
ETCETERA

Ajuntament de Granollers

Granollers

EXPERIÈNCIES D’OPORTUNITATS EDUCATIVES



  

1ª edició: febrer 2018
Edició: Fundació Jaume Bofill
Autoria: Clàudia Vallvé,  Claudia Viñas  - Xarxa de consultors
Disseny i maquetació: Xevi Riera - clou.cat
Copyright: Fundació Jaume Bofill

Reconeixement – Compartir igual (by-sa) – Internacional: 

Es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, 
la distribució de les quals cal fer-se amb una llicència igual a la que regula l'obra original.



3 | EDUCACIÓ360 Educació a temps complet | PROGRAMA ETCÈTERA AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

EXPERIÈNCIES D’OPORTUNITATS
EDUCATIVES

COL·LECCIÓ

PROGRAMA ETCÈTERA 
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

INFORMACIÓ BÀSICA

Descripció sintètica de l’experiència

El Programa ETCÈTERA de l’Ajuntament de Granollers està enfocat a la provisió d’un 
temps de lleure de qualitat als joves amb més necessitat i al seu empoderament mitjan-
çant la vinculació amb el territori.

Àmbit educació a 
temps complet

 Enriquiment temps lectiu 

 Integració temps no lectiu 

 Connexió escola-entorn 

 Innovació educativa

Àmbit
territorial

 Municipi 

 Àmbit supramunicipal

Nivell 
educatiu

 Educació infantil 
(0-2 anys)

 Educació primària primer cicle 
(3 – 6 anys)

 Educació primària segon cicle 
(6 – 11 anys)

 ESO 
(12 – 15 anys)

 Formació post- obligatòria 
(> 16 anys)

 Formació d’adults
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DESCRIPCIÓ

Principals característiques 

El Programa ETCÈTERA és un projecte de ciutat impulsat per l’Ajuntament de Granollers que 
posa el seu focus en connectar les entitats i equipaments culturals del municipi amb els 
centres educatius. L’objectiu del projecte és oferir als joves amb més necessitats un entorn 
educatiu dinàmic, que els estimuli a prendre part del seu propi aprenentatge.

El projecte consta de 3blocs diferenciats:

1. Projecte Pessigades

2. Impuls Entitats al lleure juvenil

3. Tallers educatius municipals

Cadascun dels 3 blocs ha estat elaborat sota la mateixa filosofia: la necessitat de crear un sis-
tema educatiu-cultural nou que promogui noves estratègies per a enfortir el paper de tots 
els agents de l’entorn. 

Es tracta d’un projecte nou que ha elaborat l’ajuntament aquest any 2017. Concretament, el 
Projecte Pessigades i l’Impuls a les Entitats de lleure juvenil estan encara en procés d’elabora-
ció.

El Projecte Pessigades busca oferir un espai educatiu alternatiu a l’aula per a joves disruptius. 
Concretament, es busca oferir activitats diverses en centres educatius, equipaments culturals 
i espais educatius del municipi que permetin als joves traspassar les etiquetes i rols marcats 
dins l’aula per desenvolupar-se en un nou entorn. Els tutors són els agents que identifiquen 
els joves que, donada la seva actitud a l’aula, són susceptibles de participar en el projecte. Les 
activitats estan pensades per ser gestionades per 2 educadors, figures que tenen una inter-
locució directa amb el tutor per al seguiment del jove. A partir del proper curs, al mes de se-
tembre, es començarà a fer una primera prova pilot amb una activitat de jardineria a l’Escola 
d’Educació Especial Montserrat Montero. Tal i com afirma Albert Soler el que el projecte busca 
és potenciar “un canvi de rols dels joves dins i fora l’aula, la creació de relacions afectives fortes, de 
qualitat, i la millora de l’autoestima”.

El Projecte Impuls al lleure juvenil, per la seva banda, s’enfoca a oferir als joves estudiants 
universitaris, de cicles, etc. uns espais i eines per a puguin emprendre projectes vinculats al 
territori. Es tracta de donar suport als joves que es volen comprometre amb el barri, de mane-
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ra que l’Ajuntament actua de facilitador d’espais i recursos per a que aquests joves s’empode-
rin de la ciutat.

Finalment, els Tallers educatius municipal són l’únic bloc que ja s’ha posat en marxa al terri-
tori. És per aquesta raó que el present informe es centrarà en l’anàlisi d’aquests tallers.

