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1. Introducció

Aquest document és el resum de les actuacions realitzades durant la fase de disseny, organització

i dinamització de la Jornada  de creació d’aliances per abordar els reptes de l’educació, el 4 de

maig de 2022.

La jornada forma part del procés de dinamització del projecte educatiu de ciutat Terrassa Aprèn,

que es desenvolupa durant tot l’any 2022, impulsat per l’Ajuntament de Terrassa i amb el suport

de la Diputació de Barcelona. 

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

Grup Impulsor 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.
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2. Desenvolupament del taller

El taller es va celebrar el 4 de maig a l’escola Serra de l’Obac i estava adreçat als diferents agents

educatius de la ciutat i a la ciutadania en general.  

L’objectiu de la Jornada va ser presentar als diferents agents educatius i a la ciutadania què és i

com es desplegarà “Terrassa Aprèn”, el projecte educatiu de ciutat de Terrassa.  

La primera part de la Jornada es va realitzar en plenari. La benvinguda va anar a càrrec de Teresa

Ciurana, regidora d’Educació, i de Teresa Sambola, coordinadora de l’Àrea d'Educació, Esports i

Joventut de la Diputació de Barcelona. 

Seguidament, el president del Consell Escolar de Catalunya, Jesús Viñas, va presentar el projecte

educatiu de ciutat “Terrassa Aprèn” i el desplegament del procès.
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A la segona part es va treballar en tres espais de debat paral·lels, un per a cada eix del projecte. 

1. Més i millors oportunitats educatives. En aquest espai es va debatre sobre les oportunitats

reals que ofereix la ciutat a les terrassenques i els terrassencs per formar-se i aprendre al llarg de

la vida,  tant  des de la vessant  de la formació reglada,  com de l’educació  no formal,  amb els

següents reptes: 

 Trencar les dinàmiques de segregació educativa a la ciutat, més enllà de l’educació formal.

 Potenciar l’educació i la cultura de la participació al món educatiu.

 Trencar  la  bretxa  digital  i  impulsar  les  STEAM  (Ciència,  Tecnologia,  Enginyeria,  Art  i

Matemàtiques).

2. Equitat per a l’èxit educatiu. En aquest espai es va aprofundir sobre com trencar les barreres

que encara tenim per a la igualtat d’oportunitats i de resultats educatius de totes les persones que

vivim a Terrassa. Es varen tractar els següents reptes:

 Educar per a la igualtat, tenint en compte tots els eixos de desigualtats. 

 Repensar  com  donar  a  conèixer  els  recursos  i  les  oportunitats  d’aprenentatge  que

s’ofereixen a Terrassa.

 Millorar l’èxit educatiu, obrint noves oportunitats per l’aprenentatge i el desenvolupament

personal i professional.

 Millorar l’accés a la FP per a tothom.
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3. Aprenentatge connectat. En aquest espai es va parlar sobre la relació entre els aprenentatges

de dins i fora dels centres educatius, des de la visió de Terrassa com a ciutat educadora, on tot i

tothom educa. Els temes de debat varen ser:

 Repensar  els  espais  públics  i  els  equipaments  de la  ciutat  com a espais  educadors  i

integradors.

 Connectar  els  aprenentatges  de  l’educació  formal  i  la  no  formal,  a  través  del

reconeixement mutu.

 Acompanyar en les transicions educatives, des de l’escola bressol fins a la vida adulta.
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Cada espai va comptar amb una dinamitzadora de Xarxa Consultors i diversos membres del Grup

Motor i/o del Servei d’Educació que varen donar suport als grups de treball.

Els participants es varen distribuir per reptes i dins de cada grup es va obrir un debat. Els grups

tenien a la seva disposició el resum dels punts forts i punts febles en relació amb cada repte,

recollits a la jornada tècnica i a la jornada amb la Xarxa Terrassa Educa, així com les conclusions

de  la  diagnosi  inicial.  Tenint  en  compte  aquesta  informació  inicial,  l’objectiu  dels  grups  era

analitzar conjuntament del punt de partida del repte, per tal de:

 Tenir  una  comprensió  comuna  del  problema:  què passa,  què  el  causa,  quines

conseqüències té, a qui afecta...

 Acordar qui ha de formar part de l’abordatge d’aquest repte.

Aquesta informació es recollia en un pòster en format canvas, on els grups havien de recollir els

seus acords.
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Un cop finalitzat el debat els grups varen tornar a la sala principal, on es varen penjar els pòsters

amb les conclusions del treball i  es va procedir a la cloenda de la sessió, a càrrec de Teresa

Ciurana, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa. 
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3. Conclusions dels  tallers participatius

El punt de partida dels tallers va ser l’anàlisi dels punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

per a cada eix.

Com a punts forts es va fer referència fonamentalment a les escoles, a l’oferta d’activitats dins i

fora  del  temps  lectiu,  a  les  activitats  d’estiu,  als  espais  i  equipaments  de  la  ciutat  i  a  les

oportunitats  educatives en general que ofereix la ciutat de Terrassa.

Entre  els  punts  febles, es  va  parlar  de  l’oferta  d’activitats  en  els  diferents  àmbits  (cultural,

esportiu,  formació  postobligatòria),  i  col·lectius  (infants,  adolescents,  joves,  famílies,  persones

adultes, gent gran...). Es va parlar de lleure, dels espais de la ciutat, de la bretxa digital i de l’accés

a una oferta diversa i variada que garanteixi la igualtat d’oportunitats i l’aprenentatge per a tothom.

