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1. Context del municipi i necessitat detectada
Amb una població de prop de 32.000 habitants el 2018, els
barris de Bellvitge (24.842 habitants) i Gornal (6.951 habitants) representen el 12% de la població de l’Hospitalet
(266.415 habitants). A nivell demogràfic, Bellvitge és un dels
barris de la ciutat amb més població més gran de 65 anys,
mentre que a Gornal la proporció de població menor de 19
anys és superior a la mitjana de la ciutat. Tots dos barris es
troben per sota de la mitjana de la ciutat tant pel que fa al nivell educatiu de la població (a Gornal el 60 % de la població té
un nivell d’estudis baix i a Bellvitge, un 44 %), com de renda
(segons una enquesta realitzada pel GESOP, el 2017 els ingressos familiars mensuals mitjans a Gornal eren de 1.470€
i a Bellvitge 1.812).1 D’altra banda, Bellvitge es caracteritza

per una important tradició associativa. Les reivindicacions
veïnals van ser clau per a la consolidació del barri, tant pel
que fa als serveis i equipaments –entre ells, els equipaments
educatius– i la millora dels espais públics. També és un referent en l’educació en el lleure i disposa d’un teixit associatiu
molt ric (segons aquesta mateixa enquesta el 18 % de les entitats de la ciutat pertanyen als barris de Bellvitge o GornaI) .
En aquest context es planteja la necessitat de millorar l’èxit
educatiu des d’una perspectiva que permeti reordenar els
temps educatius i oferir més i millors oportunitats educatives als infants i joves dels barris de Bellvitge i del Gornal.

2. Contribucions del programa
Per mitjà d’aquesta iniciativa s’ha emprès una transformació del Districte de Bellvitge-Gornal en clau Educació
360 que implica repensar els instituts i les escoles com a
centres oberts a l’entorn i promoure activitats educatives
de qualitat que connectin el temps lectiu amb el no lectiu,
focalitzant l’experiència en el treball amb el teixit associatiu
del territori i totes les seves potencialitats.
Una transformació que ha comptat amb la participació de
1421 alumnes i 178 famílies i 15 centres, i amb la participació
activa de 16 serveis municipals i 8 entitats del barri.

1. GESOP. Enquesta sobre els barris de L’Hospitalet de Llobregat. Informe de resultats. 2017
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3. Elements més significatius de l’experiència
Prèviament a l’inici d’aquest projecte, el curs 2005-06 es va posar en marxa
el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) a la zona nord de la ciutat, amb l’objectiu de
contribuir a l’èxit educatiu de tot l’alumnat i incrementar la cohesió social per
mitjà d’una resposta integrada i comunitària a les necessitats dels infants i dels
joves. La coordinació i la dinamització dels diferents agents del territori s’ha
fonamentat en la cooperació dels diferents agents intervinents mitjançant una
metodologia de treball en xarxa.
El curs 2016-17, l’Ajuntament decideix traslladar els elements més significatius de l’experiència del PEE al districte VI de Bellvitge-Gornal de la ciutat,
aprofundint en el model d’Educació 360, amb l’objectiu d’oferir més oportunitats als infants i joves. Aquests, els alumnes, esdevenen protagonistes de l’acció
educativa, per la qual cosa el centre educatiu es responsabilitza d’interactuar
amb l’entorn més proper i amb la resta del barri.
El procés de transformació educativa de Bellvitge-Gornal correspon a una àmplia
vessant de programes que s’han implementat sota uns nous paràmetres conceptuals de l’acció educativa (Educació 360). Podem dibuixar 4 eixos d’intervenció:
•

Disseny i realització de programes amb partenariat, alguns d’ells molt
consolidats, en els quals l’Hospitalet és un referent per a altres municipis,
com els 19 programes d’Aprenentatge-Servei, en què la reversió de l’acció
educativa en la comunitat és un objectiu primordial per a la millora de la
convivència i de la transformació social de l’entorn. O bé, d’altres de més
nous, com els programes Tàndem. Els 6 programes Tàndems del Districte
VI pretenen singularitzar els centres educatius públics de la ciutat per mitjà
d’un centre d’interès relacionat amb les noves tecnologies, la ciència, la història, l’art etc., establint aliances entre els centres educatius i els equipaments
municipals, les institucions, les entitats properes o ens especialitzats del territori (universitats i centres d’investigació).

