
CASTELLBELL I EL VILAR

M U N I C I P I S > models d’experiències pilot

L’EDUCACIÓ 360 
EN UN MUNICIPI 
DE 3.500 HABITANTS



ÍNDEX

Caracterització de l’experiència
1. Context del municipi i necessitat detectada
2. Contribucions de la iniciativa 
3. Elements més significatius de l’experiència

Aprenentatges clau
4. Aportacions de la iniciativa en clau d’Educació 360
5. Factors d’èxit de l’experiència

Reptes i estratègies de futur
6. Reptes i estratègies per a la sostenibilitat
7. Beneficis previstos per als diversos actors 
8. Recomanacions per transferir el model

Recursos i vincles 
9. Per a saber-ne més

Redacció: Elena Rovira (Blaus)

Coordinació Mentoria: Edgar Iglesias, Txell 
Argelagué (ERDISC-UAB)

Electes i Tècnics municipals: Montse Badia, 
Cristina Carmona  (Ajuntament de Castellbell 
i el Vilar)

Direcció: Carles Barba, Núria Duñó (Aliança 
Educació 360) Lídia García, Oscar Pascual 
(Diputació de Barcelona)

Revisió: Maite Pujol (Aliança Educació 360)

Coordinació de la publicació: Anna Oliva 
(Aliança Educació 360)

Disseny i maquetació: Xevi Riera – clou.cat

Imatges cedides per l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar

Aquesta experiència pilot ha estat impul-
sada per l’Ajuntament de Castellbell i el Vi-
lar amb el suport de la Gerència de Serveis 
d’Educació de la Diputació de Barcelona i la 
mentoria de la Fundació Bofill, en el marc 
de l’Aliança Educació 360.

© Diputació de Barcelona
© Fundació Jaume Bofill
© Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica

ISBN: 978-84-947887-8-9

1ª edició maig 2019

L’Aliança Educació 360 és una iniciativa impulsada 
per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Bar-
celona i la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica

Reconeixement - Compartir igual (by-sa) - Internacional 
Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres deriva-
des, la distribució de les quals cal fer-se amb una llicència igual a 
la que regula l’obra original



Caracterització 
de l’experiència



Caracterització 
de l’experiència

1. 1. Context del municipi i necessitat detectada

Castellbell i El Vilar és un municipi diàspora de 3.640 habi-
tants, orogràficament fragmentat en 21 nuclis urbans en 
un territori de gairebé 30 km2. Disposa de tres centres edu-
catius públics: l’escola bressol, primària i secundària. 

Fa tres anys, es va aplicar la jornada compactada a l’escola 
i a l’institut. Davant d’aquesta situació, les famílies van de-
manar a l’Ajuntament que pal·liés el greuge d’horari amb 

una proposta d’extraescolars municipal. Aquesta situació 
va posar de manifest la dèbil adhesió de les famílies i la per-
cepció de no formar plenament part de la comunitat educa-
tiva. A aquesta problemàtica, s’hi afegia desinterès per part 
de l’alumnat de secundària en la continuació dels estudis al 
municipi, i una escassa motivació per participar en activitats 
formatives o culturals durant el temps no lectiu. 

2. Contribucions de la iniciativa

Per mitjà d’aquesta iniciativa s’aborden reptes educatius 
clau per a un municipi de 3.500 habitants. 

L’equip de dotze tècnics municipals treballa conjuntament 
amb la ciutadania, els centres educatius, les entitats edu-
catives i els equipaments culturals, mitjançant la clarifica-
ció de rols, circuits i espais de coordinació i participació.

Ho fan des d’un doble propòsit: promoure la participació 
de les famílies en espais de decisió que aborden actuacions 
educatives al municipi i connectar diferents actuacions mu-
nicipals adreçades als joves de 14 a 16 anys.

| 4

L’Educació 360 En un municipi dE 3.500 habitants



CARACTERITZACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

3. Elements més significatius de l’experiència

 Aquesta iniciativa parteix d’un pla de mandat des del qual es posa l’Educació 
360 com a eix de la política municipal. S’emmarca en un seguit d’objectius 
estratègics:

• Minimitzar la dificultat en la mobilitat a conseqüència de la situació diàspora 
del municipi.

• Apoderar les famílies i implicar-les com a agents actius en la comunitat edu-
cativa.

• Potenciar la motivació pels aprenentatges al llarg i ample de la vida, posant 
especial atenció en l’etapa de l’educació secundària. 

