CEIP Miquel Martí i Pol.
Ronda Santa Maria, 225.
Tel. 93 729 82 02
Lluïsa Serra. Directora del CEIP Del Bosc.
Josep Maria de Sagarra, 20.
Tel. 93 718 94 53
Relacions de cordinació amb:
Directors/es dels CEIP de Barberà.
Assessora LIC del Departament d'Educació.
TUTI, serveis pedagògics i socials.
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4.2.19. SUPORT A LA FORMACIÓ DE PARES I MARES

Descripció:
Facilitar recursos professionals i materials necessaris per al desenvolupament d'activitats formatives adreçades a
pares i mares.
Objectius:

• Donar suport a les activitats que tenen com a objectiu el foment de la formació familiar permanent.
• Fomentar l'educació permanent com a eina d'integració i d'igualtat d'oportunitats.

Activitats:
Suport econòmic a l'Escola de mares i pares de l'IES La Romànica 'Educar és cosa de tothom':
Aquesta escola és un intent de portar a la pràctica la idea que l'educació d'infants i joves és una tasca conjunta en la
qual han de participar el professorat, les famílies i les institucions.
Els seus objectius són:
• Intercanviar experiències amb altres famílies que viuen circumstàncies semblants en relació a l'educació de
fills i filles.
• Compartir sentiments.
• Rebre informació sobre estratègies educatives aplicables en l'àmbit familiar i motivació per tirar-les endavant.

Dirigit a:
Pares i mares de l'alumnat dels centres educatius de primària i secundària.
A qui us podeu adreçar?
Cristina Bernabé Pérez. Tècnica del Programa d'Atenció a la Població Nouvinguda.
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel. 93 729 71 71
Iolanda Varona.
Tècnica de la Secció Municipal d'Educació.
Plaça de la Vila, 1, baixos.
Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Escola de pares i mares de l'IES La Románica.
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4.2.20. PROGRAMA D'ABSENTISME ESCOLAR

Descripció:
Amb aquest programa es pretén reduir les absències de l'alumnat als centres educatius.
Objectius:

•
•
•
•

Prevenir l'absentisme escolar
Sensibilitzar els centres educatius i la població en general sobre la importància de la reducció de l'absentisme
Mantenir criteris i mecanismes de detecció per poder intervenir en els casos d'absentisme escolar
Coordinar l'acció de totes les institucions i agents socials implicats, així com aclarir llur intervenció

Activitats:
- Presentació del programa als equips docents i a les associacions de mares i pares i agents socials implicats.
- Entrevistes de seguiment amb famílies, professorat i d'altres professionals per part de l'Equip d'Atenció Social
Primària.
- Coordinacions i seguiment del projecte amb els equips docents.

Dirigit a:
Educació infantil, primària i secundària.
A qui us podeu adreçar?
Carolina Solé
Educadora Social
Secció Municipal de Benestar Social
C/ Del Bosc, 21
Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Centres educatius.
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Pla educatiu d'entorn/Suport socioeducatiu

4.2.21. AJUTS COLÒNIES ESCOLARS

Descripció:
Suport socioeducatiu mitjançant ajuts econòmics individuals a les famílies amb dificultats econòmiques justificades que
no puguin abonar la totalitat de l'import, per a la participació en:

• Colònies escolars organitzades des dels centres educatius.

Objectius:

• Assegurar que tots els infants de Barberà puguin participar en les colònies escolars i en les organitzades a
l'estiu per les entitats de lleure.
• Facilitar la participació d'alumnat amb necessitats educatives específiques o en risc social en les colònies
escolars i d'estiu.
• Promoure la participació de l'alumnat nouvingut en les activitats d'educació en el lleure.
• Afavorir la socialització dels infants.

Activitats:
Reducció i/o exempció de la quota establerta per poder gaudir de l'activitat.
Dirigit a:
Alumnat amb necessitats educatives específiques o en risc social i alumnat nouvingut dels centres educatius de
primària.
Què cal fer per participar-hi?
Emplenar la sol·licitud d'ajut i lliurar-la amb tota la documentació que es demana en el termini establert.
A qui us podeu adreçar?
Treballadores i educadores socials.
Secció Municipal de Benestar Social.
C/ Del Bosc, 21.
Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Centres educatius.
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4.2.22. AJUTS COLÒNIES D'ESTIU

Descripció:
Suport socioeducatiu mitjançant ajuts econòmics individuals a les famílies amb dificultats econòmiques justificades que
no puguin abonar la totalitat de l'import, per a la participació en:

• Colònies d'estiu organitzades per les entitats de lleure.

Objectius:

• Assegurar que tots els infants de Barberà puguin participar en les colònies organitzades a l'estiu per les
entitats de lleure.
• Facilitar la participació d'alumnat amb necessitats educatives específiques o en risc social en les colònies
d'estiu.
• Promoure la participació de l'alumnat nouvingut en les activitats d'educació en el lleure.
• Afavorir la socialització dels infants.

Activitats:
Reducció i/o exempció de la quota establerta per poder gaudir de l'activitat.
Dirigit a:
Alumnat amb necessitats educatives específiques o en risc social i alumnat nouvingut dels centres educatius de
primària.
Què cal fer per participar-hi?
Emplenar la sol·licitud d'ajut i lliurar-la amb tota la documentació que es demana en el termini establert.
A qui us podeu adreçar?
Treballadores i educadores socials.
Secció Municipal de Benestar Social.
C/ Del Bosc, 21
Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Esplai El Piolet.
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4.2.23. AJUTS CASALS D'ESTIU

Descripció:
Ajut econòmic a famílies que per alguna causa justificada tinguin dificultats per abonar la totalitat de l'import del Casal
d'estiu.
Objectius:

• Afavorir que tots els infants de Barberà puguin gaudir de les activitats de lleure que organitza el Casal d'estiu.
• Afavorir la conciliació del món laboral amb el familiar.
• Afavorir la socialització dels infants.

Activitats:
Reducció o exempció de la quota del Casal d'estiu per a infants d'educació infantil i primària dels col·legis públics de
Barberà del Vallès.
Dirigit a:
Infants d'educació infantil i primària.
Què cal fer per participar-hi?

• Cal residir a Barberà del Vallès.
• S'ha d'emplenar sol·licitud, lliurar la documentació requerida en el termini establert.
• Mantenir una entrevista amb la treballadora social o l'Educadora social.

A qui us podeu adreçar?
Secció Municipal de Benestar Social.
C/ Del Bosc, 21. Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Casals d'estiu.
Centres educatius.
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4.2.24. AJUTS PER A MATERIAL I SORTIDES ESCOLARS

Descripció:
Ajuts individuals que s'atorguen amb la finalitat de garantir unes condicions d'escolarització obligatòria adequades per
a l'alumnat, les famílies dels qual pateixen mancances o situacions conflictives.
Objectius:

• Facilitar els recursos materials necessaris per a una escolarització òptima.
• Garantir que tots els infants i joves puguin participar en les sortides escolars pedagògiques.

Activitats:

• Ajuts de material per a infants i joves escolaritzats en centres públics de Barberà del Vallès, en segon cicle
d'educació infantil, en educació primària o en educació secundària obligatòria i per a les sortides escolars.

