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Caracterització 
de l’experiència



1. Context del municipi i necessitat detectada

El municipi de Manlleu, situat a la comarca d’Osona, té una 
població de 20.194 persones, i concentra el 13% de la pobla-
ció de la comarca. La seva població té una edat mitjana de 
41,6 anys, un punt per sota de la catalana, amb una taxa d’in-
fants i de joventut elevada. El percentatge d’habitants amb 
nacionalitat estrangera durant el 2018 és del 20,9 % (tant a 
Osona com a Catalunya se situa entorn a un 13,5%). A nivell 
escolar la seva oferta es configura a partir de dues Escoles 
Bressol Municipals, cinc d’Educació Infantil i Primària (dues 
d’elles concertades i de les quals una arriba fins a la secun-
dària) i tres centres de secundària dels quals un és concertat. 

La problemàtica que dona peu a aquesta iniciativa té a veure 
amb la identificació que en l’àmbit de les extraescolars els 
centres educatius per ells sols no podien garantir una ofer-
ta àmplia i diversa d’activitats. L’existència de duplicitats i 
la manca d’oportunitats educatives pel conjunt d’infants i 
joves del municipi, van evidenciar la necessitat de revisar-ne 
l’oferta. En conseqüència, les extraescolars en clau 360 a 
Manlleu dona resposta a la necessitat de fer un pas més 
en la coordinació entre les AMPA de les escoles i instituts. 

2. Contribucions del programa

És una aposta per configurar l’oferta d’extraescolars en 
coherència amb paràmetres de qualitat, equitat i segons 
les necessitats i els interessos dels infants i joves del mu-
nicipi.

Per mitjà d’aquesta iniciativa, més de trenta agents educa-
tius d’escoles, instituts, AMPA, tècnics de l’ajuntament i enti-
tats educatives, promouen una nova oferta d’extraescolars 
d’acord amb la qualitat i l’equitat educativa. Des d’aquesta 
reorganització s’aconsegueix que els nois i les noies, les se-
ves famílies i la comunitat educativa de Manlleu disposin 
d’una proposta i una visió global i transversal de les oportu-
nitats educatives.
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3. Elements més significatius de l’experiència

 Els antecedents d’aquesta iniciativa se situen en la confluència següent : 

• La priorització del valor de l’educació més enllà de l’escola en el marc del II 
Fòrum Educatiu de Manlleu de l’any 2017 i des del Projecte Educatiu de Ciutat.

• L’aposta, des de l’àrea d’educació de l’Ajuntament l’any 2017, per realitzar 
una diagnosi educativa,  des d’una perspectiva d’oportunitats de l’Educació 
360. 

• La proposta feta des de l’Ajuntament a Xarxampa (espai de coordinació de les 
AMPA de primària i secundària creat el curs 2009-2010) per treballar conjun-
tament la reorganització de les extraescolars de forma conjunta, repensar-la 
i obrir-ne l’oferta a tots els infants i joves.  

 El seu objectiu s’orienta a la millora de les oportunitats educatives del territori, 
d’acord amb l’equitat i la qualitat educativa i mitjançant l’organització i l’amplia-
ció de l’oferta coordinada d’extraescolars. Per fer-ho possible es té en compte el 
conjunt d’agents educatius.

 És una iniciativa oberta i en constant evolució, perquè es dissenya i es de-
senvolupa entre els diferents agents educatius del territori, que conjuntament 
aporten les seves visions i expertesa. N’és un element clau la seva vinculació i 
la coordinació entre les AMPA  dels centres educatius del municipi.  

 Es fonamenta des d’un model de coordinació de les extraescolars que implica 
dissenyar i reorganitzar l’oferta per ampliar les oportunitats educatives. Es fo-
namenta també des de diferents estratègies per al foment de l’equitat educati-
va, així com des de la connexió d’aprenentatges a partir de materialitzar nous 
projectes educatius (projecte Viladomat i futura creació de l’Escola Esportiva 
municipal).

 S’adreça a l’alumnat d’infantil, primària i secundària de Manlleu. També, i du-
rant el curs 2018-2019, s’han desenvolupat activitats familiars durant els caps de 
setmana a les cinc escoles de primària. 