• Promoure el sentiment de pertinença a causa de la desafecció d’estima vers 
la seva història, les arts i els oficis vinculats al territori.

 Com a antecedents l’Ajuntament promou diverses actuacions educatives:

• Desplega un catàleg d’extraescolars adreçat a diferents edats amb l’objectiu 
d’ampliar l’oferta educativa durant el temps no lectiu. Per exemple, noves 
activitats extraescolars com la música, el tenis o la robòtica.

• Impulsa actuacions dirigides específicament a joves. Per exemple, curs de 
monitors, casals d’estiu o activitats per a la formació i recerca de feina.

• Posa a disposició de la ciutadania un autobús escolar per als desplaçaments 
de l’alumnat, dins del municipi i en horaris de matí i tarda.

• Crea un Consell Escolar Municipal, tot i que atenent a les dimensions del 
municipi no és obligatori. 

• Crea una bebeteca, oberta en horari escolar i creada per a famílies amb in-
fants de 0 a 3 anys que no són a l’escola bressol. S’hi realitzen activitats lúdi-
ques com psicomotricitat i xerrades sobre criança.

 L’objectiu d’aquesta iniciativa s’orienta a proposar una estructura de coordi-
nació estable que faciliti l’abordatge transversal de les actuacions i la partici-
pació activa de la ciutadania en un municipi de 3.500 habitants.

 Calia disposar d’un paraigua que, amb lògica d’Educació 360, connectés tots els 
projectes esmentats, agents socials i recursos educatius i fos capaç de crear una 
estructura que formalitzés els espais de coordinació i  de treball transversal.

 S’estructura a partir de quatre fases de treball: 

1. Conèixer l’estat de l’educació al municipi.

2. Planificar decisions estratègiques per diferenciar els espais de governança 
amb els formatius.

3. Crear un espai de governança 360 transversal a l’Ajuntament.

4. Planificar la primera actuació coordinada d’aquesta comissió focalitzant-se 
en la detecció de les necessitats dels joves de 14 a 16 anys i ajustant-ne l’ofer-
ta educativa.

 S’han desenvolupat diferents actuacions:

• Creació d’una Comissió tècnica municipal de treball transversal en Educa-
ció 360. Aquest espai permet la coordinació de les àrees d’Educació,  Joven-
tut, Salut, Serveis Socials, Cultura, Territori, Turisme i Promoció Econòmica. 
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Hi participen 12 tècnics municipals i l’Alcaldessa. 

• Transformació del Consell Escolar Municipal (CEM) en el Consell Municipal 
d’Educació (CME). S’ha ampliat la participació a nous agents socials, de ma-
nera que s’hi han incorporat 12 entitats i 7 equipaments. 

• Difusió i promoció d’espais de debat educatiu:

1. La Bebeteca amplia l’horari d’obertura en temps no lectiu acollint ac-
tivitats formatives  entorn a temàtiques vinculades amb l’educació.

2. Activitats – Taller de recuperació d’antics oficis dirigit a totes les edats.

 Els resultats són molt positius:

• La posada en marxa de la Comissió Tècnica Municipal d’Educació 360. Des 
d’aquest espai s’ha planificat una primera acció coordinada per conèixer les 
necessitats i els desitjos dels joves del municipi. 

• L’ampliació de funcions del Consell Municipal d’Educació (CME), amb noves 
comissions, com la d’Educació 360 i la de mobilitat-camí escolar. Des d’aquest 
espai de governança s’han iniciat diferents actuacions:

1. Per mitjà de la comissió de mobilitat s’ha iniciat un camí escolar. Se 
l’ha relacionat amb la promoció d’hàbits saludables i alternatius al 
trànsit rodat.

2. S’han impulsat diferents formacions educatives relacionades amb 
temàtiques d’interès  general: perspectiva de gènere, sostenibilitat, 
consum responsable, convivència o participació.

 3. S’han impulsat activitats formatives dirigides per famílies, que s’han 
convertit en agents node.
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4. Aportacions de la iniciativa en clau d’Educació 360

En l’àmbit de les oportunitats educatives

 S’han ofert nous espais de formació. D’una banda, les 
activitats-taller de recuperació d’antics oficis impartides 
pels mateixos pares i mares de Castellbell i El Vilar. De 
l’altra, l’impuls de debats oberts al municipi mitjançant 
temàtiques d’interès general. Aquests espais han permès 
connectar diferents visions de la comunitat amb relació 
a temàtiques d’interès general, qua han tingut  una molt 
bona acollida i una alta participació. 