Dirigit a:
Infants i joves escolaritzats en centres públics de Barberà del Vallès en 2n cicle d'educació infantil, educació primària o
educació secundària obligatòria.
Què cal fer per participar-hi?
Residir a Barberà del Vallès.
Emplenar la sol·licitud d'ajut per a material i sortides escolar i lliurar-la amb tota la documentació que es demana en el
termini establert.
A qui us podeu adreçar?
Treballadores socials.
Secció Municipal de Benestar Social.
C/ del Bosc, 21.
Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Direcció dels centres públics d'ensenyament de Barberà del Vallès.
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4.2.25. AJUTS CRÈDITS DE SÍNTESI

Descripció:
Ajuts individuals que s'atorguen amb la finalitat de garantir unes condicions d'escolarització obligatòria adequades per
a l'alumnat, les famílies dels qual pateixen mancances o situacions conflictives.
Objectius:

• Facilitar els recursos materials necessaris per a una escolarització òptima.

Activitats:

• Ajuts per als crèdits de síntesi.

Dirigit a:
Infants i joves escolaritzats en centres públics de Barberà del Vallès en educació secundària obligatòria.
Què cal fer per participar-hi?
Residir a Barberà del Vallès.
Emplenar la sol·licitud d'ajut per a crèdit de síntesi i lliurar-la amb tota la documentació que es demana en el termini
establert.
A qui us podeu adreçar?
Treballadores socials.
Secció Municipal de Benestar Social.
C. del Bosc, 21. Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Direcció dels centres públics d'ensenyament de Barberà del Vallès
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4.2.26. AJUTS PER A MENJADORS ESCOLARS

Descripció:
Aportació econòmica a famílies que, per alguna causa justificada, tenen dificultats per abonar la totalitat de l'import del
menjador.
Objectius:

• Assegurar un àpat alimentari a tot l'alumnat de Barberà del Vallès que, per diverses causes, estan en
situacions de risc social, econòmic i/o personal.
• Prevenir situacions de desnutrició, d'escassa qualitat alimentària, de manca d'hàbits nutricionals o de
dificultats socials.

Activitats:
Ajuts per a menjador escolar per a infants que estan cursant educació infantil o educació primària als col·legis públics.
És un servei anual revisable segons el pla de treball fet amb la família.
Dirigit a:
Educació infantil.
Educació primària.
Què cal fer per participar-hi?
Residir a Barberà del Vallès.
Emplenar la sol·licitud de beca del menjador i lliurar-la amb tota la documentació que es demana en el termini
establert.
A qui us podeu adreçar?
Treballadores socials.
Secció Municipal de Benestar Social.
C/ del Bosc, 21. Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Junta Municipal de Menjadors Escolars
Consell Comarcal Vallès Occidental
Associacions de pares i mares dels CEIP
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4.2.27. AJUTS PER A LES LLARS D'INFANTS

Descripció:
Reducció i/o exempció de les quotes de les llars d'infants.
Objectius:
Facilitar l'accés al primer cicle de l'educació infantil als infants de famílies que per raons econòmiques o socials no
poden assumir el pagament de les quotes de les llars d'infants municipals.
Activitats:
Reducció i/o exempció de les quotes mensuals de les llars d'infants de Barberà del Vallès. És un servei anual revisable
segons el pla de treball fet per la família.
Dirigit a:
Alumnat de primer cicle d'educació infantil.
Què cal fer per participar-hi?
Residir a Barberà del Vallès.
Emplenar la sol·licitud d'ajut per a llars d'infants i lliurar-la amb tota la documentació que es demana en el termini
establert.
A qui us podeu adreçar?
Treballadores socials.
Secció Municipal de Benestar Social.
C/ del Bosc, 21.
Tel. 93 729 71 71
Relacions de cordinació amb:
Direcció de les llars
Departament de Rendes de l'Ajuntament
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4.2.28. COMISSIÓ DE SUPORT SOCIOESCOLAR

Descripció:
Comissió de treball professional per afavorir el seguiment i la coordinació de les accions de suport socioescolar de
l'alumnat escolaritzat als centres educatius del municipi.
Objectius:

• Assegurar la coordinació d'accions entre els diferents equips de professionals que intervenen en les accions
de suport socioescolar (EAP, Equips de Benestar Social, Direccions, Inspecció, Equip municipal d'Educació).
• Valorar les actuacions realitzades i proposar noves accions o millores en les existents.
• Afavorir la coordinació intercentres i entre serveis d'atenció.

Activitats:
1. Reunió trimestral d'una Comissió de treball formada per:
•
•
•
•
•
•
•
•

Director EAP
Treballadora social EAP
Educadora social Municipal
Cap Secció Educació Ajuntament
Cap Secció Benestar Social Ajuntament
Inspecció
Representant direccions primària
Representant direccions secundària

2. Elaboració d'un informe anual de les tasques desenvolupades.
La convocatòria de la comissió es realitza de forma conjunta entre la Inspecció Educativa i el Departament de Benestar
Social Municipal.
Dirigit a:
Programa intern de treball professional multidisciplinar.
A qui us podeu adreçar?
Assumpció Serrano. Inspecció Educativa.
Blai Fernández. Secció Municipal de Benestar Social.
Relacions de cordinació amb:
Centres Educatius
EAP
Inspecció Educativa
Secció Municipal de Benestar Social
EAIA

Ajuntament de Barberà del Vallès
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OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA | 3
OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (OAC) • BUREAU D’ACCUEIL DU CITOYEN • CITIZENS
ADVICE AND INFORMATION OFFICE •

•

ATENCIÓ A LA POBLACIÓ NOUVINGUDA | 4
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN RECIÉN LLEGADA • ASSISTANCE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
NEWCOMERS ADVICE AND INFORMATION •

•

ATENCIÓ SOCIAL | 5
ATENCIÓN SOCIAL • ASSISTANCE SOCIALE • SOCIAL ASSISTANCE •
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•

FORMACIÓ | 6
FORMACIÓN • FORMATION • TRAINING •

•

EDUCACIÓ | 7
EDUCACIÓN • EDUCATION • EDUCATION •

•

SALUT | 8
SALUD • SANTE • HEALTH •

•

OCUPACIÓ | 9
OCUPACIÓN • EMPLOI • EMPLOYMENT •

•

HABITATGE | 10
VIVIENDA • LOGEMENT • HOUSING AND ACCOMMODATION •

•

SEGURETAT CIUTADANA | 11
SEGURIDAD CIUDADANA • SECURITE DU CITOYEN • SECURITY •

•

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS
AYUNTAMIENTO DE BARBERÀ DEL VALLÈS • MAIRIE DE BARBERÀ DEL
VALLÈS • COUNCIL OF BARBERÀ DEL VALLÈS •
•

S’ofereix:
Informació sobre recursos del municipi. Tràmits i gestions a diferents nivells
(padró d’habitants, família, llicències d’obres i d’activitats, tributs, vehicles, etc.).
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On adreçar-se:

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS
Passeig Dr. Moragas, 224
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 729 71 71
Horari:
de dilluns a divendres de 8 a 19 h
dissabtes de 9 a 13h

de l’1 de juliol al 15 de setembre i del 24 de desembre al 5 de gener,
de dilluns a divendres de 8 a 15 h
CENTRE CÍVIC CA N’AMIGUET
Via Sant Oleguer, 20
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 719 22 02
Horari:
dimarts i dijous de 9 a 14 h

mes d’agost i del 24 de desembre al 5 de gener, tancada
www.bdv.cat
OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (OAC) • BUREAU D’ACCUEIL DU CITOYEN • CITIZENS
ADVICE AND INFORMATION OFFICE •