•

Implantació dels programes més reeixits del PEE adreçada a reforçar l’èxit
escolar: prevenció i atenció de l’absentisme escolar; recursos de segona
oportunitat per als joves; programes d’adaptació curricular; acompanyament a l’alumnat i les seves famílies en les transicions i itineraris a la primària,
a la secundària i als estudis postobligatoris; suport educatiu als adolescents
amb dificultats d’aprenentatge per evitar l’abandonament escolar (Projecte
Link); tallers d’estudi assistit a primària i a secundària i programes d’orientació i assessorament per als joves.

•

Desenvolupament de programes d’innovació educativa que connecten el
que passa dins i fora dels centres educatius: promoció de la lectura (la Lliga
dels llibres); idiomes (tallers de reforç de l’anglès); activitats d’iniciació esportiva; activitats culturals (cinema i educació, mostra de teatre, fem ràdio);
programes de foment de la cultura emprenedora (CuEmE i Empresa Joven
Europea); dinamització d’activitats fora de l’horari lectiu i obertura de patis
escolars a tota la ciutadania.

•

Impuls de diferents accions adreçades a les famílies. Aquestes actuacions
abasten diferents nivells d’intervenció: suport i dinamització del funcionament de les AMPA i AFA; formació adreçada a les famílies; oferta de diferents
espais de debat educatiu en funció de les necessitats i els interessos de les
mares i pares; tallers i grups de conversa en llengua catalana; tertúlies literàries en col·laboració amb les Biblioteques, etc.

La realització d’aquests programes implica un treball i una coordinació continuada entre tots els agents involucrats en la transformació del barri, tant
dins del mateix ajuntament (educació, cultura, esports, joventut, benestar social,
promoció econòmica, guàrdia urbana, etc.) com amb les entitats i organitzacions que operen al territori (Fundació El Llindar, Fundació La Vinya, Fundació
Pere Tarrés, Fundació Pere Closa, Fundació Fundesplai, Cooperativa Encís, en-
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titat Estel Blau i entitats culturals i esportives del barri). A més, es realitza un
seguiment continuat de totes les accions que es fan al Districte per part de la
coordinadora territorial, per garantir que no es faci cap acció al territori que no
s’hagi treballat amb tots els professionals i entitats involucrats.
El gran repte de l’experiència ha estat desplegar els 36 programes realitzats
al Districte VI amb els objectius del model Educació 360. Això ha suposat un
treball individualitzat amb cada centre educatiu per tal de desplegar les peculiaritats de cadascuna de les actuacions, ha suposat la recerca i l’aliança de les
entitats que s’han involucrat en l’execució d’alguns d’ells i, en un major grau, ha
significat aconseguir la corresponsabilitat de l’acció educativa de cada partener
dels programes citats anteriorment. A més a més, s’ha volgut abordar el procés
de transformació i implicació intern dins dels centres educatius. En aquest sentit, s’han escollit una escola (Escola la Marina) i un Institut (Institut Bellvitge) per
analitzar la integració de totes les actuacions en els respectius projectes educatius i en les adaptacions i/o canvis dels currículums.
Al llarg de tot el projecte s’ha fet un seguiment acurat de tots els programes
realitzats, identificant la descripció i la metodologia emprada en cadascun dels
programes, així com la recollida dels indicadors d’avaluació quantitatius i qualitatius i l’elaboració consensuada d’aquells aspectes que significaran noves millores per als propers cursos.

Aprenentatges
clau

Transformació educativa a Bellvitge – Gornal
|8

Aprenentatges
clau

4. Aportacions del programa en clau d’Educació 360
En el procés d’implementació dels programes d’aquesta experiència sota una nova perspectiva de l’Educació 360 al Districte VI Bellvitge-Gornal s’ha posat l’èmfasi, sobretot, en l’atenció als alumnes i les famílies amb més dificultats per promoure
l’èxit educatiu, en segon terme la relació entre l’escola i l’entorn i en un tercer nivell en la connexió entre el temps lectiu i el no
lectiu.
Així mateix, s’ha iniciat un procés de treball entorn la governança educativa, amb la creació d’espais de coordinació entre els
diferents agents que participen en la transformació educativa del barri.

