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1. Context del municipi i necessitat detectada

Granollers és la capital de la comarca del Vallès Oriental. El 
2018 té 60.981 habitants, amb un creixement demogràfic ac-
tual moderat. La població adolescent en l’etapa educativa 
de secundària –a la qual va dirigida el programa Etcètera― 
representa un 4% de la població total, unes 2.500 perso-
nes, amb una projecció de creixement durant els propers 
quatre anys i decreixement posterior. 

L’Etcètera es justifica a partir de la introducció de la jorna-
da compactada als instituts públics. Arran d’aquesta nova 
situació horària, es comencen a detectar noies i nois adoles-

cents que no fan cap activitat que estructuri el seu temps 
de tarda amb un propòsit educatiu. També el justifica la 
voluntat de fomentar decididament l’accés i la participació 
activa dels adolescents a la vida cultural de la ciutat. Això 
es deu al fet que les iniciatives desenvolupades en el passat 
per apropar els infants i els adolescents als equipaments i 
a les entitats socioculturals de la ciutat no han aconseguit 
crear vincles sostinguts al llarg del temps. 

2. Contribucions del programa Etcètera

Per mitjà d’aquesta iniciativa es posa a l’abast de la població 
adolescent de Granollers una oferta coordinada de tallers 
per aprendre habilitats socials, culturals i artístiques fora 
de l’horari lectiu. L’oferta s’organitza amb la implicació dels 
equipaments i de les entitats locals, la qual cosa facilita l’ac-
cés a un temps educatiu de qualitat i potencia la participació 
i l’emprenedoria dels adolescents en la vida sociocultural de 
la ciutat. 
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3. Elements més significatius del programa Etcètera

 Neix com a iniciativa compartida entre els diferents serveis de l’Àrea de Serveis 
a la Persona, que engloben Joventut, Educació, Esports i Cultura i que al seu torn 
constitueixen la Comissió Impulsora del programa Etcètera. 

 El seu objectiu s’orienta a oferir més oportunitats educatives als nois i noies 
adolescents durant el temps no lectiu, per mitjà d’una oferta coordinada d’ac-
tivitats de tipus cultural i artístic. Per a aquest propòsit s’hi impliquen equipa-
ments i entitats locals, la qual cosa estableix vincles sostinguts i actius per enge-
gar iniciatives socioculturals liderades pels adolescents. Aquest objectiu genèric 
s’articula d’acord amb quatre estratègies:

• Amb relació als adolescents: crear oportunitats d’aprenentatge que activin 
el seu desig, la seva motivació i els seus interessos, de manera que s’obrin 
noves perspectives d’aprenentatge i participació. Aquestes oportunitats es 
generen en un entorn i un ambient ―el dels equipaments i les entitats de la 
ciutat― idonis per generar vincles i oportunitats educatives i participatives 
que vagin més enllà del programa Etcètera. En aquest sentit, es pretén esti-
mular l’emprenedoria cultural dels adolescents, que té a veure amb la seva 
voluntat de fomentar una pedrera de persones i un planter d’iniciatives cul-
turals.

• Amb relació als agents culturals de la ciutat: l’objectiu és implicar-los en la ge-
neració d’oportunitats socioeducatives des d’una vessant d’equitat i de qua-
litat, de manera que esdevinguin agents dinamitzadors de la ciutat. 

• Amb relació als centres educatius: l’objectiu és implicar el professorat tutor i el 
claustre dels instituts, per contribuir des de les aules perquè l’alumnat acce-
deixi a oportunitats d’educació no formal. 

• Pel que fa a la metodologia del programa: l’objectiu és organitzar activitats 
emprant metodologies d’aprenentatge pràctiques i experiencials. S’oferei-
xen diverses propostes d’activitats per afavorir una major personalització 
d’itineraris i motivació per a l’aprenentatge a partir de la lliure elecció. 

 Els seus fonaments combinen la generació d’oportunitats educatives i l’equi-
tat, amb la connexió dels aprenentatges entre el temps lectiu i no lectiu. Tam-
bé es desenvolupa a partir de criteris de governança.  

 Té un abast de ciutat i va dirigit a l’alumnat de secundària del conjunt d’insti-
tuts de Granollers, tant públics com concertats, amb especial incidència en els 
centres que fan jornada compactada. 