•

ATENCIÓ A LA POBLACIÓ
NOUVINGUDA

SERVEI D’ACOLLIDA A LA
POBLACIÓ NOUVINGUDA
SERVICIO DE ACOGIDA A LA POBLACIÓN RECIÉN LLEGADA • SERVICES D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS • RECEPTION SERVICES
FOR
NEWCOMERS
•
•

4

S’ofereix:
Servei d’atenció especialitzat per tal de fer una primera acollida a les persones i famílies nouvingudes al
municipi. Informació i assessorament sobre: recursos
generals i/o específicament adreçats a la població
nouvinguda, funcionament dels serveis públics, característiques socioculturals de la societat d’acollida,
drets i deures i com exercir-los.
On adreçar-se:
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 729 71 71
Horari: dimarts de 16.30 a 19 h
dijous de 10 a 14 h

ASSESSORAMENT JURÍDIC
D’ESTRANGERIA
ASESORAMIENTO JURÍDICO DE ESTRANJERÍA • CONSEIL JUDICIAIRE POUR LES ETRANGERS • JUDICIAL ASSISTANCE FOR
FOREIGNERS •
•

S’ofereix:
Assessorament i orientació en matèria de legislació
d’estrangeria i sobre tràmits de regularització.
On adreçar-se:

PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA POBLACIÓ
NOUVINGUDA
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 729 71 71

Cal concertar dia i hora de visita

Cal concertar dia i hora de visita

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN RECIÉN LLEGADA • ASSISTANCE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
NEWCOMERS ADVICE AND INFORMATION •

•

ATENCIÓ SOCIAL
REGIDORIA DEL PROGRAMA
PER A LA IGUALTAT DE LES DONES

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL • DIRECTION MUNICIPALE DES
SERVICES SOCIAUX • MUNICIPAL DIRECTION OF SOCIAL SERVICES •
•

S’ofereix:
Espai d’acollida, informació i primera orientació dels
possibles serveis socials a beneficiar-se segons les
necessitats que es plantegin en cada cas.
On adreçar-se:

SERVEIS SOCIALS
C/ Bosc, 21
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 729 71 71

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h

CONCEJALÍA DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD DE LAS
MUJERES • DIRECTION MUNICIPALE DU PROGRAMME POUR L’EGALITE DE LA FEMME • MUNICIPAL DIRECTION FOR THE PROGRAM OF WOMENS’ EQUAL OPPORTUNITIES •
•

S’ofereix:
Informació general sobre recursos adreçats a les dones,
associacions i igualtat d’oportunitats. Assessorament
jurídic i laboral. Servei d’atenció psicològica grupal.
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On adreçar-se:

SERVEI D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LES DONES
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 729 71 71

Horari: dimarts de 10 a 13 h i de 16.30 a 19 h
divendres de 10 a 13 h
Cal concertar dia i hora de visita
AULA DE LES DONES - CASAL DE CULTURA

CENTRE CÍVIC CA N’AMIGUET
Via Sant Oleguer, 20
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 719 22 02

Horari: dilluns i dimecres de 9.30 a 12.30 h
Cal concertar dia i hora de visita

C/ Nemesi Valls, 35, 2n pis
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 729 71 71

Horari: dilluns, dimarts, dimecres i divendres
de 15 a 20 h
dijous de 9 a 14 h

ATENCIÓN SOCIAL • ASSISTANCE SOCIALE • SOCIAL
ASSISTANCE •

•

FORMACIÓ
SERVEI LOCAL DE CATALÀ
SERVICIO LOCAL DE CATALÁN • SERVICES LOCAUX DE CATALAN • CATALAN LOCAL SERVICES •
•

6
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS
CENTRO DE FORMACIÓN DE ADULTOS • CENTRE DE FORMATION
POUR ADULTES • TRAINING CENTER FOR ADULTS •
•

S’ofereix:
Cursos bàsics de castellà i català per a persones
estrangeres. Resta de l’oferta formativa (alfabetització,
anglès, informàtica, graduat en educació secundària,
preparació per a les proves d’accés a la universitat per
a majors de 25 anys i als cicles formatius de grau
mitjà i superior).

S’ofereix:
Cursos de català per a persones adultes. Acolliment lingüístic (curs inicial i sessions d’introducció a la llengua
oral). Cursos de nivell Bàsic i Elemental. Cursos de nivell
Intermedi i de Suficiència (presencials o a distància).
Preinscripció oberta tot l’any.
On adreçar-se:
Casal de Cultura
C/ Nemesi Valls, 35, 2n pis
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 729 34 64

Horari: de dilluns a dijous de 10 a 13 h
dimarts i dijous també de 16 a 18 h
del 15 de juny al 15 de setembre només matins
www.cpnl.cat

On adreçar-se:

CASAL DE CULTURA
C/ Nemesi Valls, 35, 2n pis
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 718 58 18

FORMACIÓN • FORMATION • TRAINING •

•

EDUCACIÓ

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN • DIRECTION MUNICIPALE
DE L’EDUCATION • MUNICIPAL DIRECTION OF EDUCATION
•
•

S’ofereix:
Informació dels recursos del municipi per a l’educació preescolar (0-3), l’educació infantil (3-6
anys), i per a l’ensenyament obligatori (6-16
anys).
On adreçar-se:
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 729 71 71
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h

EDUCACIÓN • EDUCATION • EDUCATION •

•
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SALUT

8

CENTRE D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA (CAP)
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA (CAP) • CENTRE DE
SOINS PRIMAIRES (CAP) • HEALTH CENTRE (CAP) •
•

S’ofereix:
Atenció mèdica i d’infermeria. Serveis i programes específics (atenció a la salut sexual i reproductiva de la dona, salut bucodental,
vacunacions, etc.). Tramitació de la targeta sanitària.
On adreçar-se:
C/ Verge de l’Assumpció, 37
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 719 25 40

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a
18.30 h
dissabtes de 9 a 17 h
www.gencat.net/ics/usuaris

SALUD • SANTE • HEALTH •

•

OCUPACIÓ

9

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
OFICINA DE TREBALL
DE LA GENERALITAT (OTG)
OFICINA DE TRABAJO DE LA GENERALITAT (OTG) • BUREAU DU
GOUVERNEMENT AUTONOME POUR L’EMPLOI (OTG) • EMPLOYMENT
OFFICE OF THE AUTONOMOUS GOVERNMENT (OTG) •
•

S’ofereix:
Inscripció i registre com a demandant d’ocupació. Informació sobre mesures de foment d’ocupació, formació
ocupacional i modalitats de contractació. Informació i
tramitació de les prestacions d’atur.
On adreçar-se:
Rda. de l’Est, 83 - 08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 718 85 11
Horari: de dilluns a divendres de 8.15 a 13 h

FUNDACIÓN BARBERÀ PROMOCIÓN • FONDATION BARBERÀ PROMOTION • FOUNDATION BARBERÀ PROMOTION •
•

S’ofereix:
Servei d’atenció específica a persones estrangeres per a
la millora de l’ocupabilitat i per facilitar la recerca de
feina i/o formació, a partir dels serveis següents: orientació, formació, ocupació, assessorament empresarial i
observatori econòmic i social.
On adreçar-se:
C/ de la Torre d’en Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 719 28 37

