
1.Comunicació
Tothom té accés a la informació del projec-
te i comprèn adequadament les activitats 
i oportunitats educatives que s’ofereixen 
ja que s’utilitzen diversos formats i canals 
per fer arribar el contingut de les activitats 

a tota la població, especialment la més 
vulnerable.

2. Accessibilitat econòmica
Des de l’entitat s’han activat mecanismes d’equitat 
per la participació oferint gratuïtat en les activitats, 

tarifació social o beques per garantir una oferta 
educativa assequible.

3. Espais propers amb 
bones comunicacions

Els espais estan distribuïts segons les necessitats 
educatives, aprofitant sinergies amb espais d’altres 
agents educatius (centres educatius, centres cívics, 

equipaments esportius..) i amb bona connexió amb 
transport públic per facilitar l’assistència. 

4. Adaptació a 
horaris i a famílies 

Es pot accedir a activitats d’alt valor amb horaris 
adaptats a les necessitats de les famílies. Esta-

bleixen ponts de comunicació i formació específi-
cament dissenyades per a elles. 

5. Tothom se sent cridat 
a gaudir de les experiències  

Perquè connecten amb la seva motivació i expe-
riència vital. Des de la iniciativa es garanteix que 
tots els infants i joves, independentment de la seva 
procedència sociocultural, gènere o diversitat fun-
cional, se sentin inclosos en l’oferta de les diferents 

activitats. 

6. Referents educatius  
Tots els infants tenen un adult referent que els 

orienta i acompanya durant el seu procés edu-
catiu. A més, els infants i joves formen part d’un 
grup d’iguals que els permet aprendre i sentir-se 

acompanyats de manera horitzontal. 

7. Oferta educativa 
diversificada   

Les activitats que oferim als infants i joves és 
diversa (activitats artístiques, musicals, esportives, 

tecnològiques, etc.) i enriqueixen els seus aprenen-
tatges, desenvolupant noves capacitats i compe-
tències. Tenim en compte altres components lúdics 
o recreatius, a part dels pròpiament acadèmics, 

que augmenten la motivació.

IGUALTAT
D’OPORTUNITATS

Accés i participació - Equitat

Es garanteix que no hi ha barreres que 
impedeixen l’accés a les activitats i a les 
propostes educatives per raons econò-

miques, de mobilitat o de recursos.



1.La comunitat és l’entorn 
d’aprenentatge

Mapegem l’entorn buscant agents i recursos 
de la comunitat educativa amb qui poder 

maximitzar, sumar i connectar l’activitat que 
desenvolupem. Obrim les nostres instal·la-

cions a la comunitat per tal d’acollir persones, 
entitats i activitats del barri amb l’objectiu de 

compartir espais. Nosaltres també participem 
i desenvolupem activitats en les instal·lacions 

d’altres institucions de l’entorn.

2. Identifico espais i temps 
d’aprenentatge

...no coberts del meu entorn (temps lectiu, temps 
no lectiu, temps de pati, temps de migdia, temps de 
cap de setmana i vacances, etc.) amb la voluntat 
de connectar les accions del projecte amb altres 
activitats del territori o identificar aspectes i eixos 

clau que ens permetin definir i prioritzar noves 
accions. 

3. La comunitat 
sencera esdevé l’aula

L’aprenentatge va més enllà dels murs escolars o 
dels murs de la meva entitat. Això implica que els 
infants tenen accés a una rica cartera de progra-

mes i d’oportunitats educatives del territori, adapta-
da a les seves necessitats i aspiracions i en la que 

tots els agents educatius (centres educatius, entitats 
comunitàries, equipaments públics, agents socials, 
famílies, etc.) treballen de forma col·laborativa i en 

uns mateixos estàndards de qualitat.

4. Metodologies que 
connecten aprenentatges 

Disposem de metodologies que ens permeten 
connectar els aprenentatges entre diferents entorns 

(escolar, extraescolar, etc.) com ara APS, men-
tories, insígnies, activitats i catàlegs d’activitats 

obertes etc., i amb entitats educatives, equipaments 
i serveis de l’entorn. 

5. El disseny de les activitats 
d’aprenentatge   

Dissenyem les activitats tenint en compte que els 
infants i joves aprenen fent, que les activitats pro-
posades són reptadores i obertes, que ofereixen 
diferents formes d’implicar-se i que permeten el 

treball en grup i el feed-back entre iguals.

6. L’experiència d’aprenentatge  
Dissenyem l’experiència de tal manera que els 
joves puguin reflexionar sobre els continguts, 

les competències i les habilitats que adquireixen 
i sobre com aquestes connecten amb els seus 

aprenentatges escolars. Treballem perquè hi hagi 
una continuïtat entre elles i perquè els nois i noies 

puguin seguir itineraris personalitzats.

7. Sistema coordinat entre tota la 
comunitat educativa    

Tenim un sistema amb objectius i compromisos 
compartits, espais de coordinació entre diferents 
agents, així com eines i protocols per determinar 
responsabilitats en els usos d’espais, realització 
d’activitats, acompanyaments i trasllat de nois i 

noies entre centres, entitats i equipaments.

CONNEXIÓ TEMPS 
LECTIU I NO LECTIU

Entorn d’aprenentatge connectat

És aquell que situa a la persona, l’infant i 
el jove, al centre del procés educatiu i que 

té en compte tots els seus espais i temps 
educatius. Connecta els aprenentatges i els 
valors educatius, de forma inclusiva i grà-
cies a la implicació i col·laboració de tots 
els actors i els recursos de la comunitat.



