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1. Introducció

Aquest document és el resum de les idees i propostes compartides a la Jornada de presentació

del Projecte Educatiu de Terrasssa a la xarxa Terrassa Educa el dijous 3 de març de 2022 al casal

cívic de Ca N’Aurell.  La Jornada forma part del procés de diagnosi del PEC que es desenvolupa

durant tot l’any 2022, impulsat per l’Ajuntament de Terrassa i amb el suport de la Diputació de

Barcelona. 

La diagnosi del PEC s’estructura en un doble lògica: per una banda, en els 4 eixos de l’Educació

360 i, per l’altra, el concepte de ciutat educadora 

L’organització de la Jornada i totes les feines d’anàlisi i coordinació prèvies s’han fet en el marc

del  Grup  de  Treball  del  PEC,  un  espai  de  treball  tècnic  format  per  representants  de  l’àrea

d’educació, cicles de vida, i comunicació, així com l’empresa consultora encarregada del suport i

la persona responsable de la coordinació del projecte des de Diputació de Barcelona.

Aquest  informe  mostra  les  dades  sobre  la  participació  en  la  jornada  i  resumeix  les  idees

expressades als tallers participatius simultanis. 
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2. Conclusions dels  tallers participatius

Per  a cada àmbit  es  va  debatre sobre els punts  forts,  els  reptes i  les  propostes  per  fer  de

Terrassa una vila més educadora.  

2.1 Més i millors oportunitats educatives

En aquest àmbit es va demanar a les persones participants de debatre sobre les oportunitats que

ofereix la ciutat de Terrassa com a ciutat educadora. 

A continuació, es mostren les idees i propostes que es van fer al taller participatiu:

Taula 1. Punts forts, punts febles i reptes de l’eix “Més i millors oportunitats educatives”
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activitats educatives que caldrien.

 Tenim el repte d’oferir (i comunicar millor) una oferta cultural familiar i
accessible  als  barris  (teatre,  concerts...)  potenciant  els  barris  més
vulnerables i eliminant les barreres de mobilitat, econòmiques. Cal un
lleure tranquil, anem sempre amb molta pressa.

 Cal comunicar millor l’oferta educativa, cultural...que ja tenim i implicar a
les persones destinatàries tant en la detecció de necessitats com en el
disseny de l’oferta.

 Podria haver una Guia educativa d’infants, adolescents i famílies fora
escola (en clau Educació 360)

 Reprendre o reforçar  els  patis  oberts dinamitzats  per  entitats  perquè
són espais de lleure, educació i socialització als diferents barris.

2.2 Equitat per a l’èxit educatiu 

En aquest àmbit es va aprofundir en la igualtat d’oportunitats i en l’equitat en el que fa a l’accés,

l’adhesió, l’experiència i els resultats educatius, a partir de les següents preguntes clau: 

A continuació, es mostren les idees i propostes que es van fer al taller participatiu:

Taula 2. Punts forts, punts febles i reptes de l’eix “Equitat per a l’èxit educatiu”
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 No detecció de les altes capacitats

 Manquen ajudes per les entitats

2.3 Aprenentatge connectat

L’eix d’aprenentatge connectat feia referència en la relació entre els aprenentatges dins i fora de

l’escola, des de la visió de formació al llarg i a l’ample de la vida. A continuació, es mostren les

idees i propostes que es van fer al taller participatiu:

Taula 3. Punts forts, punts febles i reptes de l’eix “Aprenentatge connectat”
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2.4 Governança de l’ecosistema educatiu

En aquest àmbit es va demanar a les persones participants de debatre sobre el treball en xarxa

educatiu i especialment sobre els reptes i potencialitats de la Xarxa Terrassa Educa, en base als 6

criteris de l’ecosistema educatiu un clau Educació 360.

1. Es comparteix la visió i estratègia entre els diferents agents educatius del territori, a partir
de les necessitats de la ciutadania i els actius i interessos de la comunitat? Es formulen i
prioritzen els reptes a assolir i les accions a desenvolupar de manera col·lectiva?

2. Es construeix  una aliança amb la participació de diferents agents de la comunitat,  per
impulsar  l’estratègia  i  coordinar  les  activitats  educatives  de  la  xarxa  del  territori?
S’estableixen relacions horitzontals basades en el reconeixement i respecte mutu per a la
construcció  de  consensos?  Des  de  l’ajuntament,  es  facilita,  connecta  i  promou  les
connexions entre els diversos agents?

3. Existeix un òrgan executiu de composició variada, pel que fa als actors, àmbits i territoris,
que vetlla pel seguiment de la visió i les estratègies definides i que garanteix l’execució de
les accions prioritzades? Es treballa de manera conjunta i col·laborativa entre els equips de
les diverses regidories i àrees implicades, amb una direcció política i tècnica?