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20 h
Per rebre atenció directa cal concertar dia i hora
de visita amb el Servei d’Orientació de l’entitat
(per telèfon, correu electrònic o personalment).
orientacio@barpro.com
www.barpro.com

OCUPACIÓN • EMPLOI • EMPLOYMENT •

•

HABITATGE

OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE
OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA • AGENCE MUNICIPALE D’INFORMATION SUR
LE
LOGEMENT
•
LOCAL
HOUSING
SERVICE
•
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S’ofereix:
Informació sobre les promocions d’habitatge de protecció pública, tant de
compra com de lloguer, i sobre els ajuts existents per a l’accés a l’habitatge protegit, per a la rehabilitació d’habitatges i per al pagament de lloguers.
Recepció de sol·licituds per a l’adjudicació de promocions d’habitatge de
protecció oficial i tramitació de sol·licituds d’ajuts per accedir al parc
d’habitatges protegits, públics i privats.
Atres serveis vinculats amb l’habitatge.
On adreçar-se:
Avinguda Verge de Montserrat, 60
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 719 41 20
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
i dimecres de 16 a 18 h
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat

VIVIENDA • LOGEMENT • HOUSING AND ACCOMMODATION •

•

SEGURETAT CIUTADANA

POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL • POLICE LOCALE • LOCAL POLICE •
•

On adreçar-se:
Av. Verge de Montserrat, 60
08210 Barberà del Vallès
Tel. 092 (des de fix) i el 93 719 00 90

COMISSARIA DELS MOSSOS
D’ESQUADRA
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COMISARÍA DE MOSSOS D’ESQUADRA • COMMISSARIAT
DE LA POLICE AUTONOME CATALANE
• CATALAN POLICE STATION •
•

On adreçar-se:
C/ Estoril, 2
08210 Barberà del Vallès
Tel. 088

SEGURIDAD CIUDADANA • SECURITE DU CITOYEN • SECURITY •

•

Diputació

Barcelona

Xarxa de municipis

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania
Secretaria per a la Immigració

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

BARBERÀ DEL VALLÈS
CIUTATS EDUCADORES
CIUDADES EDUCADORAS
EDUCATING CITIES
VILLES EDUCATRICES

RECURSOS FORMATIUS ADREÇATS

A MARES I PARES
A BARBERÀ DEL VALLÈS
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ESPAIS DE

PERSONES ADULTES
D’ENTORN PER A MARES I PARES

FORMACIÓ I SUPORT PER A LES FAMÍLIES

PRESENTACIÓ

Aquest recull de recursos formatius adreçats a mares i pares ha estat
elaborat des de la Comissió de Gestió Local del Pla Educatiu d'Entorn de
Barberà del Vallès durant el curs 2005-2006.
El Pla Educatiu de Barberà va nèixer a partir d'un coixí d'iniciatives sòlides i
d'un procediment de treball coordinat i en xarxa iniciat des del Pla Específic
del CEIP Pablo Picasso. Aquest procés va obrir possibilitats de forma natural
al posar-se en contacte diferents agents socials i educatius que intervenien
en el mateix territori en un marc de complicitat, confiança i corresponsabilitat. Aquesta experiència d'intervenció i de participació conjunta i activa en
la transformació de la nostra ciutat va ser la precursora del ara ja formalitzat Pla Educatiu d'Entorn de Barberà del Vallès, experiència que ens
permetrà encarar amb èxit els nous reptes que es plantejen a la nostra
ciutat.
Els eixos bàsics dels Plans Educatius d'Entorn són el foment de la cohesió
social, a partir de l'educació intercultural, i la consolidació del català com a
llengua d'ús habitual en un marc plurilingüe i, és per això, que es va veure la
importància de realitzar un recull dels recursos formatius adreçats a mares i
pares. Perquè l'educació i la formació permanent són eines per a la integració i la igualtat d'oportunitats, i esdevenen instruments primordials en el
desenvolupament de les persones al llarg de la seva vida.
Les persones interessades a rebre informació en altres llengües sobre el
contingut d'aquesta carpeta poden adreçar-se al Servei d'Acollida a la
Població Nouvinguda. Plaça de la Vila 1, baixos. Tel. 93 729 71 71. Horari:
dimarts de 16.30 a 19 h i dijous de 10 a 14 h. Cal concertar dia i hora de
visita.

1

PRESENTACIÓ

Las personas interesadas en recibir información en otras lenguas sobre el
contenido de esta carpeta pueden dirigirse al Servicio de Acogida a la
Población Recién Llegada. Plaza de la Vila 1, bajos. Tel. 93 729 71 71.
Horario: martes de 16.30 a 19 h y jueves de 10 a 14 h. Es necesario
concertar previamente dia i hora de visita.
Those interested in obtaining information in other languages about the
contents of this folder can contact the Newcomers Welcome, which can be
found in 1 Plaça de la Vila, ground floor right. Phone 93 729 71 71. Service
hours: Tuesdays from 16.30 to 19.00 and Thursdays from 10.00 to 14.00.
Visit hour and day must be scheduled in advance.
Les personnes désirant recevoir des informations dans d'autres langues sur
le contenu de ce dossier peuvent s'adresser au Service d'Accueil des
Nouveaux Arrivants, Plaça de la Vila 1, rez de chaussée à droite. Tel. 93 729
71 71. Horaires: mardi de 16h30 à 19h00 et jeudi de 10h00 à 14:00. Sur
rendez-vous.

1

FORMACIÓ FAMILIAR

PRÈVIA AL
NAIXEMENT

2

DESCRIPCIÓ

Es dóna suport al Programa d'Educació
Maternal adreçat a dones embarassades que es
desenvolupa des del Servei de Ginecologia de
l'Àrea Bàsica de Salut de la nostra ciutat i
depèn del Programa d'Atenció a la Salut Sexual
i Reproductiva (PASSIR) de l'Institut Català de
la Salut.
OBJECTIUS

• Contribuir a la difusió de les activitats del
programa perquè, en donar-lo a conèixer, hi
tingui accés un nombre més gran de dones.
• Completar la tasca informativa i preventiva
del programa amb la intervenció periòdica
d'altres professionals.
• Facilitar l'accés als equipaments municipals
que siguin més adients per al desenvolupament de les activitats formatives.
• Aportar publicacions i material educatiu
entorn als temes de l'embaràs, el part i el
postpart.
activitats

• Reunions de coordinació amb l'equip de professionals del PASSIR.
• Edició de material informatiu.
• Suport psicològic especialitzat per als cursos
de preparació al part.

FORMACIÓ FAMILIAR

PRÈVIA AL
NAIXEMENT

2

DESTINAT A

Dones embarassades a partir del cinquè mes de
gestació.
La formació està oberta a les seves parelles.

QuÈ CAL FER
PER A PARTICIPAR-HI?