El treball  en grup va centrar-se en l’anàlisi  dels tres eixos del PEC: més i  millors oportunitats

educatives, equitat per a l’èxit educatiu i aprenentatge connectat. Es va treballar en paral·lel, en

grups de treball que varen analitzar en profunditat els reptes (què passa, què ho causa i quines

conseqüències  té).  Durant  el  debat  es  va parlar  sobretot  d’educació.  Es va aprofundir  en  les

mancances en cada un dels tres eixos, sobre l’oferta, els recursos i les activitats existents. També

es va parlar de la ciutat i es varen recollir propostes i idees del que calia fer per fer de Terrassa

una ciutat educadora. 
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Finalment, es va entrar a definir els “qui”, tant des del punt de vista dels agents implicats com dels

destinataris finals de les actuacions a desenvolupar des del PEC: per una banda, els diferents

serveis de l’ajuntament, els centres educatius, les entitats i les empreses, i per l’altra, l’alumnat de

les escoles, els infants i joves, les famílies, les persones grans i, en general, tota la ciutadania. 
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A continuació es resumeixen els continguts treballats en cada un dels reptes analitzats durant els

grups de treball.
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3.1 Eix 1. Més i millors oportunitats educatives

Repte 1.1. Trencar les dinàmiques de segregació educativa a la ciutat, més enllà de
l’educació formal 

Punts  forts  i
oportunitats

- Pacte  contra  la  segregació  escolar  signat  l’any  2019.  Preveu  mesures
concretes, consensuades amb tota la comunitat educativa, per revertir la
segregació en l’àmbit escolar i que s’estan implementant des del projecte
d’equitat educativa. 

- Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE), en marxa des de l’estiu
de 2020. Ofereix recursos als centres educatius per reduir les barreres
econòmiques,  reforçar  la  motivació  i  el  suport  a  l’educació  amb  la
implicació de les famílies.  

- Experiències exitoses per lluitar contra la segregació en el fora escola (p.
ex.  escola  de  música  dins  les  escoles,  projectes  vinculats  al  món  de
l’audiovisual, patis oberts dinamitzats per entitats, carnet cultura ets tu...).

- Programa  de  beques  i  bonificacions  socials  per  millorar  l’accés  a  les
extraescolars per raó econòmica.

- Campanya +Estiu.  Ampliació de l’oferta d’activitats durant  les vacances
d’estiu  per  a  les  diferents  franges  d’edat  (petita  infància,  infants,
adolescents...),  acompanyada  d’un  dispositiu  de  beques  i  ajuts  per
garantir l’accés amb igualtat d’oportunitats per a tothom.

- Valoració de la importància del fora escola en l’aprenentatge. Valoració de
les activitats fora de l’escola i la seva contribució al desenvolupament dels
infants i adolescents i al seu benestar.  Un 65% dels infants o adolescents
de  Terrassa  fan  activitats  extraescolars,  i  les  famílies  valoren  molt
positivament  l’impacte de les activitats extraescolars en l’educació  dels
seus fills i filles  (segons enquesta realitzada l’any 2021).

Punts  febles  i
amenaces

- Segregació escolar i processos de “guetització de les escoles” derivada
de la segregació social urbana, ja que les escoles i instituts reprodueixen i
accentuen la població de barris socialment desiguals.  

- Segregació a les activitats extraescolars. Tria d’activitats per part de les
famílies  condicionada per  aspectes  econòmics,  barreres  de  mobilitat,  i
dificultats  de  conciliació.  Un  30%  de  les  famílies  addueix  motius
econòmics perquè els seus fills i filles no facin activitats fora de l’escola
(segons  enquesta  realitzada  l’any  2021).  Els  motius  econòmics  pesen
més entre les famílies estrangeres i les monoparentals, i més als centres
públics que als concertats.

- Processos d’estigmatització i de “guetització” en el fora escola. Els espais
i recursos gratuïts es visibilitzen com a espais adreçats a un determinat
perfil  d’infants  i  adolescents  procedents  d’entorns  socioeconòmicament
empobrits o vulnerables. L’oferta d’activitats de pagament genera barreres
d’entrada i resulten en ofertes diferenciades i segregadores.

- Diferències en la valoració de les activitats extraescolars per part de les
famílies en funció de la titularitat del centre: més valor entre les famílies de
l’escola concertada (segons enquesta realitzada l’any 2021)

- Percentatge elevat d’infants o adolescents que no fan activitats de lleure
educatiu  durant  les  vacances  (59%  segons  enquesta  realitzada  l’any
2021)

- Els infants i adolescents amb necessitats especials no poden accedir a
l’oferta  de cultura  i  lleure general  perquè  necessiten que s’adapti.  Les
ofertes específiques sovint acaben sent espais de respir per a les famílies,
però no connecten amb les seves inquietuds i necessitats.
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QUÈ PASSA?

Definim el problema

- La manca o limitació de l’accés a l’oferta educativa fora escola
d’una part dels infants, adolescents i famílies de la ciutat per diferents
motius  (econòmics,  territorials,  desconeixement,  manca
d’acompanyament, vincle i participació en la vida del barri/ciutat).

- Entre  els  que  en  fan,  molts  infants  i  adolescents  no  fan  les
activitats que voldrien: Les famílies trien les activitats fora escola
per diferents motius (conciliació, limitacions en l’accés comentades,
segons la  valoració  social/utilitat  de  les  activitats  o  estereotips  de
gènere...) però manca escolta als fills/es.

- Entre els i  les adolescents,  els  deures limiten poder fer  activitats
extraescolars.

- Hi ha dificultats per fer  l’acompanyament a l’escolaritat de moltes
famílies  per  qüestions  de  l’idioma,  coneixement  cultural  o  nivell
educatiu que es necessita que tinguin les famílies.

- Hi ha una  segregació d’activitats per edat, hi ha barreres perquè
l’educació  fora escola sigui intergeneracional.

- Segregació escolar: les aules no reflecteixen la realitat, hi ha infants
que es pensen que tothom és com ells i viuen a l’aula una realitat
fictícia.

- Manquen  recursos per  trencar  les  dinàmiques  de  segregació
educativa.

- Manca  d’empatia,  hi  ha  aïllament,  dones  segregades,  gent  gran
aïllada.

QUÈ HO CAUSA?

Quines  problemàtiques  o
situacions el provoquen?

- Segregació  residencial  i  social.  Arriba  població  nova
majoritàriament  de  Barcelona  perquè  no  poden  pagar  habitatge.
Tenen  baixes  rendes,  baix  nivell  d’instrucció,  són  sobretot  joves  i
famílies  joves  i  es  localitzen  a  barris  concrets  de  la  ciutat.  Són
dinàmiques de  població  metropolitanes,  que  tenen  relació  amb
Barcelona. El fet que Terrassa no pertanyi a l’àrea Metropolitana de
Barcelona limita a la ciutat poder fer polítiques públiques amb visió de
2a i 3a corona metropolitana.  