 Les seves fases de treball són:

• Diagnosi inicial: durant el curs 2016-2017 s’ha dut a terme l’anàlisi global de 
l’oferta educativa essent el punt de partida de la comissió d’extraescolars de 
Xarxampa. 

• Organització per part del PEC d’uns tallers de cuina gratuïts per a nens i ne-
nes de 4t i 5è de primària de totes les escoles, com a prova pilot prèvia a 
l’obertura de les extraescolars (abril-maig 2017).

• Nou disseny de l’oferta d’activitats: se’n revisa l’organització des de criteris 
de racionalització, de manera que se n’evita la duplicitat i s’aposta per la seva 
diversificació. També se’n facilita l’accés i se’n millora el valor educatiu.

• Difusió de les activitats a partir dels dos catàlegs conjunts de primària i de 
secundària: Els primers es presenten al setembre del 2017 (per al curs 2017-
2018). El procés es repeteix durant el curs 2018 – 2019, però avançant-ne la 
presentació al juny per tal de millorar la planificació de les famílies. A més, es 
presenta l’oferta segons temàtiques concretes, de manera que se supera la 
perspectiva únicament escolar. 

 A totes les fases és transversal la implicació i coordinació dels diferents 
agents educatius. Concretament a partir de diferents espais i estratègies:

• Reunions amb el conjunt de direccions dels centres educatius: tenen lloc 
cada curs escolar amb l’objectiu de transmetre els fonaments que configu-
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ren la mirada 360. També es potencia la figura dels tutors i tutores com a 
prescriptors de les activitats per a una major connexió dels aprenentatges.

• Reunions amb les entitats de Manlleu: s’orienten a la implicació de les enti-
tats a partir d’incorporar algunes de les activitats del catàleg, de manera que 
es potencia la seva mirada i els valors educatius. 

• Contacte amb la mesquita de Manlleu: s’exploren canals de col·laboració per 
tal de potenciar conjuntament el valor educatiu de l’oferta educativa.

• Mobilització de nous agents del territori per al disseny de la futura escola 
esportiva municipal: s’està treballant per tal d’incorporar empreses privades 
del sector esportiu, nous sectors municipals, el Servei d’Ocupació o el CAP-
Salut.

 El resultat principal d’aquest procés col·lectiu es materialitza en l’elaboració 
dels catàlegs de presentació de les activitats extraescolars. Concretament, 
durant el curs 2018-2019 s’han dut terme 29 activitats a l’etapa de primària i 9 a 
l’etapa de secundària, en les quals han participat un total de 496 infants i joves, 
que representen respectivament, el 20% i el 10% de Manlleu. En el seu conjunt 
es constata que s’ha propiciat l’accés d’infants i joves que abans no gaudien 
de l’oferta. Paral·lelament i en col·laboració amb el PEC de Manlleu, s’ha elabo-
rat un estudi sobre les activitats extraescolars al municipi que aportarà noves 
evidències i indicadors per superar obstacles per a l’accés i la millora de l’oferta 
educativa de cara al curs 2019-2020.  
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Aprenentatges 
clau



4. Aportacions de l’experiència en clau d’Educació 360

En l’àmbit de les oportunitats educatives

 S’ha elaborat un mapa de recursos extraescolars vin-
culat als centres educatius. És un instrument d’anàlisi 
en clau 360 i ha permès una fotografia inicial de la situa-
ció.   

 S’ha realitzat un estudi de diagnosi socioeducativa. Hi 
han participat infants, joves, famílies i tutors i tutores. Ha 
permès garantir que l’oferta educativa extraescolar doni 
resposta a les necessitats educatives i als interessos dels 
infants i dels joves de la ciutat. 

 S’han creat noves i millors oportunitats educatives. 
S’han establert nous criteris comuns de qualitat amb uns 
estàndards mínims. Això ha permès més racionalització 
de l’organització de l’oferta i creació de noves activitats. 
També ha possibilitat la mobilitat dels infants i joves entre 
centres educatius prioritzant-ne el contingut i no tant el 
lloc de desenvolupament. Un total de 40 alumnes han re-
alitzat activitats fora el centre educatiu de referència. 

