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1. Context del municipi i necessitat detectada

Badalona Sud és un territori de 18.800 habitants confor-
mat pels barris de Sant Roc, El Remei, Artigues, La Mora i 
el Congrés. Disposa d’una gran diversitat cultural, ja que, 
per exemple, hi conviuen minories culturals com el poble 
gitano i famílies d’origen estranger. 

Es tracta d’un territori amb contrastos, ja que presenta 
tant potencialitats per mitjà d’un teixit socioeducatiu ric, 
com desigualtats econòmiques i socioeducatives, que afec-
ten el benestar de les persones i es fan visibles en indicadors 

de risc. Per exemple, presenta realitats d’abandonament es-
colar prematur, d’absentisme escolar i problemàtiques de 
salut mental en infants i joves.  

Juntament amb aquesta complexitat, els elements que jus-
tifiquen aquesta iniciativa són les dificultats per l’establi-
ment de vincles sòlids entre els centres educatius i les fa-
mílies, així com la necessitat d’ampliar l’oferta educativa 
en el temps no lectiu.

2. Contribucions 
del programa CreAr-tE

Per mitjà d’aquesta iniciativa, els quatre centres educatius 
del territori, juntament amb diferents entitats educatives 
i famílies inicien un procés de cocreació educativa al vol-
tant de l’art, les capacitats emprenedores i la creativitat.

Ho fan per a la millora de l’adhesió educativa de l’alumnat de 
manera que esdevenen una eina per a la millora educativa al 
conjunt de Badalona Sud.
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3. Elements més significatius del CreAr-tE 

 Aquesta iniciativa s’emmarca en el Pla integral de transformació Badalona Sud 
2017-2022, promogut pel Consorci Badalona Sud. El Pla proposa com a objectiu 
estratègic la vinculació de l’escola i l’entorn per a l’èxit educatiu. Aquest objectiu 
s’orienta a reduir l’absentisme escolar, augmentar les taxes de graduació a l’ESO, 
prevenir l’abandonament escolar i la promoció de polítiques de vinculació  entre 
centres educatius i l’entorn educatiu. 

 Els eixos a partir dels quals es basa CreAr-tE Badalona Sud són:

• Creació de connexions que generen espais de treball compartit entre centres 
educatius, entitats educatives, equipaments culturals i famílies.

• L’impuls d’accions educatives orientades al desenvolupament de competèn-
cies i de capacitats dels infants i joves, que connecten el temps lectiu i no 
lectiu.

• La cerca de noves formes i espais de relacions amb les famílies.

• L’augment de les oportunitats educatives, culturals i de lleure en el territori. 

 El seu focus d’intervenció se centra en els infants, els joves, les famílies i els 
professionals dels quatre centres educatius del territori. Es treballa des d’una 
perspectiva comunitària que converteix els seus destinataris en protagonistes 
d’un procés de treball que genera més oportunitats d’aprenentatge i millora 
educativa. 

 El Laboratori Comunitari és l’espai de cocreació, en el qual els centres educa-

tius, les entitats educatives i els equipaments culturals treballen per compar-
tir i dissenyar les activitats educatives. Aquest espai es planteja com un pro-
cés col·lectiu que mobilitza i dinamitza noves formes de relació entre el conjunt 
d’agents educatius. Permet també intercanviar visions i col·laborar per avançar 
en un projecte educatiu comú i de territori. 

 Es genera oferta educativa no lectiva connectada als continguts competen-
cials escolars. A més, el conjunt de les activitats educatives es vinculen amb 
l’entorn educatiu mitjançant activitats o projectes d’entitats i equipaments cul-
turals. 

 A nivell pedagògic, el plantejament de les accions educatives per mitjà de 
l’art, la creativitat i l’emprenedoria, parteix de les capacitats i habilitats de 
l’alumnat. Permet desenvolupar competències en ambients de confiança que 
potencien l’autoestima i l’autonomia. Es fonamenta en una pedagogia pràctica 
i experiencial, que incorpora la dimensió emocional i estratègies de reconeixe-
ment de la diversitat cultural. 

 Els destinataris de les accions són principalment els infants de cicle mitjà i 
cicle superior de primària i 1r cicle d’ESO. Es generen accions educatives que 
donen continuïtat a etapes educatives i que pivoten entorn a cada centre edu-
catiu.  