- Barreres idiomàtiques, territorials (barris) i de nivell educatiu. 

- Prejudicis  socials  i  l’autopercepció  cultural.  Etiquetem  a  les
persones segons la seva aparença, origen o el barri  on viuen, les
mateixes persones ho fan.

- Desconeixement  dels  recursos educatius del  barri/ciutat.  No  és
suficient amb tenir la informació, cal vincular-se, un acompanyament
personal.

- L’assistencialisme de  certs  sectors,  manca  de  tradició  o  cultura
d’educació fora de l’escola,  l’escola és l’únic espai  educatiu on es
cedeix al fill/a. Manca de participació de les famílies. 

- Privatització  de  l’oferta  educativa  fora  escola:  és  una  oferta
atomitzada entre moltes entitats i empreses, amb preus cars, malgrat
les polítiques de beques, manca una oferta pública fora escola. 

- Fenomen  multi  causal:  econòmic,  cultural,  urbanístic/físic,
accessibilitat...:  hi  ha  barreres  arquitectòniques  que  condicionen
l’accessibilitat  i  barreres  relacionades amb les condicions socials  i
econòmiques  que  provoquen  la  creació  de  guetos  als  barris.   Té
relació amb la ubicació de l’escola i les zones escolars, barrera de
públic, privat i concertat

- Cultura familiar: poc acompanyament de les famílies des del primer
moment (0-3 anys) és l’inici.

- L’oferta  d’activitats:  poca  oferta  educativa  intergeneracional,  no
s’adequa l’oferta educativa amb les necessitats educatives
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QUINES
CONSEQÜÈNCIES
TÉ?

Què passa en no abordar
aquest repte?

- Trenca la  cohesió  social:  amplifica  les  desigualtats,  genera  més
aïllament i distància social. S’amplien les desigualtats a la ciutat, hi
ha més segregació i discriminació. La creació de guetos a la ciutat.

- Hi ha un  empobriment del  nivell  educatiu de tota la ciutat,  però
especialment un empobriment de les activitats que fan els infants i les
famílies  que  no  hi  poden  accedir.  Tancament  d’experiències:
condiciona  una  pobresa  cultural  i  social,  si  no  fan  res  entren  en
dinàmiques d’empobriment educatiu

- La pèrdua d’oportunitats educatives afecta a la integració al món
laboral,  és  una  manca  d’enriquiment  personal,  que  provoca  falta
d’autoestima i d’autoconeixement i una autopercepció distorsionada.

- Poca  participació  social,  no  hi  ha  cultura  de  participació.
Desconnexió i falta d’interès: s’anul·la la cultura de la participació i la
inclusió.

A QUI AFECTA?

A  quins  col·lectius  afecta
(gènere,  edat,  capacitats,
origen,  situació
socioeconòmic...)?

- Tothom,  especialment  a  les  persones  i  col·lectius  més
vulnerables.  En general afecta l’educació de tota la població de la
ciutat  i  a  la  mateixa vida de la  ciutat. Tothom perquè les ofertes
actuals  poden  ser  poc  accessibles  per  motius  diferents:  edat,
econòmic, desconeixença, discapacitat...

- Especialment  a  infants  que  no  poden fer  activitats  extraescolars  i
voldrien,  amb  situació  socioeconòmica  fràgil o  amb  dificultats
econòmiques.

QUI  ESTÀ
IMPLICAT?

Quines  persones  i
organitzacions  haurien  de
participar  en  aquest  grup
de  treball?  Com  podem
arribar?

- Els que tenen  l’encàrrec institucional: Servis socials, escola/AFA,
entitats  de lleure  i  esportives,  centres  privats  (robòtica,  idiomes...)
entitats  de  cultura  popular.  En  general,  entitats  que  facin
extraescolars a la ciutat.

- Ajuntament,  Diputació,  Departament  d’Educació,  empresa
privada (amb filosofia  de  servei  comunitari):  empreses de lleure  i
empreses de serveis i indústria.

- Infants i adolescents, no podem continuar parlant en el seu nom.

- Donat  que  es  necessita  un  canvi  de  paradigma  i  de  perspectiva
educativa, tothom està implicat!  

Comentaris
respecte a la forma
de comunicació i a
la pròxima trobada

- Que  sigui  presencial, però  primer  enviar  el  guió amb  les
propostes/temes a tractar per poder-ho preparar abans.

- Fer la pròxima trobada  abans d’estiu, però avisar amb més temps
per poder-nos organitzar.

A banda del Terrassa Participa voldrien estar en un grup de correu.

Altres  iniciatives  i
propostes  a
compartir

- Falta de places escolars, d’FP.

- Més pressió serveis socials (més recursos).

- Cal  implicar  al  món  de  l’empresa/econòmic  en  aquests  fòrums  i
processos.
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Repte 1.2. Potenciar l’educació i la cultura de la participació al món educatiu 

Punts  forts  i
oportunitats

- Es disposa d’espais consolidats d’escolta als infants i adolescents, com
el Consell Municipal d’Infants i Adolescents de Terrassa (CMIAT), des
d’on es recullen necessitats i propostes.

- La majoria  de  l’alumnat  dels  centres  educatius  de  primària  se  sent
escoltat pel professorat (8,2 sobre 10, segons enquesta realitzada l’any
2021).

Punts  febles  i
amenaces

- En global, hi ha poca cultura de la participació. Falta una educació en
la participació i en la cultura democràtica. 

- A  secundària,  la  percepció  d’escolta  per  part  del  professorat  baixa
significativament (6,5 sobre 10, segons enquesta realitzada l’any 2021).

- Distància  important  entre  els  interessos  de  l’alumnat  i  el  tipus
d’activitats que realitzen fora de l’escola. Majoritàriament, fan activitats
considerades útils  pels adults (esports,  idiomes...)  i  voldrien fer més
activitats artístiques i tecnològiques (segons enquesta realitzada l’any
2021).  Entre  l’alumnat  estranger,  aquesta  distància  és  encara  més
acusada.

QUÈ PASSA?