En l’àmbit de la connexió dels aprenentatges

 S’ha connectat l’educació musical al temps lectiu. L’im-
puls del projecte Viladomat permet que l’educació musi-
cal tingui un pes específic dins un centre educatiu en un 
entorn complex. Dins de l’horari lectiu i en col·laboració 
amb l’Escola Municipal de Música, s’ha establert una ali-
ança educativa per tal de desenvolupar l’educació musi-
cal i el  cant coral a les etapes d’infantil i primària, seguint 
el currículum oficial que es porta a terme a l’Escola de 
Música Municipal. 

 Es preveu connectar l’esport i el temps lectiu. Per al 
proper curs 2019-2020 es preveu la creació de l’Escola 
Esportiva Municipal. Des d’aquest marc, es vol potenciar 
l’oferta esportiva de lleure no competitiva per mitjà d’un 
treball per competències a les activitats esportives extra-
escolars. Aquestes activitats estaran connectades amb el 
temps lectiu mitjançant els docents d’educació física. 

 Els tutors dels centres educatius han desenvolupat 
una funció de prescripció amb els infants i joves. Per 
mitjà de la creació d’itineraris educatius personalitzats, 
alguns tutors i tutores han orientat l’alumnat en la realit-
zació d’activitats, des d’una visió educativa i global i vincu-
lant els aprenentatges dins i fora de l’aula.

Aprenentatges 
clau

| 8

Oferta cOOrdinada d’extraescOlars al municipi



En l’àmbit de la governança

 S’ha creat un espai de treball i coordinació entre les AMPA en l’àmbit de les 
extraescolars. Malgrat que Xarxampa ja existia, s’han creat dues comissions es-
pecífiques per treballar de manera coordinada l’àmbit de les extraescolars: una 
per a primària i una per a secundària. El seu funcionament combina l’autonomia 
de cada comissió amb espais conjunts per a la presa de decisions.

 S’ha propiciat la col·laboració entre els centres educatius i la mobilitat i rela-
ció de nois i noies de diferents centres educatius.
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5. Factors d’èxit del programa

 L’acompanyament de l’Ajuntament i de la Comissió d’Extraescolars. Durant 
els espais de treball s’ha afavorit que els agents implicats s’hagin vist capacitats 
i legitimats per a la presa de decisions conjunta. 

 Lideratge compartit entre els diferents agents. Ha permès marges de refle-
xió i de millora, i ha respectat els ritmes de cada agent segons les decisions que 
s’han pres.

 Espai de co-construcció. Xarxampa s’ha evidenciat com a element clau per faci-
litar l’impuls i el desenvolupament de la iniciativa.

 Estratègies per fomentar l’equitat. S’han impulsat ajudes econòmiques sub-
vencionant les activitats; s’ha treballat coordinament amb Serveis Socials, orien-
tant i acompanyant les famílies en situació de vulnerabilitat; s’han rebaixat els 
preus de les activitats; s’ha revisat l’organització horària de les activitats per tal 
de facilitar la participació de l’alumnat fora el seu centre educatiu de referència.

 Difondre l’oferta educativa a les famílies per mitjà dels centres educatius.  
Ha estat clau la dinamització i ús dels catàlegs d’extraescolars i l’organització de 
la jornada de Mostra de les activitats al carrer, ja que ha permès que els infants i 
els joves tinguessin una primera experiència.

 Garantir la qualitat de les activitats. Establir uns criteris comuns de qualitat 
ha aportat garanties legals i una millor percepció per part dels diferents agents 
implicats. La funció de coordinació de la comissió d’extraescolars, ha garantit 
revisar prèviament les activitats proposades pels centres educatius. 

 Disposar de dades i d’instruments de mesura per reorganitzar l’oferta.  Ha 
estat clau la diagnosi inicial, ja que ha permès un punt de partida comú, des de 
la implicació i participació del conjunt d’agents educatius. 

 Compartir espais dels diversos centres educatius. Les activitats s’han desen-
volupat en diferents centres promovent l’intercanvi de nois i noies i entenent el 
municipi com un ecosistema educatiu compartit.
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6. Reptes i estratègies per a la sostenibilitat

 Potenciar la connexió dels aprenentatges per mitjà 
de les activitats. La creació de la nova Escola Esportiva 
Municipal de Manlleu és una oportunitat per potenciar la 
connexió dels aprenentatges. Per fer-ho és indispensa-
ble el treball coordinat entre els tutors d’educació física 
i aquest equipament. A més, és una estratègia per vincu-
lar al procés de revisió i d’elaboració del catàleg a nous 
agents educatius.