1. L’aprenentatge parteix de 
les seves necessitats, caracte-

rístiques i interessos
Activem mecanismes per conèixer les neces-

sitats, motivacions i interessos dels infants. 
També els hi facilitem eines per l’autoco-

neixement (enquestes, tutories, dinàmiques 
de grup, entrevistes etc.). Això ens permet 
“personalitzar” les activitats partint de la 

identitat de l’aprenent i de les seves habilitats, 
interessos, valors i experteses.

2. L’aprenent assumeix el control 
del procés d’aprenentatge

Es plantegen els objectius d’aprenentatge con-
juntament entre l’aprenent i el seu educador/a. 

L’infant i jove pot prendre decisions sobre el tipus 
d’activitat que vol desenvolupar amb l’orienta-

ció-feedback dels educadors, professors, mentors 
i companys/es. L’infant segueix itineraris d’apre-
nentatge personals en funció dels seus objectius, 

motivacions, interessos i progressos.

3. Metodologies d’indagació
La manera d’aprendre parteix del propi infant o 

jove que assumeix un paper actiu en el seu propi 
aprenentatge a través de metodologies diverses 

(projectes, casos, problemes, aprenentatge – 
servei, etc.) i treballant col·laborativament a partir 
de situacions reals. L’aprenentatge connecta amb 

el món real.

4. Utilització de 
l’avaluació formativa 

Es reflexiona amb els infants i joves sobre els pro-
cessos que es donen al llarg del seu procés d’apre-

nentatge, comentant, oralment o per escrit, què 
s’ha après i fent reflexions que provoquin canvis i 

ajudin a consolidar els aprenentatges adquirits. Ho 
fem a través de diaris, rúbriques, vídeos, etc. 

5. Accés a recursos 
i materials diversificats   

Es reconeix l’aprenentatge com un procés que es 
produeix en diferents moments i contextos, dins 
i fora de l’entitat i l’aula, i se serveix de diferents 

tipus de materials i recursos, entre els quals internet 
i la tecnologia juguen un paper clau. 

6. El rol de l’educador  
Es transforma el rol dels educadors/es que passen 
a assumir el rol d’acompanyament i assessorament 

al llarg de tot el procés d’aprenentatge. Una de 
les seves tasques principals és orientar i facilitar 

l’accés a experiències diversificades, dins i fora de 
l’entitat.

ITINERARIS  
PERSONALITZATS

Personalitzar connectant inte-
ressos i potenciant l’experiència

“Diversificació de les oportunitats, ex-
periències i recursos d’aprenentatge en 

funció de les necessitats i els interessos dels 
aprenents (…) la finalitat última de la per-

sonalització és que l’aprenent doni un sentit 
personal al què aprèn (…), implica donar 
veu als aprenents i oferir-los la possibilitat 
d’una elecció sobre el què aprenen, quan 

ho aprenen” Cèsar Coll (2016).



1. Propòsit compartit
Es construeixen relacions entre els diversos 
actors educatius del territori basades en un 
propòsit comú i una estratègia compartida 
que té en compte els interessos i necessitats 
educatives del territori. De manera constant 
mapegem els recursos del territori per sumar 
aliances i indicadors de qualitat a les accions 

que desenvolupem.

2. Lideratge
Existeix una aliança, entitat o organisme públic o 
privat que lidera l’estratègia i coordina totes les 

activitats educatives de la xarxa del territori de la 
qual forma part. S’estableixen relacions democrà-
tiques i igualitàries per la construcció de consensos 

entre els membres de la xarxa comunitària.

3. Parteneriat orientat a 
oferir serveis de qualitat 

per a tots els infants, joves i 
famílies  

A la nostra xarxa existeixen estàndards de 
qualitat compartits entre els centres edu-

catius i les entitats comunitàries del territori 
que tenen com a objectiu garantir un apre-

nentatge significatiu en qualsevol temps 
i espai dels infants i joves. Es defineixen 

mecanismes i accions per aconseguir arri-
bar a tots els infants i joves, i garantir que 
assisteixin regularment a les activitats de 

l’entorn per a beneficiar-se de les diverses 
accions que es desenvolupen.

4. Avaluació i impacte  
Un ús compartit i efectiu de sistemes de recollida 
i anàlisis de dades aporten informació clau per 
millorar la qualitat, gestió i impacte del treball 
en xarxa. La pràctica i cultura d’ús de recollida 

de dades per a la millora continua en l’educació 
d’infants i joves existeix entre els centres educatius 
i les entitats d’educació comunitària que treballem 

juntes. 

5. Recursos    
Les institucions de la nostra xarxa territorial (equi-
paments socials, centres educatius, administració 

pública, entitats socioeducatives, etc.) mostren dis-
ponibilitat i voluntat de compartir recursos instal·la-

cions i personal per activar de forma efectiva un 
ecosistema 360 que permeti la creació d’itineraris 
personalitzats segons les inquietuds, motivacions i 
aspiracions dels infants i joves del territori (criteris 
d’oferta, autonomia, participació activa i co-cons-

trucció). 

DESENVOLUPAR  
EL POTENCIAL 

COL·LABORATIU 
DE LA COMUNITAT 

Incrementant el treball col·laboratiu

Generar respostes eficaces a les necessitats 
educatives dels infants i joves i augmentar el 

capital social de la comunitat.