Definim el problema

- Desconeixement  del  valor  educacional  que  té  la  mateixa  ciutat.  No
sabem que hi ha, per tant, no ho podem buscar. Els canals d’informació
no funcionen, on es tallen? Caldria simplificar canals, accessos...

- Desconeixement dels recursos de ciutat de l’etapa 0-3 anys per falta
d’informació, sobretot.

QUÈ HO CAUSA?

Quines  problemàtiques  o
situacions el provoquen?

- Informació no endreçada per sectors (per exemple infants 0-3 anys).

- Dificultats per trobar la informació poc àgil.

- Poc contacte entre agents implicats per treballar conjuntament (“win-
win”).

- Falta pedagogia de la importància de fomentar-ho.

- Obrim suficients canals a les escoles per escoltar la seva opinió?

QUINES
CONSEQÜÈNCIES
TÉ?

Què passa en no abordar
aquest repte?

- Entitats poc obertes al barri, endogàmiques.

- Poca interseccionalitat.

- Avança una població poc participativa.

A QUI AFECTA?

A  quins  col·lectius  afecta
(gènere,  edat,  capacitats,
origen,  situació
socioeconòmic...)?

- Als més vulnerables a tots els nivells: edat, recursos...
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QUI  ESTÀ
IMPLICAT?

Quines  persones  i
organitzacions  haurien  de
participar  en  aquest  grup
de  treball?  Com  podem
arribar?

- Entitats que fan activitats.

- Famílies.

- Administració.

- Professionals.

- Tothom, qui fa i qui vol rebre.

Comentaris
respecte a la forma
de comunicació i a
la pròxima trobada

Altres  iniciatives  i
propostes  a
compartir
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Repte  1.3.  Trencar  la  bretxa  digital  i  impulsar  les  STEAM  (Ciència,  Tecnologia,
Enginyeria, Art i Matemàtiques) a la ciutat

Punts  forts  i
oportunitats

- Des  de  les  biblioteques,  centres  cívics  i  equipaments  de  la  ciutat
s’ofereix formació en habilitats digitals per a la ciutadania.

Punts  febles  i
amenaces

- La bretxa  digital  en les  persones grans.  Hi  ha una bretxa  en  l'ús
d'internet, tot i que les persones grans tenen intenció de formar-se i a
partir  de  la  pandèmia  moltes ho han  fet.  Hi  ha poques opcions a
escala  de  ciutat  per  a  les  persones  que  es  vulguin  formar  (tant
persones grans com d’altres edats). Ex.: dificultats en demanar una
cita, que encara que hi hagi oficines d'atenció hi ha hàndicaps.

- La gent jove també té mancances amb la tecnologia. Hi ha alumnes
de PCI de 17-18 anys que estan amb el telèfon mòbil tot el dia, però
no  tenen  habilitats  digitals  bàsiques  (enviar  un  correu  electrònic,
cercar  informació  per  internet,  utilitzar  programari  en  l’àmbit
d’usuari…).

- L'alfabetització informàtica serà un aspecte essencial en el futur, en
aquest  sentit  als  tallers  participatius  es  troba  a  faltar  activitats
extraescolars d’informàtica, robòtica i tecnologia en l’àmbit de ciutat.

- Es  perpetuen  els  models  de  gènere  en  la  tria  de  les  activitats
extraescolars, amb diferències entre nens/nois i nenes/noies tant en
la tria d’activitats, com en les activitats que es voldrien fer. Entre els
nois l’activitat més freqüent són els esports, mentre que les noies fan
altres  activitats  com  idiomes,  activitats  audiovisuals  artístiques  o
música.  Quan se’ls  pregunta per les activitats que voldrien fer,  els
nois continuen inclinant-se per l’esport i per les activitats científiques i
tecnològiques molt més que les noies. 

- Grans diferències per gènere en l’elecció d’itineraris formatius, en la
formació postobligatòria i, sobretot, als cicles formatius. Les noies són
majoria en les branques d’imatge personal, serveis socioculturals i a
la comunitat, sanitat i tèxtil, confecció i pell. En canvi, els nois opten
per  les  branques d’activitats  físiques  i  esportives,  energia  i  aigua,
informàtica  i  comunicacions,  transport  i  manteniment  de  vehicles,
instal·lació  i  manteniment,  fabricació  mecànica  i  electricitat  i
electrònica.

QUÈ PASSA?

Definim el problema

- L’ús de la tecnologia creix molt i s’actualitza i renova dia rere dia, si
no s’entra  en aquest cicle, o s’acompanya en les actualitzacions, la
bretxa va augmentant. 

- Hi ha un aïllament, frustració i menys oportunitats.

- No hi ha accés a la formació digital/online.

- La bretxa digital genera limitació a segons quines feines (APTIC).

- La gent gran se sent inútil i són molt útils, però estan aïllats.

- Les STEAM s’han de potenciar des de l’etapa infantil.
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QUÈ HO CAUSA?

Quines  problemàtiques  o
situacions el provoquen?

- Model androcèntric causa la bretxa de gènere en el sector STEAM.
Manca de referents femenins en els continguts educatius.

- Nivell adquisitiu/nivell de renda familiar.

- Les demandes de l’Administració.

- La  mancança  de  recursos  formatius,  informatius  i  alternatives.  El
sistema educatiu deixa de banda certs àmbits, com les arts, etc.

- La rapidesa i el canvi en la tecnologia de la comunicació  TIC.

- Manca fer les STEAM atractives.

QUINES
CONSEQÜÈNCIES
TÉ?

Què passa en no abordar
aquest repte?

- Crea  més  desigualtat  social,  es  visibilitza  més  les  diferències  de
poder adquisitiu (segrega més).

- Hi ha persones que queden fora del circuit (educatiu, laboral, social),
hi ha una desconnexió. Baixa l’autoestima i produeix que es faci un
mal ús de les TIC

- Afecta negativament al pensament crític, tens menys criteri, un criteri
més dirigit.

- Genera abandonament escolar, per a la gent jove implica una pèrdua
d’oportunitats de futur tant educatives com laborals.

- Les  persones  grans  queden  al  marge  de  la  societat  i  poden  ser
enganyades.