4. Les institucions de la xarxa (equipaments, centres educatius, administració pública, entitats
socioeducatives,  etc.)  comparteixen  recursos,  instal·lacions  i  personal  per  activar  un
ecosistema 360? Es defineixen territoris educatius que incorporen, a banda de les escoles i
instituts, la resta de recursos educatius de la comunitat?
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5. Existeix  un  sistema organitzatiu,  amb objectius  i  compromisos  compartits,  amb tota  la
comunitat educativa? S’integren els espais de coordinació dels diferents professionals per
garantir  el seguiment i l’atenció socioeducativa d’infants i joves? Hi ha eines i protocols
compartir per garantir la seguretat i la cura dels nois i noies?

6. Es disposa d’un  sistema de  recollida  i  anàlisi  de dades  per  mesurar  l’impacte  de  les
accions  que  es  realitzen?  Es  disposa  d’indicadors  que  permetin  valorar  els  avenços
assolits en relació als reptes plantejats, la millora de la qualitat i la gestió de les activitats?
S’avalua de forma conjunta, integrant les diferents mirades de la xarxa?

A continuació, es mostren les idees i propostes que es van fer al taller participatiu:

Taula 4. Punts forts, punts febles i reptes de l’eix “Governança educativa”
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 Per  poder  fer  un  acompanyament  a  les  entitats  cal  horaris  conjunts
entre  administració  i  entitats.  Figueres  com  els  Tècnics/ques
d’Integració Social o educadors/es socials es valoren molt positivament.

 Cal  fer  unes  pautes  per  ordenar  la  Xarxa  Terrassa  Educa  en  clau
d’Ecosistema Educatiu 360. Ha de ser un document bàsic i comunicatiu,
amb indicadors  i  a partir  d’aquí  obrir  un debat  sobre com vol  ser  la
Xarxa.

2.5 Valoració global

El debat va finalitzar amb una valoració global dels quatre eixos del PEC que es varen representar

en un gràfic d’aranya.

Els resultats finals agregats obtinguts al taller presencial varen ser els següents:

Il·lustració 5 Valoració global dels eixos del PEC

9



Suport a la revisió del Projecte Educatiu de Terrassa. Informe 4.1. Jornada amb la xarxa Terrassa Educa. Març 2022

3. Participants i valoració de la Jornada  

40 persones van participar a la Jornada, tots membres de la Xarxa d’EntitatsTerrassaEduca 

Entitats

Jordi Escursell Coro Vell – Secció Cinema

Antoni Justo

Jan Baca

Toni Poch Associació de Mestres Alexandre Galí

Teresa Casas

Joan Coma

Dolors Ribera

Anna Sanglas Lafact- FUPAR

Jaume Sabaté El Llibre de la Vida

Esther Font Mnactec

Sílvia Comellas 3Turons

Daniel Rabadan Agrupació Astrònoma de Terrassa
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Martí Costes

Maria Fernández PRODIS

Pau Consola Eina Cooperativa

Laura Pérez Alternativa3

Montse Zamora Associació Alcoholics Anònims

Eva Nogueras Observatori de l’Aigua

Sònia Giménez Dones d’Aigua

Elisabet Planas Col.legi d’Advocats/Comissió Drets Humans

Anabel Pérez Lafact -La Llar

Mercè Gómez Casal de la Dona

Sergio Martínez Creu Roja Terrassa

Daniel Soto

Serveis Municipals

Montse Torras Servei d’Emprenedoria i Economia Social

Cristian Pérez URMEC

Jose Antonio Romero

Maria Toresano Servei de Polítiques de Génere
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Esther Rovira Museu de Terrassa

Cristina Valverde Sindicatura de Greuges

Begoña Linuesa Servei de Medi Ambient

Anna Comellas Servei Capacitats Diverses

Bartolome Agudo Servei Solidaritat

Mati López Salut Comunitaria

Angels Pérez Servei d’Esports

Altres

Meritxell Garrigós Escola Noves Oportunitats

Enric Riera Escola Municipal de Música

Abel Gálvez CRP

Maria Carneros Ramon Pont

Anna Ma. Peñalver Crespinell
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Al final de la sessió es va realitzar una avaluació de la jornada, que va obtenir uns resultats molt

positius, d’un 4.2 sobre 5 tal i com mostra el gràfic següent: 

Il·lustració 6 Valoració de la Jornada presencial 
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Documents de referència

 Informe de treball de camp i anàlisi de dades i documentació del PEC

 Vídeo de presentació de la diagnosi del PEC https://www.youtube.com/watch?

v=h98GJ4u2Mrg 

 Vídeo Eix Oportunitats educatives: https://youtu.be/yYHT4OPP63k 

 Vídeo Eix Equitat: https://youtu.be/RzP_Wu8P2PI 

 Vídeo Eix Connexió: https://youtu.be/LAHmXk_lYWg 

 Vídeo Eix Governança: https://youtu.be/MB71W32hBHQ
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