
REPTE GENERAL:

Desenvolupar el potencial educatiu 

de la comunitat

REPTE ESPECÍFIC:

Millorar la participació d'infants i joves al 

projecte mitjançant l'enfortiment de la xarxa

de participants, impulsors i col·laboradors

+EDUCACIÓ SANT ANDREU

NECESSITATS EDUCATIVES

▪ Transferir coneixement i aplicabilitat

entre educació formal, no-formal i 

informal

▪ Donar veu a l’alumnat i millorar de 

manera integral el seu dia a dia ampliant

aprenentatges més enllà de l’aula

OPORTUNITATS EDUCATIVES:

▪ Aprendre més i millor

▪ Fomentar la participació de 

tot l'ecosistema educatiu

▪ Conèixer recursos i activitats 

del barri

ELEMENTS CLAU: 

▪ PARTICIPACIÓ D’INFANTS I JOVES : Creació d’una assemblea d’infants per a fer el seguiment del projecte

▪ UNIVERSITAT TEMPS LLIURE: creació d’una xarxa entre entitats, serveis i equipaments del barri per a         

donar resposta a les demandes d’infants i joves

▪ XARXA IMPULSORA: consolidar el seu lideratge i efectivitat adaptant el projecte a necessitats i 

interessos dels impulsors

Cooperativa +Educació- Berta Pascual 640051995

meseducacio@meseducacio.coop

És un projecte d’educació comunitària que persegueix oferir més i millors oportunitats educatives a 

l’alumnat i a les seves famílies. El projecte vol situar als infants i joves al centre i es basa en 4 eixos principals:

1. Universitat del temps lliure: connecta les activitats que ofereixen equipaments, serveis i entitats del territori

amb la comunitat educativa. Compta amb un passaport que acredita la participació dels infants i joves.

2. Activitats en horari lectiu entre centres: preparades per comissions de docents de cada escola.

3. Proposta d’extraescolars compartides: ecològiques amb la realitat i les demandes de joves i infants.

4. Reflexions al voltant del model d’escola a temps complet.

El projecte compta amb una àmplia xarxa d’agents educatius que ha créixer i enfortir-se.

IMPULSORS:

Escola La Maquinista - Institut Escola El Til·ler

Escola L’Esperança - Institut Doctor Puigvert

Escola Baró de Viver - Escola Molí de Finestrelles 
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