- L’àmbit  STEAM  fet  per  homes  no  té  perspectiva  de  gènere,  es
reprodueix  el  model.  Les  poques dones que hi  ha es  troben  amb
moltes barreres i  dificultats.  Les  dones continuen  amb professions
menys valoritzades i menys remunerades.

A QUI AFECTA?

A  quins  col·lectius  afecta
(gènere,  edat,  capacitats,
origen,  situació
socioeconòmic...)?

- Afecta tota la societat, però es nota més a famílies amb baix nivell
econòmic i persones d’edat més avançada.

- Immigrants en situació irregular (no poden accedir a formació).

- Dones  i  la  seva  diversitat  (segons  orígens,  capacitats  diverses  i
situació socioeconòmica...).

- Persones grans.

QUI  ESTÀ
IMPLICAT?

Quines  persones  i
organitzacions  haurien de
participar  en  aquest  grup
de  treball?  Com  podem
arribar?

- Legisladors, els primers.

- Departament d’Ensenyament.

- Departament de Polítiques Digitals.

- Sectors econòmics/empreses.

- Centres universitaris.

- Gent jove/alumnes.

Comentaris
respecte a la forma
de comunicació i a
la pròxima trobada

Altres  iniciatives  i
propostes  a
compartir
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3.2 Eix 2. Equitat per a l’èxit educatiu

Repte 2.1. Educar per a la igualtat, tenint en compte tots els eixos de desigualtats
(gènere, origen, capacitats diverses, orientació sexual, classe social...)

Punts  forts  i

oportunitats

- L’Ajuntament és pioner en aplicar un enfocament interseccional en les
polítiques públiques. Aquesta mirada ha de permetre lluitar contra les
desigualtats  i  les  discriminacions  i  fer  polítiques més inclusives que
abordin els diferents eixos de desigualtat de manera integral (gènere,
origen, classe social, sexualitat...). 

- Programes i activitats educadores des dels diferents serveis municipals
en àmbits  com la  coeducació,  la  sostenibilitat,  l’educació  per  a  una
ciutadania global o l’art.

- Experiència molt valuosa en l’àmbit del treball  per a la diversitat i  la
creació de models per treballar la inclusió.

- Programes  per  visibilitzar  i  empoderar  col·lectius  específics,  amb
espais  propis  (ex.:  Les Tardes Blaves de cinema per a infants  amb
TEA, l’Espai Lila per a adolescents i joves amb models d’identitat de
gènere no normatius...). 

- Districte  Jove.  Treball  formatiu  i  més  enllà  de  l'educació  formal  en
temes com el racisme i les desigualtats.  

Punts  febles  i

amenaces

- Es  perpetuen  els  models  de  gènere  en  la  tria  de  les  activitats
extraescolars, amb diferències entre nens/nois i nenes/noies tant en la
tria d’activitats, com en les activitats que es voldrien fer. Entre els nois
l’activitat més freqüent són els esports, mentre que les noies fan altres
activitats  com  idiomes,  activitats  audiovisuals  artístiques  o  música.
Quan  se’ls  pregunta  per  les  activitats  que  voldrien  fer,  els  nois
continuen  inclinant-se  per  l’esport  molt  més que les  noies  i  per  les
activitats científiques i tecnològiques. 

- Grans diferències per gènere en l’elecció d’itineraris formatius,  en la
formació postobligatòria i, sobretot, als cicles formatius. Les noies són
majoria en les branques d’imatge personal, serveis socioculturals i a la
comunitat, sanitat i tèxtil, confecció i pell. En canvi, els nois opten per
les  branques  d’activitats  físiques  i  esportives,  energia  i  aigua,
informàtica  i  comunicacions,  transport  i  manteniment  de  vehicles,
instal·lació i manteniment, fabricació mecànica i electricitat i electrònica.

- Hi  ha  una  realitat  emergent,  que no se  sap  com treballar  des  dels
centres educatius amb infants que trenquen la norma del gènere. Les
escoles  demanen  formació  al  Servei  LGTBI+,  però  es  deriven  a  la
Generalitat perquè no es té competència per formar a professionals.

- Els infants i adolescents amb necessitats especials no poden accedir a
l’oferta de cultura i lleure general perquè necessiten que s’adapti. Les
ofertes  específiques  sovint  acaben  sent  espais  de  respir  per  a  les
famílies, però no connecten amb les seves inquietuds i necessitats.

QUÈ PASSA?

Definim el problema

- Origen i classe social: les expectatives de les famílies són importants.
Els fills repeteixen patrons familiars. Els patrons afecten tots els eixos
de desigualtat.

- Falta equitat en la distribució dels recursos.

- Cada vegada hi ha més desigualtat de nivells i diferències socials.

- Es produeixen situacions de racisme.

- S’exclou  a  col·lectius  específics  i  a  famílies,  a  causa  de  com  es
conceptualitza l’educació 0-16. Cal parlar de llarg termini.
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QUÈ HO CAUSA?

Quines problemàtiques o 

situacions el provoquen?

- La mirada capitalista (estandarditzada, productiva...).

- Origen i classe social tenen causes econòmiques (barri, lloguers...). 

- Manca  de recursos  i  distribució  desigual  dels  recursos.  No  hi  ha la
mateixa accessibilitat als recursos.

- Manca de concreció pressupostari en el desenvolupament de les lleis
i/o accions municipals.

- Formació i costums de les famílies.

- Falten eines a les famílies per mancança d’informació.

QUINES 

CONSEQÜÈNCIES 

TÉ?

Què passa en no abordar 

aquest repte?

- Ens afecta a  tots i  a  tota l’educació i  a  tots els centres i  a  tota la
societat.

- Afecta la identitat personal. Provoca manca d’autoestima.

- Perpetua el problema i els rols que generen diferències.

- Es causa de violències, rebuig, discriminació...

A QUI AFECTA?

A quins col·lectius afecta 

(gènere, edat, capacitats, 

origen, situació 

socioeconòmic...)?

- Sobretot als col·lectius que són tractats com a minoritaris.

- Als infants i adolescents.

- A les famílies.

- Als companys i companyes de classe.

QUI ESTÀ 

IMPLICAT?

Quines persones i 

organitzacions haurien de 

participar en aquest grup 

de treball? Com podem 

arribar?