Les dones interessades han de sol.licitar visita
al Servei de Ginecologia de l'Àrea Bàsica de
Salut, c/ Verge de l'Assumpció núm, 37.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
PODEU ADREÇAR-VOS A

Secció d'Educació
de l'Ajuntament.
Programa Municipal
d'Atenció a la
Primera Infància.
Plaça de la Vila, 1 baixos.
Tel. 93 729 71 71

FORMACIÓ FAMILIAR

PRIMERS MESOS
DE VIDA DE
L’INFANT

3

DESCRIPCIÓ

Es dóna suport al Programa d'Educació
Maternal adreçat a mares i pares que acaben
de tenir un nadó. Aquest programa el
desenvolupen professionals del Servei de
Ginecologia de l'Àrea Bàsica de Salut de la
nostra ciutat i depèn del Programa d'Atenció a
la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR) de
l'Institut Català de la Salut.
OBJECTIUS

• Contribuir a la difusió de les activitats del
programa perquè, en donar-lo a conèixer, hi
tingui accés un nombre més gran de dones.
• Completar la tasca informativa i preventiva
del programa, amb la intervenció periòdica
d'altres professionals.
• Facilitar l'accés als equipaments municipals
que siguin més adients per al desenvolupament de les activitats formatives.
• Aportar publicacions i material educatiu en
relació al postpart.

activitats

• Reunions de coordinació amb l'equip de
professionals del PASSIR.
• Edició de material informatiu.
• Suport psicològic especialitzat per als cursos
de postpart.

FORMACIÓ FAMILIAR

PRIMERS MESOS
DE VIDA DE
L’INFANT

3

DESTINAT A

Dones que acaben de tenir un infant.
La formació està oberta a la parella.

QuÈ CAL FER
PER A PARTICIPAR-HI?

Les dones interessades han de sol.licitar visita
al Servei de Ginecologia de l'Àrea Bàsica de
Salut, c/ Verge de l'Assumpció, 37.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
PODEU ADREÇAR-VOS A

Secció d'Educació
de l'Ajuntament.
Programa Municipal
d'Atenció a la
Primera Infància.
Plaça de la Vila, 1 baixos.
Tel. 93 729 71 71

INFORMACIÓ

A LES FAMÍLIES
AMB INFANTS
DE 0 A 3 ANYS

4

DESCRIPCIÓ

Ajuda les famílies per a conèixer aspectes de
la criança i desenvolupament dels fills i filles
durant els primers tres anys de vida.
OBJECTIUS

• Informar les famílies dels infants sobre els
recursos que disposen a la població per a
l'edat de 0 a 3 anys.
• Informar dels trets generals de desenvolupament dels infants de 0 a 12 mesos.
activitats

• Lliurament de material informatiu a les mares
i pares quan l'infant neix.
• Dossier de recursos de la població.
• Dossiers sobre el desenvolupament de l'infant
de 0 a 12 mesos.
• Tallímetre.

INFORMACIÓ

A LES FAMÍLIES
AMB INFANTS
DE 0 A 3 ANYS

4

DESTINAT A

Mares i pares d'infants de 0 a 3 anys.
QuÈ CAL FER
PER A PARTICIPAR-HI?

Les famílies són informades directament per
correu.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
PODEU ADREÇAR-VOS A

Secció d'Educació
de l'Ajuntament.
Programa Municipal
d'Atenció a la
Primera Infància.
Plaça de la Vila, 1 baixos.
Tel. 93 729 71 71

ESPAI DE FORMACIÓ FAMILIAR

“L’AVENTURA
D’EDUCAR”
PER A MARES I
PARES D’INFANTS
DE 9 MESOS A 3 ANYS

5

DESCRIPCIÓ

En aquests tallers s'ofereix una formació a les
mares i pares que els faciliti l'adquisició de les
habilitats educatives necessàries per educar
els fills i filles.
OBJECTIUS

• Fomentar la participació democràtica dins el
nucli familiar, per evitar caure en actituds
sobreproteccionistes, permissives o
autoritàries.
• Disminuir les possibles situacions conflictives
de relació que es donen en famílies.
• Possibilitar una conscienciació sobre les
pròpies capacitats i recursos, de forma que
les mateixes famílies generin situacions de
canvi de la seva vida quotidiana i puguin
respondre a les necessitats bàsiques dels
seus membres.
activitats

Sis sessions de dues hores cadascuna:
• 1a sessió: Acomiadar-se del bebè i rebre el
nen, la nena
• 2a sessió: Treballem hàbits: higiene i
vestir-se
• 3a sessió: Treballem l'hàbit de l'alimentació
• 4a sessió: Treballem hàbits: dormir
• 5a sessió: Comencen les rebequeries
• 6a sessió: Què fer amb les emocions?

ESPAI DE FORMACIÓ FAMILIAR

“L’AVENTURA
D’EDUCAR”
PER A MARES I
PARES D’INFANTS
DE 9 MESOS A 3 ANYS

5

DESTINAT A

Mares i pares d'infants de 9 mesos a 3 anys.
QuÈ CAL FER
PER A PARTICIPAR-HI?

S´editarà informació amb el temari i l'horari
del taller i el període, lloc i manera de fer la
inscripció. Places limitades (admissió per ordre
d'inscripció). La inscripció és gratuïta.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
PODEU ADREÇAR-VOS A

Secció d'Educació de l'Ajuntament.
Plaça de la Vila, 1 baixos.
Tel. 93 729 71 71

ESPAI DE FORMACIÓ

PER A MARES I
PARES
“EDUQUEM DELS
3 ALS 6 ANYS”

6

DESCRIPCIÓ

En aquest seminari s'ofereix una formació a les
mares i pares que els faciliti l'adquisició de les
habilitats educatives necessàries per educar
els fills i filles.
OBJECTIUS

• Donar suport a les mares i pares i a la família
perquè se sentin millor, amb més confiança
com a educadors/es i puguin ajudar els
infants i joves a créixer segurs i a sentir-se
feliços.
activitats

Nou sessions de dues hores cadascuna:
• El procés evolutiu i d'aprenentatge
• Relacions familiars a la vida quotidiana
• Conductes conflictives
• Els límits

ESPAI DE FORMACIÓ

PER A MARES I
PARES
“EDUQUEM DELS
3 ALS 6 ANYS”

6

DESTINAT A

Mares i pares d'infants de 3 a 6 anys.
QuÈ CAL FER
PER A PARTICIPAR-HI?

S´editarà informació amb el temari i l'horari
del taller i el període, lloc i manera de fer la
inscripció. Places limitades (admissió per ordre
d'inscripció). La inscripció és gratuïta.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
PODEU ADREÇAR-VOS A

Secció d'Educació de l'Ajuntament.
Plaça de la Vila, 1 baixos.
Tel. 93 729 71 71

ESPAI DE FORMACIÓ FAMILIAR

“LA MÀGIA DE SER
MARE I PARE”
PER A MARES I
PARES DE NENS I NENES
DE 6 A 11 ANYS

7

DESCRIPCIÓ

En aquest taller s'ofereix una formació a les
mares i pares que els faciliti l'adquisició de les
habilitats educatives necessàries per educar
els fills i filles.
OBJECTIUS

• Fomentar la participació democràtica dins el
nucli familiar, per evitar caure en actituds
sobreproteccionistes, permissives o
autoritàries.
• Disminuir les possibles situacions conflictives
de relació que es donen en famílies.
• Possibilitat una conscienciació sobre les
pròpies capacitats i recursos, de forma que
les mateixes famílies generin situacions de
canvi de la seva vida quotidiana i puguin
respondre a les necessitats bàsiques dels
seus membres.
activitats

Vuit sessions de dues hores cadascuna:

• 4a sessió: Educar i limitar

• 1a sessió: Com creixem i veiem el món?
Fem memòria

• 5a sessió: Hàbits d'higiene, son i alimentació

• 2a sessió: Conèixer-nos com a pare i
mare

• 7a sessió: Televisió, ordinadors, videojocs,..
educatius?