Els objectius específics dels tallers educatius municipals són:

• Democratitzar les activitats de tarda entre els joves
• Augmentar la participació dels joves en la vida cultural de la ciutat
• Crear sentiment de pertinença dels joves amb el territori

Els destinataris dels tallers educatius municipals són tots els joves de 12 a 16 anys de Grano-
llers, amb especial atenció a aquells en situacions socioeconòmiques desafavorides.

Procés d’implementació 

El Projecte ETC sorgeix el febrer d’aquest any 2017 fruit de la necessitat de garantir l’accés 
d’un temps educatiu de qualitat per a tots els i les joves del municipi i, alhora, de la reflexió 
sobre quin és el paper del jovent en la participació en el seu entorn i en la vida cultural de la 
ciutat.

Concretament, la motivació per a posar en marxa la iniciativa és triple:

• Molts joves del sistema educatiu públic del municipi no tenen accés a un temps educatiu 
en horari no lectiu de qualitat. 

• Un sector molt important de la població està exclòs de la vida cultural de la ciutat. Tot i 
que les activitats que ofereixen els equipaments culturals, com les biblioteques o el tea-
tre, són molt elevades, la participació en aquestes activitats abasta tant sols a un 25% de 
la població, coincidint amb la població amb un perfil socioeconòmic mitjà i elevat.

• La necessitat de crear un sentiment de pertinença entre els joves amb el municipi, de 
potenciar la creació de xarxa i teixit social.

Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament decideix emprendre el projecte ETC i el mes de gener 
engega l’Oferta de Tallers Educatius Municipals. Durant aquest mes, a mode de prova pilot, 
aquesta oferta es planteja com a “tastet”, de manera que tots els joves del municipi puguin 
conèixer les diferents activitats-tallers que es proposen. Posteriorment, al mes de febrer el 
programa es presenta de manera oficial a la població i als instituts del territori.

Pel que fa a les dues altres línies del projecte, el Projecte Pessigades i l’Impuls de les Entitats 
de lleure juvenil, aquestes estan encara en procés d’elaboració.
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Funcionament del Programa

L’Oferta dels Tallers Educatius Municipals està dissenyada per l’Ajuntament en estreta relació 
amb els centres educatius, entitats i equipaments culturals. 

L’Ajuntament es posa en contacte amb els equipaments culturals i entitats de la ciutat i els 
demana l’elaboració d’un o dos projectes educatius-culturals per tal d’oferir als centres edu-
catius. Aquests projectes estan guiats per dos criteris bàsics establerts per l’Ajuntament en 
relació al disseny de les activitats:

• Aplicar la metodologia activa del “Aprendre fent”: l’aprenentatge basat en l’experiència, 
en què el jove és el protagonista del seu aprenentatge.

• Activitats com a Aprenentatge-servei: és a dir, activitats que tinguin un valor per a la 
comunitat, que tingui una utilitat social. 

Arran d’aquestes propostes i la interlocució amb els instituts, l’Ajuntament crea un catàleg 
d’activitats de lleure: dansa, teatre, esports, fotografia, cinema, de caràcter formatiu i lúdic, 
que presenta públicament a tota la població i als instituts del municipi.

Els tutors de cada centre presenten el catàleg dels tallers als seus alumnes i recullen les ins-
cripcions a través d’una graella. L’oferta d’activitats és comuna a tots els centres educatius, ja 
que es cerca la barreja de l’alumnat dels diferents centres, tot contribuint a l’heterogeneïtat 
del grup.

Els tallers estan dinamitzats per un equip de talleristes de les entitats o dels equipaments 
culturals que tenen com a objectiu fonamental transmetre als joves la inquietud, l’interès 
per a “saber més, aprendre més”, de manera que prenguin participació activa i vulguin con-
tinuar l’activitat més enllà del taller. En altres paraules, l’objectiu últim de les activitats no és 
la d’oferir un ampli ventall de continguts, no es busca l’expertesa, sinó potenciar el desig per 
aprendre i per emprendre projectes vinculats a l’activitat de les entitats de manera que tras-
passin les fronteres del taller.

Agents implicats

La iniciativa i lideratge del projecte és de l’Ajuntament de Granollers. L’Ajuntament és l’ens 
que actua com a coordinador dels diferents agents implicats, actuant com a engranatge i do-
tant d’estructura al projecte. 