 Fins al moment, s’ha desenvolupat una primera fase de treball, que té a veure 
amb els tallers de lleure educatiu municipals: amb una oferta diversa de tallers 
educatius en l’àmbit cultural i artístic per a públic adolescent. 
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 Es preveu desenvolupar una altra fase més: Suport a entitats, a partir de la pro-
visió de recursos de diferent tipus per recolzar iniciatives educatives dirigides 
a públic adolescent (culturals, lleure, veïnals, entre d’altres) com la creació de 
noves entitats o seccions juvenils en entitats ja existents. 

 Els resultats obtinguts fins al moment tenen a veure amb un augment lent 
però constant d’adolescents participants. En els dos anys i mig de vida d’aques-
ta iniciativa s’han fet un total de 5 edicions semestrals dels cicles de tallers pels 
quals han passat aproximadament 409 adolescents, que suposen el 17% dels 
adolescents de la ciutat. Per mitjà d’un procés d’enquestatge s’ha recollit un 
alt grau de satisfacció de l’alumnat participant amb una important diversitat 
de centres educatius de procedència. S’han creat nous tallers en l’àmbit artís-
tic, esportiu o tecnològic, amb el club de makers. Aquesta oferta disposa d’un 
fort component descentralitzat i de vegades s’han fet a mida, en equipaments 
de barris específics, anomenats Binomis, ja que aquests espais ofereixen dos 
moments diferents, un primer  d’acompanyament escolar i un segon de treball 
sobre els seus interessos, com les cultures urbanes i l’esport.
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4. Aportacions de l’Etcètera en clau d’Educació 360

En l’àmbit de les oportunitats educatives

 Els equipaments culturals i les entitats de la ciutat 
han esdevingut agents actius en la generació de 
l’oferta educativa als adolescents. Per aconseguir-ho, 
la comissió impulsora del programa Etcètera ha establert 
una via de contacte periòdic amb els equipaments i enti-
tats per canalitzar l’elaboració de propostes educatives 
amb intencionalitat pedagògica. Aquestes propostes han 
estat debatudes amb la comissió impulsora i s’han alineat 
amb els objectius i criteris del programa.

 S’ha aconseguit una major motivació i interès per 
l’aprenentatge dels adolescents que participen en les 
activitats. S’han creat activitats educatives en un entorn 
diferent a l’institut. Per fer-ho, s’han desenvolupat nous 
enfocaments pedagògics i més possibilitats d’atenció per-
sonalitzada. A més, s’ha creat una oferta d’activitats co-
muna als instituts, que ha permès la relació d’alumnat de 
diferents centres, la qual cosa ha evidenciat la diversitat 
social de la ciutat. 

 Els tutors de cada grup-classe s’han implicat en la di-
fusió, la recomanació i la prescripció d’oportunitats 
educatives fora de l’horari lectiu. Això s’ha aconseguit 
designant un coordinador pedagògic dins de cada institut. 
Es tracta d’un docent del claustre amb una doble funció: 
transmetre als tutors el propòsit del programa, i vetllar 
per tal que a l’espai de tutoria es presentin les oportu-
nitats que ofereix el temps no lectiu. Aquesta figura és 
designada per la direcció de cada institut, valorant sota 
criteris propis quina és la persona adient per fer aquesta 
funció de nexe. La previsió és mantenir-la al llarg dels cur-
sos.

 S’ha reforçat el sistema d’avaluació dels aprenentat-
ges. S’ha anat més enllà de la recollida d’indicadors de sa-
tisfacció al final dels tallers. Concretament, s’ha creat una 
eina d’avaluació d’assoliment de competències socials de 
l’adolescent, que aplica el tallerista a l’inici, a la meitat i 
al final de cada taller, i que es traspassa posteriorment al 
tutor de l’institut. 
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En l’àmbit de l’equitat educativa

 Adolescents amb situacions de vulnerabilitat han accedit al programa. Per 
fer-ho, s’ha comptat amb la implicació dels seus tutors, els quals han motivat i 
orientat els adolescents a participar-hi. També s’hi han implicat educadors so-
cials i tècnics comunitaris, a partir d’establir canals de derivació que inclouen 
recursos educatius com els Centres Oberts.

 S’han reduït els preus dels tallers. S’ha introduït la possibilitat d’exempció de 
pagament en cas de situacions de dificultat econòmica i es disposa d’un preu 
públic més reduït per a les activitats Educació 360.

 S’han descentralitzat activitats als barris socialment més desfavorits. Això 
ha permès arribar a més adolescents des d’un treball personalitzat i d’acord 
amb els seus interessos.  

En l’àmbit de la connexió dels aprenentatges

 S’ha aconseguit la continuïtat d’algunes activitats. Més enllà dels tallers ini-
cials en activitats com en l’àmbit de la robòtica, s’ha donat continuïtat a la im-
plicació d’equipaments i entitats. N’és un factor favorable que els professionals 
dels equipaments i entitats són qui duen a terme les activitats.

