


  

QUÈ ÉS L’EDUCACIÓ 360? 

L’objectiu d’”Educació 360. Educació a 
temps complet” és que el model educatiu 
del país  promogui i integri les 
oportunitats educatives que són fora del 
sistema reglat, extraescolars i 
comunitàries, i que en garanteixi l’equitat 
en el seu accés. 

 

 



  

UNA NOVA MIRADA DE 
L’EDUCACIÓ 

 Educació 360 proposa un canvi conceptual de fons que 

situa la persona -infant, jove i adulta- al centre del procés 

educatiu amb una mirada holística i global. 

o En tots els seus temps i espais vitals 

o En totes les seves dimensions humanes i d’aprenentatge 

oAl llarg i ample de la vida 

o En la comunitat, el municipi i des de la proximitat 

o Sense exclusions ni segregació per cap condició 

 

 



Imaginem cinc escenaris i ens 
proposem cinc reptes. 



  

Imaginem  el temps del migdia, les extraescolars i les 
activitats d’estiu integrats en el Projecte Educatiu del 
Centre de totes les escoles i instituts. 

Proposem repensar els temps i els espais dels centres 

educatius superant els murs que separen l’activitat 

lectiva i del lleure. 

1. UN PROJECTE QUE INTEGRA ELS 
TEMPS I ESPAIS EDUCATIUS  



  

Imaginem  que tots els nois i noies que vulguin, puguin 

gaudir d’activitats de lleure, culturals o esportives en 

acabar les classes i durant les vacances escolars. 

Proposem posar en valor i generar noves oportunitats 

educatives més enllà del temps lectiu perquè sabem 

que són decisives en la formació de les persones. 

2. UNA EDUCACIÓ AMB MÉS I 
MILLORS OPORTUNITATS  



  

Imaginem  itineraris educatius personalitzats per cada 

noi i noia, d’acord amb les seves necessitats i interessos. 

Proposem reconèixer i connectar els aprenentatges, 

dins i fora del temps lectiu, que els ajudin a construir el 

seu propi itinerari vital. 

3. QUE CONNECTA L’EDUCACIÓ I 
ELS APRENENTATGES  



  

Imaginem  que les oportunitats educatives estiguin a 

prop i a l’abast de tothom, sense discriminacions.. 

Proposem promoure la igualtat d’oportunitats a tots 

els nois i noies i garantir l’accés a les activitats 

educatives amb equitat. 

4. ACCESSIBLE A TOTHOM, AMB 
EQUITAT I SENSE EXCLUSIONS  



  

Imaginem  els ajuntaments,  les escoles,  les famílies i 

les entitats, coordinant l’oferta educativa del municipi. 

Proposem construir una aliança entre tots els actors 

que aportin oportunitats educatives, a cada municipi i 

al conjunt del país, per fer-ho possible, per què 

l’educació és cosa de tots. 

5. AL MUNICIPI I ARREU.  
L’EDUCACIÓ ÉS COSA DE TOTS  



  

QUÈ ESTEM FENT? 

1.Promovent realitats EDUCACIÓ360 

Pilotatges onze ens locals: 

oModel focus específic 

oSeminari sistematització temes comuns 

oFòrums locals Educació 360 

Sabadell, 03.02.18 

Cerdanyola, 05.03.18 

Manlleu, 14.04.18 

Figueres, 08.05.18 

Salt, 26.05.18 

 

 

 



  

QUÈ ESTEM FENT? 

1.Promovent realitats EDUCACIÓ360 

Crida “Comunitats que eduquen”:  

o111 projectes 

o30 seleccionats 

o13 municipis 

o4 reptes 

 



  

QUÈ ESTEM FENT? 

2. Sistematitzar coneixement, 

metodologia i recerca 

RECURSOS a la web educació360.cat 

Competències activitats de lleure 

educatiu: curs, vacances. 

Definició informes: finançament, 

internacional i anuari. 

 



  

QUÈ ESTEM FENT? 

3. Incorporar EDUCACIÓ360 a l’agenda 

educativa i en la política pública 

Espais de reflexió comunitat educativa.  

oCompetències UNESCO.13.03.18 

oForum local 21.03.18 

En la política pública: Propostes de política 

municipal 2019-2022 

 Presència xarxes i mitjans de comunicació 



  

QUÈ ESTEM FENT? 

4. Construir l’aliança EDUCACIÓ360  

Amb socis estratègics: BCN 29.01.18 

Xarxes temàtiques: ApS, ... 

Ajuntaments i entitats promotores 

Xarxes territorials: Girona 10.04.18 

 



  

L’ALIANÇA EDUCACIÓ 360 



  

LA XARXA TERRITORIAL A 
GIRONA 

 



  

EL PAPER DE LES ORGANITZACIONS 

COMUNITÀRIES 

• Participar en les dinàmiques territorials d’Educació 360 

• Millorar els nostres projectes en clau 360.  

• Compartir i generar coneixement i sistemàtica 

• Repensar les nostres connexions i col.laboracions. Amb 

humilitat i amb to propositiu. 

• Participar en la incidència política i educativa 

• Associar el que fem a la marca l’Educació 360 

• Pensar en clau d’OPORTUNITAT 

 



  

TOTHOM HI ÉS CONVIDAT 



  

GRÀCIES ALS QUI HO FEU POSSIBLE 

www.educacio360.cat 

cbarba@educacio360.cat 