• 3a sessió: Educar i comunicar-se

• 8a sessió: Possibilitats de millora

• 6a sessió: Educar i acollir

ESPAI DE FORMACIÓ FAMILIAR

“LA MÀGIA DE SER
MARE I PARE”
PER A MARES I
PARES DE NENS I NENES
DE 6 A 11 ANYS

7

DESTINAT A

Mares i pares d'infants de 6 a 11 anys.
QuÈ CAL FER
PER A PARTICIPAR-HI?

S´editarà informació amb el temari i l'horari
del taller i el període, lloc i manera de fer la
inscripció. Places limitades (admissió per ordre
d'inscripció). La inscripció és gratuïta.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
PODEU ADREÇAR-VOS A

Secció d'Educació de l'Ajuntament.
Plaça de la Vila, 1 baixos.
Tel. 93 729 71 71

CURSOS D’ORIENTACIÓ FAMILIAR

“EDUCAR ÉS COSA
DE TOTS”
ESCOLA DE PARES
DE L’IES LA ROMÀNICA

8

DESCRIPCIÓ

L'escola de pares de l'IES La Romànica és un
intent de portar a la pràctica la idea que
l'educació d'infants i joves és una tasca
conjunta en la qual han de participar el
professorat, les famílies i les institucions.
OBJECTIUS

• Rebre informació sobre estratègies educatives aplicables en l'àmbit familiar i motivació
per tirar-les endavant.
• Intercanviar experiències amb altres famílies
que viuen circumstàncies semblants.
• Compartir sentiments.
activitats

Cursos d'orientació familiar de diferents nivells:
• NIVELL 1. Adreçat a mares i pares de l'alumnat de 1r curs: “Autoritat i educació”, “Les
actituds violentes dels adolescents” i “Responsabilitat i autonomia dels fills”.
• NIVELL 2. Adreçat a mares i pares de l'alumnat de 2n curs: “Motivació i aprenentatge”, “La
comunicació entre pares i fills” i “Educació sexual dels fills”.
• NIVELL 3. Adreçat a mares i pares de l'alumnat de 3r i 4t curs: “L'educació dels fills i els nous
tipus de famílies”, “Educació emocional i creixement personal”, i “Alimentació
equilibrada i conductes de risc”.
• NIVELL 4. Adreçat a mares i pares de l'alumnat de 4t curs: “Orientació professional”.

CURSOS D’ORIENTACIÓ FAMILIAR

“EDUCAR ÉS COSA
DE TOTS”
ESCOLA DE PARES
DE L’IES LA ROMÀNICA

8

DESTINAT A

Mares i pares d'alumnat menor de divuit anys.
QuÈ CAL FER
PER A PARTICIPAR-HI?

Adreçar-se directament a l'IES La Romànica.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
PODEU ADREÇAR-VOS A

Departament d'Orientació
Psicopedagògica.
Rda. Sta. Maria, 310.
Tel. 93 718 26 54

CURSOS D’ORIENTACIÓ FAMILIAR

“UN PASSEIG PER
L’ADOLESCÈNCIA”
A L’IES CAN PLANES

9

DESCRIPCIÓ

En aquest taller s'ofereix una formació a les
mares i pares que els faciliti l'adquisició de les
habilitats educatives necessàries per educar
els fills i filles.
OBJECTIUS

• Fomentar la participació democràtica dins el
nucli familiar, per evitar caure en actituds
sobreproteccionistes, permissives o
autoritàries.
• Disminuir les possibles situacions conflictives
de relació que es donen en famílies.
• Possibilitar una conscienciació sobre les
pròpies capacitats i recursos, de forma que
les mateixes famílies generin situacions de
canvi de la seva vida quotidiana i puguin
respondre a les necessitats bàsiques dels
seus membres.
• Crear un espai d'ajuda mútua on les famílies
puguin exposar els seus dubtes, problemes o
inquietuds, i ser recolzades per altres
famílies.

CURSOS D’ORIENTACIÓ FAMILIAR

“UN PASSEIG PER
L’ADOLESCÈNCIA”
A L’IES CAN PLANES

9

activitats

Temari:
• 1a sessió: Adolescència és sinònim de
conflicte?

• 5a sessió: Conèixer el nostre fill/a adolescent

• 2a sessió: Conèixer-nos com a mare i
pare

• 6a sessió: Drogues i joves

• 3a sessió: Aprendre a comunicar-nos

• 8a sessió: Resolució de conflictes

• 7a sessió: Sexualitat en l'adolescència

• 4a sessió: Establir una normativa familiar
eficaç-negociació
DESTINAT A

Mares i pares de nois i noies de 12 a 16 anys.
QuÈ CAL FER
PER A PARTICIPAR-HI?

S´editarà informació amb el temari i l'horari
del taller i el període, lloc i manera de fer la
inscripció. Places limitades (admissió per ordre
d'inscripció). La inscripció és gratuïta.
PER A MÉS
INFORMACIÓ PODEU
ADREÇAR-VOS A

IES Can Planes.
C/ Folch i Torras, 1.
Tel. 93 729 05 41

Tel. 93 718 26 54

FORMACIÓ DE

PERSONES
ADULTES

10

DESCRIPCIÓ

A Barberà hi ha un Centre de formació
d'adults, depenent del Departament de
Benestar i Família de la Direcció General de
Formació d'Adults de la Generalitat de
Catalunya. La secció municipal d'Educació
col.labora en el desenvolupament de les seves
activitats.
OBJECTIUS

• Potenciar la formació bàsica per a tota la
població adulta.
• Fomentar la participació cultural i la relació
amb l'entorn.
• Facilitar la possibilitat de cursar estudis
reglats en horaris i condicions factibles per a
la població adulta.
activitats

• Aprendre a llegir i perfeccionar la lectura,
preparació per a les proves d'accés als cicles
formatius de grau mitjà i superior , graduat en
educació secundària, preparació de les proves
d'accés a la universitat per a majors de 25
anys i cursos bàsics de castellà i català per a
persones estrangeres.
• Es porten a terme sortides de caràcter
cultural i educatiu.
• Es desenvolupen, entre d'altres, iniciació a la
llengua anglesa, iniciació a la informàtica i
activitats culturals.

FORMACIÓ DE

PERSONES
ADULTES

10

DESTINAT A

Població major de 18 anys interessada en la
proposta formativa que ofereix el centre i a
partir de 16 anys per a la preparació de les
proves d'accés als cicles formatius de grau
mitjà.
QuÈ CAL FER
PER A PARTICIPAR-HI?