 Els diferents agents educatius mostren una actitud dinàmica i proactiva. A 
la pràctica, tant equipaments com tutors i alumnat han formulat noves propos-
tes educatives i han aconseguit incorporar diferents interessos i nous propòsits.

 L’enfocament pedagògic ha permès generar vincles entre els participants i 
talleristes. S’ha aconseguit un impacte educatiu i aprenentatge entre els ado-
lescents. La seva experiència de participació és significativa i cal posar en valor 
una pedagogia propera i personalitzada que ha afavorit la generació de vincles 
en un ambient de confort educatiu.
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En l’àmbit de la governança

 L’Etcètera disposa d’una estratègia organitzativa que impulsa i possibilita 
el treball en xarxa. Concretament cal destacar:

• Comissió impulsora: és l’encarregada del seu disseny, impuls i coordinació. 
Facilita el treball en xarxa entre els àmbits d’Educació, Joventut i Cultura, i 
lògiques de transversalitat. També facilita el treball en xarxa amb els centres 
educatius, entitats i equipaments. 

• Coordinació pedagògica: cada institut ha assignat un referent o coordinador 
pedagògic que fa d’enllaç entre el programa i els tutors. S’articula així la im-
plicació del conjunt d’instituts de la ciutat.

• Claustre: s’ha dinamitzat continuadament un espai de treball amb els dife-
rents promotors i talleristes del programa. Això permet la qualitat i coherèn-
cia pedagògica de les activitats. També, una major iniciativa i proactivitat dels 
talleristes i la creació de connexions. A la pràctica, els talleristes disposen de 
més hores de claustre i de més espai de temps per acollir els adolescents.

 L’Etcètera disposa d’una estructura àmplia i transversal que vetlla per la 
coherència de les polítiques, els programes i les activitats dirigides als ado-
lescents. Concretament aquesta estructura té el nom Adolescències 360 i la con-
formació dels següents dos espais permet la detecció i l’expressió d’interessos 
d’aprenentatge dels adolescents perquè siguin integrats al programa.

• Fòrum de les Adolescències: espai participatiu format per nois i noies que 
cursen secundària a Granollers, d’entitats de lleure, de centres oberts i de 
l’Escola Montserrat Montero.

• Taula tècnica de les adolescències: a nivell tècnic, es crea una taula amb re-
presentació de diferents àrees de l’Ajuntament, per analitzar conjuntament 
els punts forts i febles de les polítiques d’adolescència actuals i sumar amb 
accions comunes interserveis. 
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5. Factors d’èxit del programa

 Lideratge compartit. L’impuls polític i el lideratge sostingut per mitjà d’una co-
missió impulsora interdepartamental ha permès lògiques de corresponsabilitat 
interna, de disseny compartit i de distribució de responsabilitats entre el con-
junt de serveis implicats. 

 Treball en xarxa eficaç. La dinamització efectiva dels diferents espais de treball 
en xarxa es recolza en diferents elements: previsió de dinàmiques participatives 
i creatives, clarificació constant dels objectius del programa i d’una organització 
efectiva de les reunions. Alguns factors clau de la dinamització dels espais de 
coordinació han estat:  

• Coordinació pedagògica: crear una interlocució bidireccional entre la Comis-
sió Impulsora i els centres educatius, ja que ha permès vehicular les conside-
racions del personal docent dels instituts. També, el paper dels docents com 
a prescriptors del programa.

• Claustre: són claus les reunions amb els talleristes per tal d’unificar objectius 
i pedagogia, així com l’intercanvi de bones pràctiques.

 Diversificació de la difusió. L’ús de diferents canals de difusió permet una es-
tratègia múltiple i simultània. Ha estat clau el paper de prescripció dels tutors 
cap als tallers i des de l’acció tutorial. També, la difusió del programa per mitjà 
dels Punts d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària. Al-
hora, des dels serveis de joventut, educació i serveis socials, n’han fet difusió. 
Aquestes implicacions han permès també fomentar que els mateixos adoles-
cents recomanin les activitats a d’altres, a través de les xarxes socials.

 Participació dels adolescents en el disseny. Mitjançant la creació del Fòrum 
de les Adolescències, creat sota el paraigua d’Adolescències 360, s’ha afavorit la 
vinculació de la veu dels adolescents en el disseny del programa.