 S’ha impulsat el transport escolar. Es tracta d’una res-
posta a les dificultats de mobilitat dins el territori i es vin-
cula al camí escolar.

En l’àmbit de la connexió dels aprenentatges

 La transformació del CEM en el Consell Municipal 
d’Educació. Mitjançant la representació de famílies, en-
titats, equipaments, tècnics municipals, representants 
polítics i centres educatius en un únic espai, s’han ampliat 
les oportunitats d’aprenentatge. Ha estat possible articu-
lant projectes educatius conjunts, reconeixent el potenci-
al educatiu de les entitats i connectant els interessos de 
les famílies, els infants, els joves o els centres educatius. 
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En l’àmbit de l’equitat educativa

 Pares o mares de l’àmbit artesanal són formadors d’activitats–taller. Les 
activitats-taller de recuperació d’antics oficis plantegen que l’equip formador 
siguin pares o mares de l’àmbit artesanal. Se’ls reconeix com a agents educatius 
en actiu d’acord amb els seus coneixements específics.

En l’àmbit de la governança educativa

 S’ha creat una comissió tècnica municipal d’Educació 360. Aquest espai de 
governança liderat per l’àrea d’Educació del municipi permet desenvolupar lògi-
ques de treball transversal i coordinar les diferents àrees municipals implicades: 
Educació, Joventut, Salut, Serveis Socials, Cultura, Territori, Turisme i Promoció 
Econòmica. Facilita, a més, l’optimització d’esforços i recursos per abordar les 
actuacions en lògica 360.

 El Consell Escolar Municipal (CEM) s’ha convertit en el Consell Municipal 
d’Educació (CME). Des d’aquest canvi, s’hi incorporen entitats i equipaments 
del municipi. Aquest nou òrgan de participació disposa de més funcions i comis-
sions. Per exemple, s’aborden temàtiques com el transport escolar o la relació 
bidireccional entre els agents educatius del municipi. 
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5. Factors d’èxit de l’experiència 

 Implicació política. Ha estat clau la voluntat política per situar l’educació com a 
eix prioritari de mandat.

 Espai de treball transversal municipal. Des de la comissió tècnica municipal 
de treball transversal en Educació 360 s’ha potenciat la pertinença a un mateix 
projecte educatiu al territori. Gairebé totes les àrees municipals estan implica-
des i de manera coordinada s’optimitzen els recursos. 

 Comunicació interna. Disposar d’eines col·laboratives en línia ha estat clau per 
millorar la comunicació interna de l’equip municipal.

 Estructura facilitadora pel treball col·laboratiu. El Consell Municipal d’Edu-
cació disposa ara d’una estructura àgil i unes regles de participació definides 
i coherents amb el treball col·laboratiu. A més, multiplica les possibilitats de 
relació i el coneixement mutu i optimitza el temps de participació ciutadana.

 Clarificació de funcions entre els diferents espais. És un factor clau haver 
diferenciat els espais segons la seva naturalesa: participació ciutadana, coordi-
nació tècnica, debat o foment d’aprenentatges. 

 Metodologia estratègica. Ha estat un factor clau la utilització de la tècnica del 
sociograma per copsar l’estat de les relacions educatives al municipi. S’hi han 
identificat actors socials, equipaments, projectes, activitats i el grau de relació 
entre els agents. 

 Apoderament de les famílies. Ha estat clau haver reconegut les famílies com a 
agents educatius i formatius de ple dret.

 Espais polivalents. La Bebeteca és un espai on es compaginen les activitats lú-
diques i formatives de petita infància amb les propostes de formació educativa 
adreçada al conjunt de la ciutadania.
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6. Reptes i estratègies per a la seva sostenibilitat

 Obtenir un acord entre les diferents formacions polítiques 
per implementar una estratègia d’educació 360 al municipi. 
És necessari un acord entre el conjunt de formacions polítiques 
perquè l’estratègia d’Educació 360 sigui continuada en el temps.

 Potenciar la implicació familiar en les qüestions educatives. 
Cal seguir treballant i potenciant accions que esdevinguin estra-
tègia pel foment de la cultura participativa. 