A nivell de coordinació, s’han realitzat, a nivell general, 4 reunions operatives: l’Ajuntament 
amb els equipaments culturals (els directors del teatre, del museu, etc.), l’Ajuntament amb 
les entitats, l’Ajuntament amb l’equip de talleristes, i finalment, la Comissió interna tècnica 
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de l’Ajuntament: l’àrea de Joventut, d’Educació, de Cultura i d’Esports. Amb tot, l’Ajuntament 
esdevé el vertebrador de tot el projecte.

Respecte els centres educatius, a l’inici del projecte es designa un mestre referent per a cada 
institut, a petició de l’Ajuntament, per tal d’establir una via d’interlocució directa i concreta 
amb els centres educatius. L’Ajuntament es reuneix amb cadascun dels referents dels centres 
educatius per posar sobre la taula quines ofertes tindran més interès pel joves i concretar els 
continguts del catàleg. Finalment, el referent fa el traspàs del catàleg als tutors del centre.

Pel que fa a l’equip de talleristes, l’Ajuntament es reuneix amb aquest equip per tal de  fer-los 
partícips, de transmetre que no es tracta d’un conjunt d’activitats compartimentades, sinó 
d’un projecte compartit. L’Ajuntament indica la metodologia i objectius de les activitats: el 
focus dels tallers està en estimular als joves, apropar-los a les entitats i equipaments culturals 
de la ciutat, i empoderar-los perquè emprenguin projectes vinculats al territori, rebaixant la 
importància de l’adquisició de continguts específics.

Mecanismes per garantir l’equitat

L’objectiu fonamental del programa és el de garantir una oferta d’activitats de lleure de qua-
litat a tots els joves del municipi. Concretament, el focus es posa en els joves amb situacions 
econòmiques desafavorides. Per a atendre especialment a aquest sector dels joves, són els 
tutors qui han de prescriure els joves amb més necessitats del servei. Paral·lelament, els edu-
cadors socials i treballadors comunitaris de l’Ajuntament treballen també en la tasca d’identi-
ficar als casos més susceptibles del servei.

Tot i que es dóna importància a tot el sector de joves de 1r a 4t d’ESO, l’èmfasi es posa en els 
joves de segon cicle –3r i 4t– per garantir la seva continuïtat a les entitats del municipi, ja que 
seran els futurs monitors i agents educatius actius de la ciutat.

A nivell de cost dels tallers, hi ha un preu públic molt reduït per a cada activitat. No obstant 
això, el preu no suposa una barrera d’entrada, ja que si un jove no pot assumir el cost acce-
deix a l’activitat de manera gratuïta. 

VALORACIÓ

Resultats obtinguts 

La participació en el projecte fins ara és de 170 alumnes, una xifra força baixa, que es pot ex-
plicar, en cera mesura, amb l’engegada del projecte a mitjans de curs. De cara al pròxim curs 
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l’Ajuntament preveu que amb la publicació del catàleg a l’inici de curs la xifra augmenti, tot i 
que espera un creixement lent i sostingut, per garantir la qualitat del projecte.

Alhora, atesa la curta trajectòria del projecte, no es disposa encara de dades que donin comp-
te del seu impacte. 

No obstant això, a nivell qualitatiu, una sèrie de ítems permeten mostrar una primera fotogra-
fia:

 – La satisfacció dels joves participants és molt elevada. L’Ajuntament ha rebut una molt 
bona valoració de les activitats per part dels joves.

 – S’ha aconseguit heterogeneïtat dels grups quant a centres educatius doncs els tallers 
estan conformats per alumnat de tots els centres. 

 – Està en qüestió quin és el perfil socioeconòmic dels joves participants, ja que s’entreveu 
que i no s’està arribant a tots els joves que més ho necessiten.

Fortaleses, debilitats i reptes de futur del model

Tot i el curt recorregut de l’experiència dels tallers educatius, durant els 3 mesos d’execució ja 
identificar alguns dels potencials punts forts de la iniciativa, com ara:

• El paper de l’Ajuntament en el lideratge i articulació de la iniciativa. Per tal de crear una 
xarxa sòlida i dotar d’estructura al projecte –tot posant en contacte els agents educatius 
del territori– el rol de mediador-articulador de l’Administració resulta clau en el projecte.

•  El treball conjunt entre Serveis Socials i els tutors dels centres per a la identificació dels 
joves més susceptibles de participar en el programa.

•  L’assessorament de l’Ajuntament en la metodologia i objectius dels tallers és un ele-
ment facilitador per a entitats o equipaments del territori a l’hora de desenvolupar les 
seves propostes.