En l’àmbit de les oportunitats educatives
S’han generat noves oportunitats d’aprenentatge
dins i fora dels centres educatius: tot i que els eixos
d’intervenció coincideixen amb els del Pla educatiu d’Entorn, s’han generat noves oportunitats educatives tant
dins l’escola com fora d’ella obrint l’accés als infants i joves del barri a més recursos i programes que han garantit
una major atenció i un major grau d’equitat. Un exemple,
ha estat la tramitació de beques per a aquells joves que
no tenien la possibilitat de gaudir del menjador de l’institut. O bé, la consecució de l’institut-escola del Gornal per
al col·lectiu romaní amb més problemes de continuïtat en
els estudis.
A més a més, per exemple, s’estan desplegant nous recursos d’orientació a adolescents que abandonen o amb risc
d’abandonament i es coordinen els recursos de segona

oportunitat per tal d’establir canals d’informació, derivació i seguiment. Per als alumnes amb més necessitats,
s’ofereixen els programes d’adaptació curricular (amb un
model exclusiu de L’H), els tallers d’estudi assistit o els tallers de reforç en anglès en els quals s’estableixen mecanismes de coordinació i seguiment entre els educadors i
els tutors del centre.
També s’estan implementant nous projectes dins l’escola,
per mitjà de nous programes d’aprenentatge-servei i el
projecte Fem Tàndem L’H. Durant aquest curs escolar, s’està treballant en la dinamització de l’oferta educativa fora
de l’horari lectiu, i dins de l’horari escolar, mitjançant el
treball conjunt amb les AMPA i AFA, els centres educatius
i les entitats del barri de Bellvitge i el Gornal. També s’ha
treballat l’oferta educativa fora del calendari escolar, en
època de vacances, especialment en el mes d’agost i setembre.
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En l’àmbit de la connexió dels aprenentatges
S’han connectat els aprenentatges que es produeixen dins i fora de l’escola:
la realització del projecte Fem Tàndem L’H, caracteritzat per la seva innovació
i qualitat, permet connectar els professionals dels centres educatius amb els
de les entitats/agents educatius especialitzats, creant itineraris educatius que
s’adapten al currículum per mitjà del treball per centres d’interès. En el cas del
barri de Bellvitge s’ha escollit la ciència com a eix d’interès per treballar des dels
centres, i s’han generat col·laboracions de diferents agents, entitats com l’organització ciència divertida (Funbrain) i 4 escoles d’educació infantil i primària i entre l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) i l’Institut Bellvitge. Al
Gornal, la col·laboració s’ha establert entorn a la dansa amb l’Escola Municipal
de Música –Centre de les Arts (EMMCA). També s’ha fet un especial èmfasi en la
personalització dels aprenentatges dels infants i joves en els programes com
els Tallers d’estudis assistit, el Programa d’Adaptació Curricular, el Programa
d’Orientació i Acompanyament Educatiu o el Projecte LINK.

