
CARACTERÍSTIQUES
D’UN CENTRE EDUCATIU 360

Adaptació de Què és un centre amb mirada 360?. Mireia Mas. 2019

Una escola o institut 360 és el que treballa en 
xarxa amb d’altres agents, temps i espais 
educatius per millorar les condicions d’igualtat 
educativa de l’alumnat. 
Ho fa impulsant aquestes accions, tot i que no és necessari acomplir-les totes per a ser un 
Centre Educatiu 360 

Connecta
els temps i

espais lectius
i no lectius

Connecta els 
aprenentatges

de dins i fora escola, 
personalitzant-los

Es connecta
amb l’entorn

OPORTUNITATS 
EDUCATIVES
Ofereix oportunitats 
educatives més enllà de 
l’horari lectiu (extracurri-
culars i extraescolars), 
garantint l’accés de tots 
els infants i joves (amb 
beques, ajuts...)

REORDENACIÓ 
TEMPS 
Reorganitza la jornada 
escolar per millorar el 
benestar i l'aprenentatge 
de l’alumnat, implicant 
d’altres agents de la 
comunitat en la tasca 
educativa (dins i fora de 
l’horari lectiu)

TEMPS I ESPAIS
Integra els temps i 
espais no lectius en el 
projecte educatiu de 
centre (espais 
d’acollida matinal, 
temps de migdia i 
tarda, extraescolars...)

Connecta els temps i espais lectius i no lectius

RECURSOS 
MUNICIPI
Aprofita els recursos 
educatius del municipi 
(centres cívics, equipa-
ments esportius 
municipals, museus...) 
per a generar noves 
oportunitats educatives

PARTICIPACIÓ 
Desenvolupa accions 
per tal que l’alumnat i 
les seves famílies 
participin en la vida 
comunitària
i cultural de l’entorn, 
aprofitant els recursos 
del territori 

OBERTURA 
ESPAIS
Forma part de 
l’ecosistema local i obre 
els espais (biblioteca, 
patis...) a la comunitat 
per crear vincle amb el 
territori i afavorir la 
cohesió social

PLA TERRITORIAL
El projecte educatiu 
està emmarcat en el 
pla educatiu del 
territori

COORDINACIÓ
Compta amb una 
figura que coordina les 
activitats que es donen 
dins i fora de l’horari 
lectiu (temps de 
migdia, extraesco-
lars...) i dins i fora de 
centre

Es connecta amb l’entorn

ITINERARIS
Estableix itineraris 
educatius personalit-
zats que combinen 
activitats dins i fora de 
l’escola 

RECONEIXEMENT 
APRENENTATGES 
Reconeix i connecta els 
aprenentatges que es 
donen en espais 
educatius externs 
(esplais, escoles de 
música, art, esport...) 
amb els escolars

INTERESSOS
Impulsa projectes que 
tenen en compte els 
interessos de l'alumnat 
i que alhora generen 
nous coneixements i 
interessos

AGENTS 
EDUCATIUS
Desenvolupa 
pràctiques per implicar 
famílies, alumnat i 
d’altres agents 
educatius en el 
projecte educatiu de 
centre

ORIENTACIÓ
Orienta als infants i les 
seves famílies sobre 
les activitats del fora 
escola més adequades 
als seus interessos

Connecta els aprenentatges de dins i fora escola, personalitzant-los
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