Quant als punts febles del projecte, es poden identificar els següents elements:

•  La cancel·lació de tallers per les poques inscripcions. Hi ha hagut tallers que s’han que-
dat curts i s’han hagut d’anular. Aquest fet es pot explicar per la manca de participació 
dels joves a l’hora de decidir sobre la proposta dels tallers que s’ofereixen. No es consulta 
als joves el tipus de tallers que volen, sinó que són les entitats i equipaments culturals qui 
decideixen el tipus de tallers a oferir i els proposen a l’Ajuntament que és qui estableix les 
bases d’aquests. Un element a considerar és doncs la d’escoltar la veu dels joves i tenir-la 
en compte en l’elaboració de les activitats.

•  La difusió dels tallers depèn en gran mesura del tutor. Els tutors tenen una gran res-
ponsabilitat envers el projecte, ja que són els agents que donen a conèixer els tallers i 
de la seva actitud i explicació dependrà en gran mesura la inscripció dels alumnes. Un 
exemple que deixa patent aquest fet és la gran participació a un taller d’alumnes d’un 
institut concret fruit de l’actitud engrescadora del seu tutor. En aquest sentit, una de les 
propostes de l’Ajuntament per tal de democratitzar més aquesta difusió i que no depen-
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gui tant del paper del tutor, és la de fer campanyes en què siguin els mateixos joves els 
que promoguin els tallers.

• L’obertura de les entitats a nous projectes. A vegades no resulta fàcil transmetre la idea 
del projecte per part de l’Ajuntament a les entitats i poden sorgir reticències al canvi.Re-
ticències com per exemple a una metodologia i criteris establerts per l’Ajuntament i que 
poden diferir de la manera de fer de la pròpia entitat.

Com a reptes de futur, de cara al curs vinent, s’identifiquen:

•  Estendre la idea del projecte compartit, de manera que ja no sigui només l’Ajuntament 
que va a les entitats i equipaments culturals, sinó que siguin també les pròpies entitats 
qui es dirigeixin a l’Ajuntament.

•  Augmentar la participació de l’alumnat, així com la seva heterogeneïtat, a través de 
campanyes més properes als joves.

ASPECTES RELLEVANTS PER AL MODEL D’ESCOLA 
A TEMPS COMPLET
El Projecte ETC constitueix una experiència que encaixa en molts aspectes dins el model 
d’Educació a Temps Complet. Tenint en compte l’experiència dels tallers educatius municipals i 
d’acord amb elements distintius del model d’educació a temps complet s’identifiquen:

Com l’oferta educativa s’enriqueix amb els aprenentatges formals i no formals. Específica-
ment, en aquest projecte s’emfatitza l’enriquiment en el temps no lectiu i la garantia d’una 
oferta d’activitats de lleure per a tots els joves de 12 a 16 anys.

La connexió de l’Escola amb l’Entorn. A l’hora de dissenyar els tallers l’Ajuntament ha aprofi-
tat la potencialitat dels recursos de l’entorn, entitats i equipaments, i han treballat col·laborati-
vament per a establir una oferta d’activitats de lleure pels centres educatius. L’entorn es posa, 
per tant, al servei de l’educació i participa amb la realització d’activitats fora de l’escola.

El paper de l’Ajuntament com a engranatge ha contribuït a la creació d’una xarxa de coordi-
nació amb els centres educatius i entitats i equipaments de l’entorn.

El projecte, a hores d’ara en fase inicial, amb la posta en marxa d’un dels tres blocs, té un 
element especialment diferencial en el model d’educació a temps complet, i és el focus en 
l’empoderament dels i les joves per a garantir un temps educatiu de qualitat, mitjançant la 
personalització dels seus interessos aprofitant els recursos de l’entorn, vinculant-los amb el 
territori, i fomentant que s’apropiïn del seu procés educatiu.
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MÉS INFORMACIÓ:

Persona responsable del Programa ETC:

Albert Soler. Cap de l’àrea de Serveis a les persones de l’Ajuntament de Granollers 
Carrer Portalet, 4, Granollers

asoler@ajuntament.granollers.cat

Espai web del programa: 

http://www.grajove.cat/formacio-i-activitats/etcetera-de-12-a-16-anys

Provença, 324 |  Tel. 934 588 700 | 08307 Barcelona

   educacio360.cat
info@educacio360.cat

 @educacio360
 educacio360