En l’àmbit de la governança
S’ha treballat la governança educativa amb els diferents agents del territori: la principal característica d’aquesta experiència, per potenciar el treball compartit i la col·laboració, ha estat el lideratge local de tots els programes, comptant amb l’acompanyament de la inspecció educativa, tal com es va implementar
en el Pla Educatiu d’Entorn, mentre es reforça l’autonomia del centre.
La transversalitat ha estat garantida per mitjà dels diferents espais de coordinació (xarxa de 0-6 anys, comissions socioeducatives, xarxa d’AMPA, Eix Joves i
Adults, xarxa territorial d’ApS) i de la Comissió Territorial de Bellvitge-Gornal (45
professionals que representen els diferents centres i agents socioeducatius del
territori) que prèviament es va connectar amb cada sector, tot garantint la relació professional diària mitjançant la tècnica d’educació exclusiva per a aquest
territori (coordinadora territorial). L’ampliació i consolidació de la Comissió Territorial, com a eix vertebrador dels programes municipals al territori, ha estat el
pal de paller per incrementar les sinergies i la sostenibilitat del treball existent al
barri del Gornal. Tot i així, s’han anat generant nous espais de coordinació, quan
ha estat imprescindible, per fer front als nous reptes de les activitats extraescolars i per a l’oferta d’activitats de vacances. Per tal de crear espais participatius
i de reflexió, per construir en comú nous coneixements, es va organitzar una
Jornada específica amb la Fundació Jaume Bofill de la qual s’han pogut extreure
els aspectes clau a consolidar, les propostes de millora i els reptes futurs.
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5. Factors d’èxit de l’experiència
Entre els factors que han contribuït a l’èxit del Programa, en destaquem els següents:
Partir dels aprenentatges, recursos i experiència metodològica existent,
adaptant-les a les necessitats del territori i a la visió de l’educació 360. El
Servei d’Educació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat gaudeix d’una
llarga experiència en la implementació de projectes de dinamització i millora
educativa, especialment per a la població desafavorida. En aquest sentit, s’ha
pogut partir de programes i metodologies que ja s’estan implantant a la ciutat,
aprofitant les estructures existents i construint a partir d’aquelles metodologies
de treball que han tingut èxit. En lloc de crear noves comissions i estructures de
coordinació i de duplicar els esforços dels agents del territori, s’han pogut reforçar els espais ja existents enriquint-los amb la visió de l’Educació 360.
Participació activa dels centres educatius. En aquesta experiència, dels 36
programes que s’han portat a terme per al Districte VI, s’ha treballat amb 16
centres educatius de diferents etapes i amb 9 entitats i 10 AMPA. En el desplegament de les actuacions s’ha cercat en tot moment el compromís del centre,
implicant tant el Claustre com el professorat dels centres i disposant de l’aprovació del Consell Escolar dels centres. Durant tot el procés, els centres educatius
han participat activament en el disseny de les intervencions i han decidit sobre
la manera com s’implanten a cada centre (horaris, recursos, continguts...).
Avaluació permanent. Des d’un inici, per a cadascun dels 36 programes, s’han
volgut definir indicadors periòdics d’avaluació: de caràcter qualitatiu i quantitatiu pactat amb els diferents agents intervinents, a l’hora que es recullen propostes de millora per a traslladar en el curs escolar següent. Tota aquesta informació, de manera genèrica, es publica i se’n dona coneixement a la Comissió
Territorial i a la Comissió de Ciutat. De manera individual, per a cada centre i programa, s’han definit els tipus de seguiment i avaluació, on la valoració qualitativa
recau, principalment, en les diferents xarxes de treball i la valoració quantitativa

en els professionals tècnics referents dels programes. Els resultats d’aquestes
avaluacions s’utilitzen com a base per a la planificació de noves accions, la qual
cosa contribueix a la implementació de millores en els programes de manera
continuada. Així mateix, l’anàlisi de la informació generada durant les avaluacions ha portat els agents educatius a introduir canvis organitzatius i metodològics, la qual cosa ha revertit en la millora de les oportunitats educatives.

G SUCENITREAS
DEL

EDUCATIUS

DE L’HOSPITALET
CURS 2019-2020

Reptes
i estratègies
de futur
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6. Reptes i estratègies per a la sostenibilitat
Del treball amb l’equip tècnic de l’Ajuntament se’n deriven els següents reptes per a la consolidació i sostenibilitat del projecte:
Fomentar el treball en xarxa amb els agents de la comunitat educativa. Per a la transformació educativa del
barri cal potenciar el nivell d’informació entre els centres
i els agents que participen en l’acció educativa. Cada centre i cada sector domina la informació que desenvolupa
però li manca tenir una visió més global de la resta d’accions. Aquesta perspectiva es pot aconseguir a nivell dels
professionals del territori però és difícil d’aconseguir per
a la resta d’agents involucrats en el territori.
Incrementar l’autonomia dels centres educatius. Per
continuar avançant en la connexió entre els centres educatius i el barri i per connectar el que succeeix dins i fora
de l’escola és fonamental la complicitat i la implicació de
tot el personal del centre, des de la direcció fins al professorat i el personal d’administració, però amb major grau
les direccions i els claustres, en el marc de l’autonomia
del centre. Cal continuar treballant conjuntament amb
els centres per trobar solucions pràctiques en situacions
com ara l’assumpció de responsabilitat sobre el que succeeix al centre fora de l’horari lectiu o la coordinació dels
horaris del professorat del centre amb els monitors que
s’ocupen de les activitats fora de l’horari lectiu. En aquest
sentit, el rol de la inspecció i dels diferents centres de recursos han de potenciar i respectar aquesta autonomia
del centre educatiu.