 Son indicadors d’èxit, el nivell de participació i implicació als laboratoris co-
munitaris per part dels centres educatius, entitats, famílies i equipaments 
culturals. El procés de cocreació inclou l’elaboració, per part dels actors, dels 
indicadors que avaluen les actuacions educatives que es dissenyen.
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4. Aportacions de CreAr-tE en clau d’Educació 360 

En l’àmbit de les oportunitats educatives

 S’ha realitzat  un mapeig i s’han analitzat les actuaci-
ons i els projectes en clau de territori. El mapa i l’anàlisi 
d’actuacions ha permès ordenar les tipologies d’activitats 
educatives que ofereixen administracions i entitats, i vin-
culades a cada centre educatiu. Aquesta eina aporta una 
visió global que permet detectar necessitats i oportuni-
tats d’intervenció. 

 Centres educatius i agents del territori han articulat 
un treball col·laboratiu pel disseny compartit d’ac-
cions educatives. El procés de treball col·laboratiu que 
s’ha engegat aporta noves oportunitats d’aprenentat-
ge experiencial i significatiu, tant a professionals com a 
l’alumnat.

Connexió d’aprenentatges

 S’han dissenyat estratègies per a la connexió d’activi-
tats educatives entre el temps lectiu i no lectiu. S’ha 
definit l’eix temàtic i els continguts competencials que 
s’han de treballar des dels diferents llenguatges artístics i 
s’han identificat els objectius i continguts del projecte de 
cada centre amb els quals es vinculen.

 S’ha dissenyat un itinerari educatiu per a la transició 
educativa de primària a secundària. Es dissenyen acti-
vitats educatives CreAr-tE adreçades a les etapes de segon 
i tercer cicle de primària i primer cicle de secundària. Es 
preveu que els alumnes participin en les activitats durant 
tres anys consecutius per reforçar la continuïtat entre el 
pas de la primària a la secundària. 

 S’han dissenyat espais de formació comunitària en-
tre diferents agents educatius. Els professionals dels 
quatre centres educatius i de diferents entitats educati-
ves comparteixen visions i generen coneixement comú. 
Aquests espais permeten també avançar cap a una inter-
venció educativa més integral i coherent amb les neces-
sitats educatives de l’alumnat i resituar noves formes de 
relació amb les famílies.  
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Estratègies de foment per a l’equitat educativa 

 S’ha treballat des d’una perspectiva comunitària per implicar a infants, jo-
ves i famílies, en la cocreació de les accions del disseny del programa. Des 
d’aquesta perspectiva es treballa en la transformació de vincles i relacions per 
generar processos d’apoderament i d’adhesió educativa.

 S’ha garantit la vinculació d’infants i joves amb més dificultats. L’acció peda-
gògica es basa en un treball per projectes des de llenguatges artístics i de crea-
ció, que potencien les capacitats de l’alumnat i afavoreixen la seva vinculació a 
les activitats. 

Governança educativa 

 S’ha orientat la transformació dels espais de coordinació tècnica cap espais 
de governança compartida. S’ha facilitat que les comissions en les quals parti-
cipen els agents educatius del territori evolucionin cap a espais de reflexió col-
lectiva. Des d’aquests espais es formulen propostes compartides a través d’una 
visió global de territori.

 S’ha impulsat un grup motor de territori format per representants dels cen-
tres educatius, d’entitats educatives i tècnics de referència del projecte. 
Aquest espai ha estat concebut des d’una funció de col·laboració entre els cen-
tres educatius i la resta d’agents educatius per a la implementació i sostenibilitat 
del projecte.
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5. Factors d’èxit del programa 

 Corresponsabilitat i implicació institucional. Haver validat i acordat la pro-
posta d’intervenció de manera corresponsable amb l’administració educativa 
és un factor d’èxit. S’han realitzat reunions de presentació i validació de la pro-
posta a nivell institucional, amb representació política i tècnica del Departament 
d’Educació, de l’Ajuntament de Badalona i del Consorci Badalona Sud. Aquests 
passos han permès establir les bases per a l’encaix del projecte al territori.