 Consolidar la comissió tècnica municipal de treball transver-
sal en Educació 360. Mitjançant la construcció d’un pla de treball 
conjunt es podrà avançar en la coordinació d’intervencions muni-
cipals en matèria d’Educació 360. 

 Impulsar projectes transformadors per superar la dificultat 
de mobilitat al municipi. És un repte crear projectes educatius 
atractius que beneficiïn el conjunt de la ciutadania. 

 Fer créixer el sentiment de pertinença i estima vers el territo-
ri. Cal seguir treballant per a la transformació d’imatges o percep-
cions que limiten les potencialitats del municipi.
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7. Beneficis previstos per als diversos actors 

 Per a l’administració: Per mitjà de la posada en marxa de la comissió tècni-
ca municipal es pretenen generar noves condicions de treball transversal dins 
l’Ajuntament. 

 Per a la comunitat educativa: Davant de les accions educatives en clau 360, 
s’espera una major implicació ciutadana mitjançant el Consell Municipal d’Edu-
cació. També s’espera potenciar el sentiment de pertinença, d’adhesió i estima 
vers el territori. Finalment, per mitjà de noves actuacions s’espera contrarestar 
les dificultats de mobilitat, donades les característiques del municipi.

 Per als joves: S’espera incidir en la continuïtat dels i les joves en el seu itinerari 
formatiu. 

 Per a les famílies: S’espera que més famílies es percebin a elles mateixes com a 
agents educatius i formatius dins el territori.

8. Recomanacions per transferir el model

 Diferenciar funcions i espais de treball en clau 360. Dotar-se d’una estructu-
ra bàsica estable per construir, materialitzar i consensuar el procés i les actuacions 
d’Educació 360. Cal diferenciar els espais de coordinació tècnica municipal (Comis-
sió tècnica transversal d’Educació 360), amb els de participació ciutadana (CME) i els 
que generen debat i formació educativa.

 Crear un espai de coordinació tècnica municipal interna. Aquesta estructura 
ha permès canalitzar relacions informals que des de la proximitat tenen lloc a 
municipis petits. Aquest plantejament facilita la planificació d’un treball munici-
pal transversal com és l’Educació 360.

 Simplificar els espais de participació ciutadana. En un municipi de 3.500 ha-
bitants, és efectiu que les estructures de participació ciutadana siguin les mí-
nimes possibles, de manera que es facilita que en un mateix espai tingui lloc el 
seguiment i la presa de decisions. 

 Ampliar les funcions i la participació de nous agents socials en convertir el 
Consell Escolar Municipal en un Consell Municipal Educatiu. Aquesta decisió 
ha permès ampliar les connexions entre agents i generar noves oportunitats 
educatives. 

 Potenciar el lideratge de l’àrea municipal d’educació i assumir tasques de 
secretaria tècnica. És recomanable que el lideratge recaigui en l’àrea d’educa-
ció de l’Ajuntament i que pugui assumir tasques de secretaria tècnica, tant en els 
dispositius de coordinació interns (Comissió tècnica municipal d’Educació 360) 
com externs (CME). Tasques com convocatòries, redacció d’actes o tasques de 
seguiment de documents n’asseguren l’estabilitat.

 Motivar la participació de les famílies a partir d’activitats que els reconeguin 
com a agents educatius i formatius.

 Optimitzar espais i activitats que cobreixin necessitats. L’obertura d’una 
Bebeteca permet que un municipi de 3.500 habitants disposi d’un equipament 
lúdic i formatiu per a petita infància, dirigit a famílies que no formen part de 
l’escola bressol. 
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Recursos i vincles

 Castellbell i el Vilar- Educació

 http://www.castellbellielvilar.cat/temes/educacio/

 Experiència pilot Educació 360

 http://educaentorn.diba.cat/detall/1765/educacio360
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AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
carrer Joaquim borràs, 40 | tel. 938 340 350 

08296 castellbell i el vilar

castellbellielvilar.cat
castellbell@diba.cat   

 @ajcastellbell

Experiència pilot promoguda per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
i la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona

ALIANÇA EDUCACIÓ 360
provença, 324 | tel. 934 588 700

08307 barcelona

educacio360.cat
info@educacio360.cat

 @educacio360

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Recinte Escola industrial - Edifici del Rellotge, 1a
carrer comte d’urgell, 187 | tel. 93 4022263
08036 barcelona

diba.cat/web/educacio
gs.educacio@diba.cat

 @diba.cat - @educadiba