Augmentar la diversitat de les activitats adreçades
a les famílies. Garantir la qualitat de l’oferta educativa
passa per la diversificació de l’oferta d’activitats durant el
temps no lectiu, introduint noves activitats que connectin amb la realitat i motivacions d’infants i adolescents, i
que vagin més enllà de l’actual oferta, molt centrada en
l’àmbit esportiu. Però per aconseguir-ho, cal co-dissenyar
a les AMPA estratègies que permetin connectar els aprenentatges i que posin de manifest el valor de l’educació
en el temps no lectiu.
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7. Beneficis previstos per als diversos actors
El projecte representa una oportunitat tant per als infants i els adolescents de
Bellvitge i Gornal com per a la comunitat educativa en general:
Per als infants i els adolescents: El projecte posa a disposició dels infants i
adolescents dels barris més i millors oportunitats d’aprenentatge. Tots els infants, independentment de la seva procedència social, han de tenir accés a
oportunitats d’aprenentatge de qualitat, dins i fora del temps lectiu. S’ha de garantir una oferta educativa enriquidora i adaptada a les necessitats reals amb
un enfocament educatiu ampli que posi l’infant i el jove com a protagonista.
Per a la comunitat educativa: La consolidació del model de governança als
barris de Bellvitge i Gornal ha de permetre construir una nova manera de treballar i relacionar-se entre els diferents agents que intervenen en l’educació dels
infants i joves d’un territori. Aquesta experiència ha de permetre estendre el
model a nivell de ciutat, avançant en la introducció de l’Educació 360 en tots els
barris de l’Hospitalet.

8. Recomanacions per transferir el model
L’anàlisi de l’experiència de transformació del Districte de Bellvitge Gornal permet
extreure les següents recomanacions per a la seva transferibilitat a altres territoris:
Partir de la diagnosi de la situació i les necessitats del territori. Cal aproximar-se a la feina que realitzen els diferents agents el territori, mapejar els recursos existents i identificar les necessitats específiques dels infants, joves i famílies, si pot ser de manera participada.

Aprofitar les metodologies i les estructures existents. Abans de crear noves
estructures, és important valorar la possibilitat d’adaptar els espais existents,
per tal de generar sinergies i aprofitar els recursos en lloc de generar noves
càrregues de treball.
Fer especial incís en la comunicació i sensibilització. Cal fer un especial treball per crear un llenguatge compartit entre tots els agents del territori, entorn
al que significa i al que aporta un model d’educació 360.
Treballar amb els agents del territori creant sinergies i complicitats. El treball en xarxa amb els agents del territori s’ha d’anar construint i consolidant a
partir del treball del dia a dia.
Dur a terme un seguiment periòdic de l’impacte de les accions realitzades
mitjançant una recollida sistemàtica de les dades, basat en indicadors prèviament definits i compartint les propostes de millora.
Comptar amb els líders del sistema educatiu formal. Cal la implicació dels
responsables del Departament d’Educació de la Generalitat per tal de poder fer
factible una veritable transformació educativa.
Establir una figura de coordinador de l’experiència. Per tal de garantir l’èxit
d’una experiència d’Educació 360, és imprescindible comptar amb un tècnic referent que lideri, coordini, dinamitzi i creï les sinergies necessàries de tota la
comunitat educativa per arribar a implementar aquesta nova conceptualització.
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Recursos i vincles
Recursos
i vincles

Ajuntament de l’Hospitalet- Educació
http://www.l-h.cat/educacio/260068_1.aspx?id=1
Projecte Educatiu de Ciutat
http://www.l-h.cat/educacio/260801_1.aspx?id=1
Pacte Local per l’Educació
http://www.l-h.cat/educacio/847453_1.aspx
Pla Educatiu d’Entorn Bellvitge-Gornal
http://www.l-h.cat/educacio/1244146_1.aspx
Trobada de les Comissions Territorials del Pla Educatiu d’Entorn de l’Hospitalet
http://www.l-h.cat/detallNoticia.aspx?1aNSgqazCDcbyhjPbSkqBqazCm8HezhsOKH6i0fNM1371FZM7i9Dq2kqazAzFkqazC1EjnUiTqHvX
Notícia sobre la participació de l’Ajuntament de l’Hospitalet en el projecte “Educació 360. Educació a temps complet”.
http://www.l-h.cat/detallNoticia.aspx?1jzB6YauO97J4X3EDu6ozDFMSxtSmYWErmjgLoqazC5PHDY5JAXxFN85McuyDmSqgqazAmm

Experiència pilot promoguda per l’Ajuntament de L’Hospitalet
i la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona
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