- Les famílies, les institucions i els organismes.

- Caldria prioritzar els infants, adolescents i famílies.

- Els professionals de l’administració pública.

Comentaris 

respecte a la forma 

de comunicació i a 

la pròxima trobada
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Altres iniciatives i 

propostes a 

compartir
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Repte  2.2.  Repensar  com  donar  a  conèixer  els  recursos  i  les  oportunitats
d’aprenentatge que s’ofereixen a Terrassa

Punts  forts  i

oportunitats

- Des del Servei d’Educació es realitzen diferents activitats per informar
sobre l’oferta educativa del municipi  (portes obertes, guia de serveis
educatius,  directori  de centres educatius,  fira  d’orientació  formativa i
professional Tria Futur, Jornades educatives…)

- Cada cop més s’aposta per sistemes de comunicació àgils i flexibles
que permetin arribar a la ciutadania, com per exemple la comunicació
via WhatsApp i xarxes socials.

- Els mitjans de comunicació locals de la ciutat.

Punts  febles  i

amenaces

- Les  oportunitats  educatives  es  veuen  condicionades  per  l’escletxa
informativa i digital. L’accés de la ciutadania a les activitats educatives
que ofereix la ciutat varia en funció de la seva capacitat d’arribar a la
informació (edat, idioma, cultura, capacitats digitals...).

- Un  sap  44%  de  l’alumnat  de  primària,  un  73%  de  l’alumnat  de
secundària  i  un 76% de  les  famílies consideren  que  no tenen prou
informació sobre les activitats que es realitzen i els espais que hi ha al
municipi per als infants i als adolescents (segons enquesta realitzada
l’any 2021).

- Els canals d’informació que utilitza l’Ajuntament no arriben a tothom. No
s’arriba als  infants,  adolescents,  famílies i  adults  que estan fora  del
sistema (p. ex.: hi ha famílies que no coneixen el circuit escolar). 

- Dificultats per fer arribar i comunicar els recursos que s'estan oferint (p.
ex.:  dificultats  per  fer  arribar  a  la  ciutadania  la  campanya  de
descomptes  a  col·lectius  específics  realitzada  des  del  servei  de
promoció i difusió cultural, activitats del FEM estiu que no s’omplen tot i
ser gratuïtes, dificultats des de l’escola de música o el conservatori per
contactar amb les famílies…). 

- Desconeixement i complexitat dels sistemes i procediments per accedir
a recursos i ajuts.

- Manquen recursos de primera acollida per a les persones que arriben a
Terrassa provinents d’altres països.  La formació  de primera acollida
(sobre coneixement de la llengua, l’entorn...) és clau per poder accedir
a qualsevol oferta educativa, reglada o no reglada, tant per als infants i
adolescents com a les persones adultes.

QUÈ PASSA?

Definim el problema

- Desconeixement dels diferents serveis i recursos educatius que ofereix
la ciutat.

QUÈ HO CAUSA?

Quines problemàtiques o 

situacions el provoquen?

No s’ha creat una xarxa que generi coneixement:

- Manca de xarxa.

- Manca de coneixement d’allò que fa cadascú.

- Canvis de personal orientador.

- Rigidesa de la lògica de subvencions.

- Sobre informació.

- Individualisme / sectorialització.

- Estigmatització.
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QUINES 

CONSEQÜÈNCIES 

TÉ?

Què passa en no abordar 

aquest repte?

Desaprofitament dels recursos

- Desinformació.

- No s’aprofiten bé els recursos.

- Insatisfacció dins els serveis.

- Es malbaraten recursos perquè es dupliquen o tripliquen recursos.

- Esgotament.

- Frustració.

A QUI AFECTA?

A quins col·lectius afecta 

(gènere, edat, capacitats, 

origen, situació 

socioeconòmic...)?

Tota la ciutadania.

- Totes les persones, indistintament del gènere, edat i capacitats.

- Infants.

- Joves.

- Famílies.

- Gent gran.

- Col·lectius amb menys oportunitats.

- Col·lectius amb necessitats especials.

- Famílies en situacions de vulnerabilitat.

- Entitats.

- Serveis.

QUI ESTÀ 

IMPLICAT?

Quines persones i 

organitzacions haurien de 

participar en aquest grup 

de treball? Com podem 

arribar?

- Ajuntament:  Equip  de  coordinació  a  cicles  de  vida,  servei  de
comunicació, servei de joventut, servei d’educació.

- Generalitat.

- Oficina Municipal d'Escolarització (OME).

- Centres  educatius,  Formació  d’adults,  Escola  l’Heura  del  Vallès,
Escoles bressol municipals, Fundació Prodis.

- Associacions veïnals.

Comentaris 

respecte a la forma 

de comunicació i a 

la pròxima trobada

Altres iniciatives i 

propostes a 

compartir
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Repte 2.3. Millorar l’èxit educatiu, obrint noves oportunitats per l’aprenentatge i el
desenvolupament personal i professional en l’adolescència i amb especial atenció
als col·lectius amb major risc d’abandonament escolar prematur

Punts  forts  i

oportunitats

- S’han potenciat les escoles bressol com a espais clau perquè tots els
infants  puguin  desenvolupar  les  seves  capacitats,  adquirir  hàbits  i
aprendre a relacionar-se. La matriculació a les escoles bressol manté
una evolució ascendent al llarg dels darrers anys.

- Sistema de tarifació social a les escoles bressol. Les escoles bressol
de  cada  districte  es  coordinen  amb  serveis  socials  per  millorar  la
matrícula  i  arribar  a  les  famílies  en  situació  de  major  vulnerabilitat
social, ja que en el cas d’aquestes famílies, l’escola bressol actua com
a mitigador de les diferències en les oportunitats d’aprenentatge en la
petita infància i també com a espai de relació, aprenentatge i adquisició
de capacitats parentals per a les famílies. 

- Oferta  formativa  professionalitzadora  de  Foment  de  Terrassa
(certificats  de  professionalitat,  formació  contínua,  programes
professionals,  programes  d’inserció  laboral,  pràctiques  formatives,
programes d’inserció laboral per a persones aturades…).

