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  > CONNECTAR L’ACTIVITAT DEL CENTRE EDUCATIU AMB L’ENTORN 

Estudiant les fortaleses i oportunitats 
de millora del vostre centre

Arribats a aquest punt, us proposem analitzar el vos-
tre centre i el vostre entorn. Fer un petit diagnòstic 
que us ajudi a descobrir en quin moment està el vos-
tre centre amb relació a la connexió entre l’activitat 
lectiva i no lectiva i la promoció d’itineraris d’apre-
nentatge personalitzat, a tenir una fotografia del pai-
satge actual, que us permeti començar a estudiar quin 
marge de millora teniu, quins objectius amb relació a 
aquest eix us podeu proposar, i quins són els primers 
passos a fer.

L’objectiu final d’aquesta anàlisi no és altre que pu-
gueu identificar quines són les fortaleses i oportuni-
tats del vostre centre i el vostre entorn amb relació 
als processos de personalització dels aprenentatges.

Per això posem al vostre abast aquesta rúbrica, una 
eina d’autoavaluació que us proposem que respon-
gueu de manera individual les diferents persones de 
l’equip docent que esteu fent aquest camí, i que des-
prés la pugueu compartir i debatre col·lectivament.

Personalitzar cada rúbrica, 
afegir-hi preguntes o matisar-les 
amb les característiques del 
vostre centre us servirà per posar 
la rúbrica més en context i per 
enriquir el debat. Aprofundir en 
les preguntes i les respostes us 
ajudarà a trobar els elements 
més rellevants per al canvi en el 
vostre centre.
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Connexió amb l’entorn No encara Estem treballant 
per fer-ho possible

Hi treballem 
amb resultats 
insuficients

Ho hem  assolit

La comunitat és l’entorn d’aprenentatge. Mapegem l’entorn buscant-hi agents i recursos de la 
comunitat educativa amb qui poder maximitzar, sumar i connectar l’activitat que desenvolupem 
(biblioteca escolar, patis oberts, escola de mares i pares, clubs, laboratoris, espais joves, etc.).

Obrim les nostres instal·lacions 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. Generem sinergies amb les propostes i els recursos educatius del 
territori (programes educatius locals, centres cívics, museus, etc.).

Identifiquem espais i temps d’aprenentatge no coberts del nostre 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.

La comunitat sencera esdevé l’aula. L’aprenentatge va més enllà dels murs escolars. Els infants 
tenen accés a una rica cartera de programes i d’oportunitats educatives del territori, adaptada 
a les seves necessitats i aspiracions, i en la qual tots els agents educatius treballen de manera 
col·laborativa.

Sistema coordinat entre tota la comunitat educativa. Tenim un sistema amb objectius 
i compromisos compartits, i espais de coordinació entre diferents agents, així com eines i 
protocols per determinar responsabilitats en els usos d’espais, la realització d’activitats, els 
acompanyaments i el trasllat de nois i noies entre centres, entitats i equipaments. Emmarquem 
el projecte educatiu del centre en els plans estratègics educatius locals (plans educatius d’entorn, 
plans de barri, consells pedagògics, projectes educatius de ciutat...).

Metodologies que connecten aprenentatges. Disposem de metodologies que ens permeten 
connectar els aprenentatges entre diferents entorns, com ara ApS, mentories i insígnies, i amb 
entitats educatives, equipaments i serveis de l’entorn.

Partenariat per oferir serveis de qualitat per a tots els infants, joves i famílies. Es defineixen 
mecanismes per aconseguir arribar a tots els infants i joves del centre, i per garantir la seva 
assistència a activitats de l’entorn.

Fortaleses:

Oportunitats de millora:

Fortaleses: aquelles estratègies que, en el vostre centre, ja esteu desenvolupant satisfactòriament i/o que ja 
estan consolidades. Les podreu detectar ràpidament a través de les rúbriques.

Oportunitats de millora: aquelles accions o línies de treball que podeu incorporar al centre educatiu per tal 
de treballar amb més profunditat la perspectiva 360. Les podreu detectar de manera senzilla a través de les 
rúbriques.
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