
+Escola: Ensenyar i educar 
1. Persones destinatàries
La locomotora del tren

3. El repte de l'escola
Infinits destins possibles

2. Propòsit
Un repte compartit
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L'eina que pretenem dissenyar és per a l'ús dels
diferents agents educatius que intervenen en el
procés d'aprenentatge de cada infant i jove de
l'escola. 
Un infant és atès per diferents agents educatius
que sovint no es reconeixen com a tals, però que
tenen un paper cabdal en el desenvoulpament
de l'individu. 

Com podem aconseguir un seguiment 360º del
desenvolupament i el procés d'aprenentatge de
l'alumnat fent que els agents educatius hi participin
activament i així contribuir al desenvolupament
integral dels infants i joves?

Ampliem la mirada sobre l'alumnat i ens hi dirigim
com a individu que participa de molts espais

educatius.
 

Volem dissenyar una eina que ens permeti fer un
seguiment holístic del desenvolupament dels

individus, focalitzant-nos en competències que
es treballen dins i fora de l'escola. Per això ens cal

la participació activa de tots els agents educatius
que intervenen en l'aprenentatge de cada individu.

5. accions
Tren destinació seguiment 360º

Generar un espai de coneixença entre agents
educatius del barri que ens permeti millorar
l'accés a les oportunitats educatives de
l'entorn.
Compartir i aliniar la visió sobre l'educació que
volem, EDhack Verdum. 
Dissenyar una eina que ens permeti compartir
informació entre agents. 
Organitzar espais de coordinació i avaluació
constants en el temps per fer un seguiment
individualitzat dels infants i joves. 

4. agents en xarxa
Trans Verdum Educa

Reconeixem com a agents educatius aquelles
entitats/activitats en les que els infants i els joves

de l'escola participen activament (esport, lleure,
cultura, reforç escolar,...), així com els agents que

incideixen en la vida d'aquests (salut, escola,
família).

 
Són les i els maquinistes del tren, les persones que

acompanyen l'individu al llarg del procés
d'aprenentatge (al llarg de la vida).