 Obertura dels tallers a la comunitat i la ciutat. Cada taller es concreta en 
un producte tangible que es mostra posteriorment a la comunitat. Programar 
espectacles o fer tallers de còmic generen adhesió ciutadana a la proposta.
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6. Reptes i estratègies per a la sostenibilitat

 Consolidar el colideratge. Cal consolidar la correspon-
sabilitat dels diferents serveis implicats al programa. Per 
fer-ho, cal avançar en noves fórmules que permetin la 
seva presa de decisions i la implicació activa.

 Innovació en l’oferta de tallers. El programa Etcètera 
ha d’avançar com a espai propi que aporta una sèrie de 
valors afegits. Per fer-ho, pot ser útil la imatge de marca 
creada per transmetre millor el sentit educatiu, social i 
cultural de la iniciativa.

 Difusió més estratègica. Cal potenciar que els mateixos 
adolescents esdevinguin prescriptors dels tallers.

 Incorporació de nous perfils. S’ha aconseguit una hete-
rogeneïtat dels participants des del punt de vista de la 
procedència del centre educatiu, però és necessari arri-
bar als nois i noies amb menys proximitat a l’àmbit soci-
ocultural. 

 Obertura de les entitats i dels equipaments a les pro-
postes dels adolescents. Cal explorar noves fórmules 
perquè els nois i noies adolescents participin encara més 
del disseny dels continguts educatius del programa. Ex-
plorar canvis organitzatius dins les entitats i dels equipa-
ments pot ser-ne una estratègia.

 Funció orientadora i prescriptora de les tutories i de 
la direcció dels instituts. S’ha de treballar per una im-
plicació més activa i homogènia dels instituts, ja que el 
grau de prescripció i interès dels tutors és encara molt 
desigual. Respecte d’això, cal explorar fórmules per a un 
major reconeixement dins del context lectiu. Una estratè-
gia a potenciar seria utilitzar, com a eina compartida amb 
els instituts, l’avaluació de les competències socials, que 
vol ser una estratègia socioeducativa de l’Etcètera. 

 Enriquir l’avaluació del programa. S’han identificat els 
indicadors de procés, resultats i impacte del programa, 
però és necessari implementar el quadre de comanda-
ment de l’avaluació que sintetitza els indicadors i en per-
met fer el seguiment amb facilitat. 

Reptes i 
estratègies 
de futur
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8. Recomanacions per transferir el model

 Desenvolupar una cultura de treball col·laborativa i en xarxa. Destinar 
temps i esforç per crear les condicions favorables per exercir un lideratge com-
partit permet avançar en els objectius plantejats. Cal invertir temps en el dis-
seny compartit, la comprensió i el consens inicial del projecte. 

 Partir del teixit i els actius culturals, humans i educatius. És indispensable 
partir d’una identificació clara sobre les oportunitats que ofereix el territori en 
l’àmbit cultural i artístic.

 Equipaments oberts i permeables. El programa Etcètera requereix una volun-
tat d’obertura dels equipaments culturals i a l’hora contribueix al fet que es pro-
dueixi. S’ha de fer un treball de fons amb els equipaments perquè integrin més 
la vessant educativa i participativa en el seu projecte.

7. Beneficis previstos per als diversos actors

 Per a l’ajuntament: l’experiència adquirida en treball en xarxa i per projectes 
compartits dins de l’administració local permetrà una execució molt més exito-
sa de projectes transversals recentment aprovats, com són el Pla de Joventut i el 
Pla d’Infància i Adolescència.

 Per a la comunitat educativa: S’espera que es visibilitzin i es reconeguin les 
aportacions culturals i artístiques de la població adolescent a la ciutat. Aquest 
reconeixement ha de contribuir a una implicació més activa dels instituts.

 Per als adolescents: s’espera que els nois i noies de la ciutat accedeixen a més 
i millors oportunitats educatives i se sentin reconeguts com a ciutadans actius. 
S’espera així que esdevinguin agents educatius en la mesura que passin a lide-
rar iniciatives culturals connectades amb el teixit sociocultural i educatiu de la 
ciutat.
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 Fòrum de les Adolescències

 www.granollers.cat/arrel

 Fòrum de les Adolescències (instagram i twitter)

 @arrelGRN

 Pla Local d’Infància i Adolescència 2018-2024

 www.granollers.cat/plia

 Pla Local de Joventut 2019-2022

 http://www.grajove.cat/participacio/pla-local-de-joventut

 

 Vídeo Adolescències360

 https://youtu.be/HkSRSUMJ0jg

9. Per a saber-ne més

Recursos 
i vincles
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