Cal matricular-se als cursos durant el mes de
juny o la primera quinzena de setembre. Els
cursos tenen lloc de setembre a juny.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
PODEU ADREÇAR-VOS A

Centre de Formació d'Adults de Barberà.
Casal de Cultura.
C/ Nemesi Valls, 35, 2n pis.
Tel. 93 718 58 18

CATALÀ PER A

PERSONES
ADULTES

11

DESCRIPCIÓ

Cursos de català de diferents nivells adreçats a
la població adulta.
OBJECTIUS

• Generalitzar l'aprenentatge del català entre
la població adulta.
• Facilitar que tothom pugui usar el català,
oralment i per escrit, en tots els àmbits
socials.

activitats

• Cursos trimestrals de català per a la població
adulta, impartits al Casal de Cultura en dues
modalitats: presencials i a distància (amb
opció de suport multimèdia). Els nivells que
actualment s'ofereixen són:
• Acolliment lingüístic: Curs inicial i sessions
d'introducció a la llengua oral
• Nivell bàsic i elemental
• Nivell intermedi i de suficiència (presencial o
a distància)
Certificats homologats amb els nivells Bàsic,
Elemental, Intermedi i de Suficiència de la
Secretaria de Política Lingüística.

CATALÀ PER A

PERSONES
ADULTES

11

DESTINAT A

Població major de 18 anys, o bé a partir dels 16
anys si no s'ha fet l'escolarització obligatòria a
Catalunya.

QuÈ CAL FER
PER A PARTICIPAR-HI?

Cal matricular-se prèviament. Preinscripció
oberta tot l'any.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
PODEU ADREÇAR-VOS A

Servei Local de Català,
Consorci per a la Normalització
Lingüística.
Casal de Cultura.
C/ Nemesi Valls, 35, 2n.
Tel. 93 729 34 64

TALLERS DEL PLA EDUCATIU

D’ENTORN PER
A MARES I
PARES

12

DESCRIPCIÓ

L'augment de famílies nouvingudes al nostre
municipi i l'increment progressiu d'alumnat
nouvingut amb necessitats d'atenció específiques per a la seva acollida i integració en la
dinàmica escolar i social, fa necessària la
intervenció amb actuacions innovadores i
coordinades de totes les institucions i entitats
de la xarxa comunitària que treballen en
l'atenció i l'educació integral dels membres
més joves de la societat.
OBJECTIUS

• Garantir l'aprenentatge de la llengua catalana
com a element facilitador de la cohesió social
dins del marc d'una societat plurilingüe.
• Realitzar una bona acollida de les famílies
nouvingudes com a base per a la integració
efectiva de l'alumnat nouvingut en la
comunitat escolar.
• Conèixer i reconèixer els interessos de les
famílies basats en la seva identitat d'origen, i
els trets més significatius de la comunitat
d'acollida.
activitats

• Taller amb pares i mares on es realitza
pràctica de conversa en llengua catalana i es
treballen les estructures bàsiques de la
llengua.
• Coneixement de l'entorn.

TALLERS DEL PLA EDUCATIU

D’ENTORN PER
A MARES I
PARES

12

DESTINAT A

Famílies nouvingudes.

QuÈ CAL FER
PER A PARTICIPAR-HI?

Adreçar-se a les direccions dels CEIP de
Barberà.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
PODEU ADREÇAR-VOS A

CEIP Pablo Picasso. Ronda Pau Vila, 19
Tel. 93 718 45 90
CEIP del Bosc. C/ Josep M. de Sagarra, 20
Tel 93 718 94 53
CEIP Miquel Martí i Pol. Ronda Santa Maria, 225
Tel 93 729 82 02
CEIP Can Llobet. Passeig Doctor Moragas, 243
Tel 93 718 08 16
CEIP Can Serra. C/ Abat Oliva, 17
Tel. 93 718 56 54
CEIP Elisa Badia. Ronda de l'Est, s/n.
Tel. 93 718 06 58

ESPAIS DE

FORMACIÓ I
SUPORT PER A
LES FAMÍLIES
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DESCRIPCIÓ

• Xerrades sobre temes específics on es
treballa amb les famílíes diferents temes en
relació a l'educació d'infants i joves com ara:
la prevenció davant el consum de drogues i
alimentació saludable.
• Jornades de formació monogràfica per a
membres de les AMPA.
• Grup de treball de suport a pares i mares de
la Comissió de Transició Escola Treball des de
Barberà Promoció.
OBJECTIUS

Xerrades sobre temes específics:
Prevenció davant el consum de drogues:
• Apropar l'entorn familiar al coneixement de
la realitat, el llenguatge i els estils pròxims a
la cultura de joves i adolescents, que
incorpora hàbits de consum.
• Aportar eines d´intervenció i habilitats per
donar resposta des de la família a les
situacions de risc davant el consum
d´alcohol i de drogues.
Alimentació saludable:
• Conèixer la importància d'esmorzar
correctament i la relació entre l'esmorzar i
el rendiment físic i intel.lectual.
• Promoure hàbits saludables en relació a la
conducta alimentària.
• Evitar pràctiques alimentàries de risc.

Jornades de formació monogràfica per a
membres de les AMPA:
• Afavorir la participació activa de mares i
pares en els òrgans i associacions vinculats a
l'escola.
• Afavorir una actitud de formació permanent
de la família sobre el procés educatiu dels
seus fills i filles.
Grup de treball de suport a pares i mares de
la Comissió de Transició Escola Treball des de
Barberà Promoció:
• Facilitar la transició de l'escola al treball
dels i les joves, també de joves ocupats que
volen millorar la seva situació formativa i/o
laboral.
• Donar suport a mares i pares en el procés de
transició de l'escola al treball dels fills i
filles.

ACTIVITATS

Xerrades específiques sobre prevenció davant el consum de drogues dels joves i sobre
alimentació saludable:
• Sessions informatives de dues hores de durada a càrrec d'especialistes en el tema de la
prevenció del consum de drogues dels joves i de la salut. Les sessions es faran en els
centres educatius.
Jornades de formació monogràfica per a membres de les AMPA:
• Aquestes jornades formatives tenen una durada variable i poden tractar sobre diferents
temàtiques que han de ser suggerides per les mateixes AMPA.
Grup de treball de suport a pares i mares:
• Reunions contínues de treball.

Destinat a

Xerrades específiques sobre prevenció davant el consum de drogues dels joves i sobre
alimentació saludable:
• Mares i pares de l´alumnat dels centres d'educació infantil, primària i secundària de Barberà.
Jornades de formació monogràfica per a membres de les AMPA:
• Membres de les AMPA dels centres d'educació infantil, primària i secundària de Barberà.
Grup de treball de suport a pares i mares:
• Professionals relacionats amb l'atenció de joves en fase de transició escola treball de Barberà
del Vallès (joves a partir de 16 anys, i també a partir de 1r d'ESO, com a mesura de prevenció
per vetllar per una bona transició), representants de joves i de les seves famílies.
• També poden participar-hi altres representants que es consideri d'interès segons les
necessitats que es detectin per facilitar el procés de transició.
QuÈ CAL FER PER A PARTICIPAR-HI?

Xerrades específiques sobre prevenció davant el consum de drogues dels joves i sobre
alimentació saludable: les associacions de mares i pares d'alumnat / professorat hauran de
sol·licitar per escrit a la Secció d'Educació la demanda de les xerrades, indicant el dia que es
vol portar a terme i el tema proposat per desenvolupar.
Jornades de formació monogràfiques: les associacions de mares i pares d'alumnat dels
centres educatius hauran de comunicar a la Secció d'Educació les temàtiques que consideren
que necessiten tractar.
Grup de treball de suport a mares i pares: cal sol·licitar la participació a la Fundació
Barberà Promoció. Si s'escau, Barberà Promoció realitzarà sol·licitud al Consell Escolar
Municipal de l'Ajuntament de Barberà del Vallès per tal que la persona sigui admesa com a
membre de la Comissió de Transició Escola Treball i pugui participar en les reunions generals
i en les del grup de treball de suport a mares i pares.