 Reconeixement del territori. És clau haver partit del reconeixement del treball 
previ realitzat pel conjunt d’agents del territori. També haver presentat la pro-
posta a la Comissió de Menors i Família de la Xarxa Educativa del Pla Educatiu 
d’Entorn. És des d’aquest espai que es va presentar la iniciativa als represen-
tants dels serveis educatius del territori. 

 Identificació d’agents clau. Ha estat indispensable haver realitzat una anàli-
si del territori per a la identificació dels agents clau. Aquesta acció ha permès 
generar confiança i adhesió, i n’ha recollit les valoracions i necessitats com a 
condició favorable a la iniciativa.

 Implementació gradual. Haver donat el temps necessari perquè els diferents 
agents hagin expressat la seva voluntat de participació és també un factor clau. 
La planificació i calendarització de fases per a la implementació han estat modu-
lades en funció de la resposta i el temps requerit, de manera que s’han assentat 
els passos i compromisos de cada fase de treball.

 Participació comunitària. Ha estat clau haver incorporat els agents educatius 
tant en el diagnòstic de la seva realitat com en el disseny de les accions educa-
tives. S’ha partit de la diagnosi comunitària realitzada l’any 2016 i s’ha elaborat 
una síntesi propositiva amb criteris d’actuació. 
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6. Reptes i estratègies per a la sostenibilitat

 Garantir el finançament de les accions educatives. La 
sostenibilitat econòmica d’aquesta iniciativa a mitjà i llarg 
termini és un element clau per consolidar l’estratègia 
educativa de millora i la confiança dels centres educatius 
i de les entitats educatives participants.

 Consolidar una estructura de treball operativa i ade-
quada a les possibilitats del territori. Cal incorporar els 
centres educatius i els agents clau de la comunitat en un 
espai de coordinació i treball del projecte a cada centre 
educatiu. Fent-ho, es garanteix també la connexió d’apre-
nentatge entre el temps lectiu i no lectiu.

 Consolidar itineraris educatius entre el temps lectiu i 
no lectiu. Cal avançar en l’estabilització d’una oferta d’ac-
tivitats educatives i en l’enfortiment de les col·laboracions 
entre centres educatius i agents educatius de l’entorn co-
munitari. 
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7. Beneficis previstos per als diversos actors

 Per a l’administració pública: Es preveu reforçar lògiques de governança com-
partida i alinear altres actuacions que s’estan desenvolupant- al territori entre 
administracions públiques i entitats.

 Per a la comunitat: S’espera convertir CreAr-tE en un segell d’identitat educa-
tiva i cultural i com a catalitzador de noves dinàmiques comunitàries. S’espera 
també contribuir a una millora de la cohesió i capital social dels barris. 

 Per a les famílies: Es pretén una millora important de la comunicació i relació 
entre famílies i centres educatius. S’espera també una transformació de la pers-
pectiva de la carència a una mirada cap a les famílies des de les possibilitats i 
potencialitats.

 Per als centres educatius i entitats: S’espera que els centres educatius incor-
porin noves metodologies de treball que suposin una millora dels resultats edu-
catius. S’espera també que els professionals de les entitats incorporin als pro-
jectes educatius noves orientacions per desenvolupar capacitats i competències 
en els infants i joves participants.

8. Recomanacions per transferir el model

 Partir d’un marc de corresponsabilitat entre administracions públiques i 
com a estratègia per avalar i incentivar la implicació de centres educatius 
i la resta d’agents educatius. És necessari que tant l’administració educativa 
com la local generin un marc de treball compartit que permeti treballar con-
sensos i acords d’actuació. Cal també definir els rols i vincles entre els agents 
implicats.

 Promoure lògiques de treball col·laboratiu entre els diferents agents edu-
catius genera complementarietat i valor afegit. Impulsar un procés de tre-
ball  entorn a un mateix repte facilita que centres educatius, entitats, famílies 
i equipaments parteixin d’una anàlisi comuna, construeixin acords i defineixin 
continguts i accions educatives.
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Recursos 
i vincles  Consorci de Badalona Sud

 https://badalonasud.cat/

 Des del Sud de Badalona. Procés comunitari per la convivència intercultural

 https://sudbadalona.wordpress.com/

 Diputació de Barcelona. Educació 360

 https://www.diba.cat/en/web/educacio/educacio-360

Recursos i vincles
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