
 

 
 

El Projecte Educaentorn forma part del programa d’Acompanyament a l’escolaritat i 

millora de l’èxit educatiu de la Diputació de Barcelona. 

La finalitat del projecte és la mobilització dels recursos del territori per donar suport als 

processos d’aprenentatge al llarg de la vida, en qualsevol moment i espai. 

Té per objectius l’establiment de criteris i indicadors que facilitin la identificació i 

ordenació de l’oferta educativa local, a través del treball per processos amb tècnics i 

tècniques municipals així com amb agents i entitats diversos del territori.  

L’element comú és la vessant educativa de tot allò que es posi a l’abast dels centres 

educatius i de la ciutadania en general. 

Per a la gestió de l’oferta educativa es posa a disposició dels ens locals una plataforma 

que permet recollir i fer visible els serveis, activitats i recursos destinats als diferents 

col·lectius (infants, joves, adults, etc.). 

DOSSIER D’INICI DEL PROJECTE EDUCAENTORN 

 

 

1. QUÈ ÉS EL PROJECTE EDUCAENTORN? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. QUÈ ENTENEM PER OFERTA EDUCATIVA LOCAL? 

 

L’oferta educativa local la conformen aquells serveis, activitats i recursos que donen 

suport als processos d’aprenentatge i èxit educatiu de les persones del municipi. 

Possibiliten el desenvolupament integral de les persones i faciliten una mirada crítica i 

transformadora de la realitat. Tenen en compte els diferents col·lectius destinataris així 

com la globalitat del municipi: patrimoni cultural, ambiental, arquitectònic, humà... 

Es regeixen per uns criteris i valors compartits per la comunitat educativa del municipi, 

que poden incloure aspectes com: igualtat de gènere, objectius d’aprenentatge, cohesió 

social, sentit de pertinença, gaudi personal i col·lectiu, equitat... Té en compte tan 

equipaments com recursos i projectes i actuacions de durada determinada. 

Els criteris han de permetre seleccionar però també diagnosticar i valorar l’oferta 

educativa local. 

És la comunitat educativa del municipi qui haurà de concretar aquests criteris. 



 

 
 

 

3. SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE 

     
 

El Projecte Educaentorn és un projecte perdurable en el temps, dinàmic i obert per poder 

recollir, planificar i posar a l’abast de la ciutadania l’oferta educativa local. 

La Diputació de Barcelona facilita el marc institucional i recursos per desenvolupar el 

projecte amb el suport i acompanyament de col·laboradores externes, vetllant per 

l’apropiació dels objectius i dinàmiques de funcionament per part de l’ajuntament i 

comunitat educativa. 

Per tant, un dels objectius fonamentals del procés de treball és establir mesures de 

continuïtat i sostenibilitat del projecte, que es concreten en aspectes com: 

-Lideratge institucional per part de l'Ajuntament. 

- Lideratge polític per part d’Educació i necessària comunicació i col·laboració amb altres 

àrees a nivell polític. 

- Lideratge, implementació i  seguiment tècnic per part d’Educació en col·laboració amb 

tècnics de les altres àrees de l'Ajuntament (treball transversal). 

- Implementació i seguiment per part dels agents educatius (tècnics i/o ciutadans) 



 

 
 

 

4. CRONOGRAMA 
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• Valorar 
expectatives. 

• Encaixar 
projecte. 

• Procés. 
• Acta acords i 

compromisos. 

• Preparar 
trobada 
tècnica. 

• Mostrar 
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• Mostrar 
fitxa per 
omplir. 
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transversal. 
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• Mostrar aplicatiu. 
• Mostrar fitxa per omplir. 

 
 

• Validar fitxes 
de les 
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entitats i 
agents, 
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dubtes, etc. 
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projecte: a 
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expectatives. 

• Encaixar 
projecte. 

• Procés. 
• Acta acords i 

compromisos. 

 

 



 

                                            
 

SERVEI 
Equipaments i serveis d’àmbit municipal que són o poden esdevenir educatius. Parlem de biblioteques, 
punt d’informació juvenil, punt d’atenció a la dona, casals i centres cívics i culturals, espais de suport a 
l’estudi, etc. 

 

 
ACTIVITAT 
Actuacions de caràcter educatiu de diferents àmbits d’acció. Tenen un contingut i durada determinats. Per 
exemple l’hora del conte, tallers sobre temes diversos, visites a museus, etc. 

 

RECURS 
Suport materials i/o econòmics destinat als membres de la comunitat educativa (educadors/es, famílies, 
infants…). Per exemple maletes educatives, oferta de beques, subvencions, etc. 

5. PLANTILLA DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

Et proposem que omplis aquesta graella amb tota aquella informació que tinguis a l’abast, ja sigui 

la pròpia de l’àmbit de treball o la d’altres companys/es amb qui ja col·labores. És una primera 

identificació d’activitats, recursos i serveis, que més endavant anirem complementant amb les 

aportacions de la resta de tècnics i tècniques municipals, així com d’altres agents del territori. 

 

QUÈ (servei) QUI (agent que ho gestiona) DESTINATARIS 

  Infants Joves Adults 

     

     

     

 

QUÈ (activitat) QUI (agent que ho gestiona) DESTINATARIS 

  Infants Joves Adults 

     

     

     

 

QUÈ (activitat) QUI (agent que ho gestiona) DESTINATARIS 

  Infants Joves Adults 

     

     

     

     

     

 