- Figura  del  mentor  com  a  eina  d’acompanyament  i  empoderament
d’infants  i  joves.  S’estan  fent  moltes  accions  des  de  les  mateixes
escoles  i  hi  ha  molt  potencial  per  aprofundir  en  els  projectes  de
mentoria.  

- El nombre d’alumnes en l’etapa postobligatòria manté un ritme creixent,
especialment en els cicles formatius, on ha crescut la matrícula gairebé
un 30% en els darrers cinc anys.

Punts  febles  i

amenaces

- Manquen recursos de primera acollida per a les persones que arriben a
Terrassa provinents d’altres països.  La formació  de primera acollida
(sobre coneixement de la llengua, l’entorn...) és clau per poder accedir
a qualsevol oferta educativa, reglada o no reglada, tant per als infants i
adolescents com a les persones adultes. 

- Manquen recursos per donar una sortida als adolescents i joves majors
de 16 anys que han abandonat, s’han quedat fora o no han accedit a
l’oferta formativa que volien (PFI, cicles formatius, escoles de segones
oportunitats...). 

- Al curs 2018-19 un 19,3% de l’alumnat de 4rt d’ESO no es va graduar.
Aquest percentatge és més alt entre els nois, i als centres públics és
més elevat que als privats concertats. 

- Sovint,  les  rigideses  administratives  (necessitat  de  comptar  amb
permisos, contracte laboral...) impedeixen l’accés de les persones als
recursos de formació, condimentant-les a la precarietat i a viure fora del
sistema.

- Les situacions de pobresa i de vulnerabilitat no permeten una mirada
de formació a l’ample de la vida. La dificultat per satisfer necessitats
bàsiques (alimentació, habitatge, roba...) fa que la preocupació per la
formació,  el desenvolupament i  l’aprenentatge passin a segon terme
tant vers als infants com dels mateixos adults. 

QUÈ PASSA?

Definim el problema

Manca d’igualtat d’oportunitats

- Diferències socioeconòmiques marquen les diferències d’oportunitats.

- Es reprodueixen les desigualtats entre mares/pares i fills/filles.

- % alt d’alumnat que no es gradua a ESO.

- Manca de recursos d’acollida de persones estrangeres.

- Baix sentiment de pertinença.
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- Competència cultural.

- Concepte d’alta complexitat.

- Manca  de  dades  desagregades  per  sexe,  origen,  etc.  Manca
d’indicadors  sistematitzats.  Manquen  dades  de  territori  sobre  èxit
educatiu.

QUÈ HO CAUSA?

Quines problemàtiques o 

situacions el provoquen?

- Desigualtats socials, culturals i econòmiques.

- Massificació.

- Falta de recursos adequats.

- Falta de resposta adequada.

- Manca  de  diversitat  d’origen  dels  referents  educatius,  en  l’educació
formal i no formal.

- Baix sentit de pertinença al centre educatiu. 

- El  currículum no  incorpora  elements  de  diversitat  cultural  present  a
l’aula.

QUINES 

CONSEQÜÈNCIES 

TÉ?

Què passa en no abordar 

aquest repte?

- Abandonament.

A QUI AFECTA?

A quins col·lectius afecta 

(gènere, edat, capacitats, 

origen, situació 

socioeconòmic...)?

QUI ESTÀ 

IMPLICAT?

Quines persones i 

organitzacions haurien de 

participar en aquest grup 

de treball? Com podem 

arribar?

- Entitats socials i culturals de la ciutat.

- Espais d’educació fora escola (escola de música, casals educatius...).

- Serveis socials.
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Comentaris 

respecte a la forma 

de comunicació i a 

la pròxima trobada

Altres iniciatives i 

propostes a 

compartir
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Repte 2.4. Garantir places de formació professionals suficients per cobrir la 
demanda existent

QUÈ PASSA?

Definim el problema

- Poques expectatives per als i les joves, en relació amb el seu projecte
de vida precari laboral.

- Preocupació per a les famílies.

QUÈ HO CAUSA?

Quines problemàtiques o 

situacions el provoquen?

- Falta de previsió de places formatives, adequades a la natalitat.

- Cada cop hi ha més demanda i hi ha poques places.

- Hi ha més sol·licituds de places d’FP que de batxillerat.

- Manca  de  compromís  des  del  Departament  d’Educació  de  la
Generalitat.

QUINES 

CONSEQÜÈNCIES 

TÉ?

Què passa en no abordar 

aquest repte?

- Abandonament escolar: han d’estudiar una cosa que no els agrada i
acaben abandonant.

- Treball precari.

- Delinqüència.

- Afectacions a la salut mental.

A QUI AFECTA?

A quins col·lectius afecta 

(gènere, edat, capacitats, 

origen, situació 

socioeconòmic...)?

- Adolescents i joves.

- Famílies.

- Empreses.

QUI ESTÀ 

IMPLICAT?

Quines persones i 

organitzacions haurien de 

participar en aquest grup 

de treball? Com podem 

arribar?

- Govern central.

- Generalitat.

- Administració local.

- Famílies.

- Món empresarial.
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Comentaris 

respecte a la forma 

de comunicació i a 

la pròxima trobada

Altres iniciatives i 

propostes a 

compartir
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3.3 Eix 3. Aprenentatge connectat

Repte 3.1. Repensar els espais públics i els equipaments de la ciutat com a espais
educadors i integradors

Punts  forts  i

oportunitats

- Pla de Joc de Terrassa. S’està posant en marxa el Pla de Joc, que
realitzarà una diagnosi de Terrassa com a ciutat jugable i proposarà
actuacions per millorar l’espai públic de la ciutat.

- Patis oberts a 6 centres educatius, als diferents districtes de la ciutat.

- Terrassa disposa de molts equipaments amb potencial per a moltes
més activitats, que connectin el dins i fora de l’escola. Per exemple,
obrir  les  escoles,  els  instituts  i  les  biblioteques escolars  a  tota  la
comunitat  després  de  l’horari  lectiu.  El  PEC podria  donar  un  salt
qualitatiu en l’obertura dels equipaments escolars a la ciutat. 

Punts  febles  i

amenaces

- Falta molt de camí en l’ús d’espai públic com a espai educatiu. 