 Augmentar la participació dels centres educatius. So-
bretot a partir de millorar el seu coneixement amb relació 
als recursos del territori. També, des de la funció de pres-
cripció dels tutors i tutores cap a les activitats educatives 
extraescolars.

 Seguir potenciant l’anàlisi de l’oferta educativa. La re-
alització d’un estudi elaborat recentment ha de permetre 
identificar amb precisió qui accedeix i qui no a les acti-
vitats actuals. També, actualitzar noves preferències de 
l’alumnat. D’altra banda, la sistematització de la recollida 
de les dades que ofereixen les inscripcions escolars, fent-
ne un seguiment, és també un element clau de futur. El 
conjunt d’aquests elements ha de permetre la presa deci-
sions d’acord amb evidències.

 Complementar la diversitat de l’oferta amb activitats 
pròpies de l’Ajuntament. Aquesta complementarietat 
esdevé condició d’avenç i sostenibilitat per a una oferta 

d’extraescolars sostinguda des de les entitats, centres 
educatius i el mateix Ajuntament.

 Potenciar un major reconeixement del valor educatiu 
de les extraescolars. Es preveu augmentar la participa-
ció de l’alumnat i les famílies en el disseny de les activi-
tats. Incorporar els seus interessos i les seves inquietuds 
permet una major apropiació de l’oferta educativa i, en 
conseqüència,  un major reconeixement del seu valor pe-
dagògic. També es té la previsió d’ampliar l’accés a activi-
tats educatives durant l’estiu, mesura que pot contribuir 
al seu reconeixement.

 Incrementar el nombre de participants en les activi-
tats extraescolars i estimular la mobilitat entre cen-
tres educatius. Hi ha recorregut de millora en aquest 
sentit.

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

 Partir d’una diagnosi del territori en clau 360 i d’un sistema d’indicadors 
d’avaluació adequat. Cal partir sabent quins són els reptes educatius i l’ofer-
ta a reorganitzar. També disposar prèviament d’un sistema d’indicadors per a 
l’avaluació facilita un bon seguiment del procés i fa àgil la introducció de les 
millores contínues necessàries.

 Analitzar les condicions i característiques dels espais de coordinació ja 
existents. Aquesta anàlisi permet la detecció de noves sinergies o vincles, ja 
sigui d’agents externs a l’estructura municipal o d’agents interns. Es facilita així 
la implicació de noves àrees de l’Ajuntament. 

 Disposar d’un espai de governança comú en el qual tots els centres i Ampa 
disposin del seu espai de participació.

7. Beneficis previstos per als diversos actors

 Per a la comunitat educativa: s’espera una major cohesió social i una millora 
de les relacions socials, ja que l’alt moviment d’infants i joves a diferents centres 
educatius de la ciutat ha d’afavorir noves relacions personals i ha d’ampliar el 
coneixement de l’alumnat sobre el seu entorn. Alhora, també s’espera major 
reconeixement del valor educatiu de les activitats extraescolars, la qual cosa 
contribueix  a un canvi en l’imaginari social, des d’un major reconeixement social 
de les activitats educatives no lectives.  

 Per a infants i joves: es preveu ampliar les oportunitats educatives extraesco-
lars i la millora en la connexió dels aprenentatges. El procés de revisió de l’oferta 
educativa és cíclic i permanent. A mesura que s’avanci en aquesta direcció s’es-
pera seguir generant més i millors oportunitats educatives per a més infants i 
joves de Manlleu.
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 Manlleu – Educació

  http://www.manlleu.cat/viure/educacio.htm

 Extraescolars 18/19

 http://www.elter.net/noticia/22489/quines-extraescolars-soferiran-curs-que-ve-manlleu#.XNkioYgzZPY

 Vídeo Extraescolars Manlleu

  https://www.youtube.com/watch?v=flL9wryy5rQ

9. Per a saber-ne mésRecursos 
i vincles
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