PER A MÉS
INFORMACIÓ
PODEU ADREÇAR-VOS A

Xerrades específiques sobre prevenció davant
el consum de drogues dels joves i sobre
alimentació saludable:
Secció d´Educació. Plaça de la Vila, 1, baixos
Tel. 93 729 71 71
Secció de Salut. C/ Del Bosc, 21
Tel. 93 729 71 71
Jornades de formació monogràfiques:
Secció d´Educació. Plaça de la Vila, 1, baixos
Tel. 93 729 71 71
Grup de treball de suport a mares i pares de
la Comissió de Transició Escola Treball des de
Barberà Promoció:
Fundació Barberà Promoció. C/ de la Torre d'En
Gorgs, 40
Tel. 93 719 28 37
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ESCOLA OBERTA
A LA CIUTAT
QUAN ?
Dies feiners de dilluns a
divendres de 17 a 20 h, als CEIP
Pablo Picasso i Elisa Badia.
Dissabtes matí de 10 a 14 h, als
CEIP Pablo Picasso i Elisa
Badia.

QUÈ PODEU FER?
De dilluns a divendres, joc lliure.
Els dissabtes al matí hi haurà
espai de joc lliure i activitats i
tallers dinamitzats per monitors i
monitores que canviaran cada
setmana.
Dels 6 als 11 anys:
Tallers de pintura, ceràmica i
modelatge
Teatre
Contes i rondalles
Balls i dances…

QUI HI POT PARTICIPAR I COM
ACCEDIR-HI?
De dilluns a divendres de 17 a
20 h, tots els infants que vagin
acompanyats d’una persona
adulta.
Els dissabtes de 10 a 14 h,
nens i nenes, nois i noies, de 6 a
16 anys. La mare, el pare o el
tutor/a haurà d’emplenar i signar
la inscripció/autorització annexa
i presentar-la prèviament a
qualsevol dels dos centres on es
realitzen les activitats. També es
pot presentar els dissabtes
directament als monitors i
monitores que trobareu a
l’escola.
Els infants menors de 6 anys
sempre hauran d’anar
acompanyats d’una persona
adulta.

INSCRIPCIÓ/AUTORITZACIÓ PER ACCEDIR A LES ACTIVITATS
PROGRAMADES ELS DISSABTES AL MATÍ DE 10 A 14 H
AL CEIP PABLO PICASSO I AL CEIP ELISA BADIA
DES DEL NOVEMBRE DE 2007 FINS AL JUNY DE 2008
Jo, (nom i cognoms)__________________________________________________
amb DNI/NIE/PASSAPORT_____________________________________________
telèfon fix________________________ i telèfon mòbil_______________________
Mare

Pare

Tutor/tutora

De l’alumne/a____________________________________________________________
Nascut el/l’______________de/d’_________________________de______________
Del curs de__________________ de l’escola______________________________
Amb número de targeta sanitària________________________________________
Indicar si hi ha algun problema de salut que cal tenir en compte
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

AUTORITZO:
Que el meu fill/a assisteixi a les activitats organitzades de 10 a 14h al:
CEIP PABLO PICASSO

CEIP ELISA BADIA

*Totes les activitats són gratuïtes.

Dels 12 als 16 anys:
Tècniques de circ
Jocs de taula
Aeròbic
Esports…

*Els dissabtes 29 de desembre, 5 de gener i 22 de març
els patis romandran tancats.
*Recordeu, volem uns patis: sense animals, sense fum,
sense alcohol, sense motors.

Que el meu fill/a pugui sortir sol/a del centre en acabar les activitats:
SÍ

NO

Barberà del Vallès, ……….........…..de ......................................... de 200......
Signatura de mare/pare/tutor/a:

Activitats familiars
per als infants
d’1 a 3 anys
ÚS D’ESPAIS ESCOLARS
I ACTIVITATS FAMILIARS
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ACTIVITATS FAMILIARS
ESPECTACLES ADREÇATS ALS INFANTS D’1 A 3 ANYS
Diumenge
27 d’abril, 12 h

PILOOOTA

Diumenge
18 de maig, 12 h

Una simple pilota saltant al
voltant nostre com si ens
volgués dir alguna cosa. Què
deu voler? Mentre la seguim
descobrirem un munt de
sorpreses i
Diumenge
d’aventures.
8 de juny, 12 h

VIBUBEL·LA
VIVALDI

Quin secret amaga la primavera? I
la tardor? Tot un grapat de cançons
populars i la música de Vivaldi
ens descobriran els secrets i
la màgia de les quatre
TU
estacions.

FREDERIC I
QUÈ FAS?

Faula protagonitzada per quatre
ratolins que han d’anar a buscar
Diumenge
aliments per passar l’hivern, que
22 de juny, 12 h
recullen provisions, cadascú a la seva
FLAMENC OH!
manera. Un viatge per les quatre
estacions a través de la paraula,
Un vaixell de paper travessa,
la música, el moviment, el
navegant, una faldilla gegant...
silenci, la imatge
Mentre del cel plouen... Castanyoles!!!
i el llum.
De sobte, els ventalls provoquen una
Al gimnàs del CEIP Can Llobet.
tempesta, plena de ritmes i
Accès per Ronda de l’Oest, 113.
“rasgueos” de guitarra...! Però tot el
que s’esvalota torna a la calma i
el vaixell ho celebra amb
Nens i nenes entre 1 i 3 anys i les seves famílies.
molta “rumba”.

A ON?

A QUI VAN ADREÇADES?

Els infants hauran d’anar sempre acompanyats d’una persona adulta.

COM ACCEDIR-HI ?
Els quatre espectacles són gratuïts. Per poder accedir a la sala s’haurà de presentar l’entrada que cal recollir
durant la setmana anterior a cada espectacle, a les Oficines d’Atenció Ciutadana:
Passeig Dr. Moragas, 224
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 19 h
dissabtes, de 9 a 13 h

Via Sant Oleguer, 20
Horari: dimarts i dijous, de 9 a 14 h

S’entregaran un màxim de 4 entrades per persona. Agafeu únicament les que necessiteu per als vostres infants i adults
que els acompanyin, per tal de no limitar l’entrada a altres persones que puguin aprofitar-les.
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Passa-t’ho
*
bé a Bdv *

del 5 de maig al 30 de juny // activitats per a nois/es de 12 a 15 anys

dimecres de 17horaat19h
espai jove El F

CAMPIONAT
DE PING PONG

.30h
dimecres de 18h a 19
centre cívic Ca n’Amiguet

*

TALLER
DE HIP HOP *

+ REGALS A TAONTTSSELS

PARTICIP
Inscripcions a l’espai josve17h
El Forat el dia 30 d’abril a le

dimecres de 17h a
19h
espai jove El Forat

CAMPIONAT

DE PLAYSTATION3
dilluns de 17.30h a
centre cívic Ca n’Am1ig9.30h
uet

PARTIDE S E N G RUP
DE NINTEND O Wii