- Segregació en l’ús de l’espai públic. Barreres físiques i socials que
divideixen el territori  i  generen segregació en l’ús dels espais i  els
recursos  (p.  ex.:  teatre,  biblioteca…).  Cal  una  mirada  en  clau
d’urbanisme integrador, que elimini les barreres entre els barris.

- És clau potenciar el treball en medi obert.

- Manca més inversió per arranjar els espais i equipaments existents
als barris (que siguin agradables, nets, acollidors...).

QUÈ PASSA?

Definim el problema

- Falta més oferta de patis oberts a la ciutat.

- Falten monitors especialistes a espais públics per dinamitzar jocs i
activitats familiars.

- Falta de lideratge i iniciativa per l’ajuntament en el desenvolupament
del joc com a activitat educativa i integradora.

- Els espais públics no són només places i patis. Les escoles públiques
són un bon espai per treballar en xarxa però presencial cada servei.

- Cal definir espai públic. Més oferta d’espais públics diferents. Buscar
nous equipaments.  Falta  saber de quins espais  públics disposa la
gent de Terrassa de totes les edats.

- Es necessita escola de pares i mares urgent.

- Més diversitat de joc, més elements i dinamitzadors (monitors).

- La  personalització  d’espais  i  equipaments  que  facin  amable  els
espais potser afavoriria l’ocupació lúdica d’aquests espais i facilitaria
la integració de diferents usos.

- No s’aprofita l’espai públic. No es fa un ús prou educatiu de l’espai
públic.

QUÈ HO CAUSA?

Quines problemàtiques o 

situacions el provoquen?

- No participació de la població.

- No es pregunta a la població què es necessita.

- No es dona resposta a les necessitats.

- Manca d’informació de què es pot fer.

- Una falta de definició dels espais públics.

- Que estan massa destinats a un sol objectiu.

- La sectoralització i individualització.

- Manca de recursos i dinamitzadors.

- Manca d’espais per adolescents diversificats.
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QUINES 

CONSEQÜÈNCIES 

TÉ?

Què passa en no abordar 

aquest repte?

- S’enfoca molt al que és lúdic i al que és educatiu.

- Falta de resposta al treball en xarxa real.

- No dona resposta a les necessitats reals de la població.

- Els equipaments esportius, escoles bressol i  sanitaris poden donar
respostes més integradores i no tan sectorials.

- Famílies paguen activitats.

- Aguditzem desequilibris.

- Espai públic que hauria de ser trobada acaba essent generador de
conflicte.

- Sembla que només es vol donar resposta a l’infant i a l’adolescent
obviant a la família. Es deslliga a l’infant de la família. Sembla que
l’escola sigui el principal educador en comptes de la família.

A QUI AFECTA?

A quins col·lectius afecta 

(gènere, edat, capacitats, 

origen, situació 

socioeconòmic...)?

- A  tots  els  col·lectius  (famílies,  infants,  adolescents,  gent  gran,
professionals de cada sector).

- Als més vulnerables.

QUI ESTÀ 

IMPLICAT?

Quines persones i 

organitzacions haurien de 

participar en aquest grup 

de treball? Com podem 

arribar?

- No hi ha hagut temps a donar resposta a aquest apartat.

Comentaris 

respecte a la forma 

de comunicació i a 

la pròxima trobada

- En general, el grup s’ha mostrat molt interessat a seguir trobant-se i
tractar amb més profunditat el repte.

- S’ha  parlat  de  realitzar  la  comunicació  via  correu  electrònic  però
sense especificar més acords.
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Altres iniciatives i 

propostes a compartir

- Les educadores de l’escola bressol deixen constància que no tenen
clar si volen seguir al grup de treball, ja que “pensàvem que hi hauria
un espai per poder replantejar el model educatiu vigent de les escoles
bressols  municipals”.  Consideren  que  el  0-6  s’hauria  d’abordar  de
manera més concreta i el repte els hi sembla molt ampli per treballar
la temàtica que els hi  afecta amb profunditat.  Proposen: “crear  un
grup de treball conjuntament amb educadores i directores de bressol,
caps i equip de govern per definir aquest model de bressols”. 
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Repte 3.2. Connectar els aprenentatges de l’educació formal i la no formal, des del
reconeixement mutu

Punts  forts  i

oportunitats

- Ciutadania motivada i oberta a noves iniciatives – quan s’organitzen
noves actuacions la ciutat es mobilitza (ex.: ciutat gegantera...)

- Teixit  associatiu  ampli,  amb  col·lectius  molt  diversos  compromesos
amb l’educació

- Oferta àmplia i diversa d’activitats a la ciutat, tant durant el curs com a
les vacances i tant d’entitats com de privats i municipals.

- Experiència en projectes i experiències que connecten aprenentatges
(aprenentatge  servei,  magnet,  infusions,  passaport  Edunauta,  fira
modernista., patis oberts, CUEME, projecte singulars, +Estiu, Lecxit...).

- Potencial de nous projectes i espais per connectar aprenentatges, en
àmbits com la música, l’audiovisual (ciutat del cinema…).

- Potenciació  del  temps  de  migdia  com  a  temps  educatiu  amb  la
incorporació d’aspectes relacionats amb l’educació en la nova licitació
del servei de menjador a 31 centres educatius públics.

- Xarxa Terrassa Educa i  la  Guia d’activitats educatives.  Més de 400
activitats educatives gratuïtes a les escoles de la ciutat, a càrrec dels
diferents  serveis  de l’ajuntament i  entitats de la  ciutat,  adreçades a
generar oportunitats perquè tots els infants i adolescents de la ciutat
puguin participar en activitats i  de diverses temàtiques que estimulin
l’aprenentatge i l’adquisició de valors socials i democràtics. 

-

Punts  febles  i

amenaces

- En l’àmbit  individual  del  personal  tècnic  local  hi  ha  connexió  entre
espais i institucions, però caldria posar ordre a un sistema de treball
que ja es fa de manera intuïtiva. Els contactes amb les entitats es fan
per iniciativa personal, però sovint manca una connexió més en l’àmbit
formal.  Caldria  una  major  intervenció  des  de  l’administració  per
connectar agents i fer d’altaveu de les diferents iniciatives existents.

- La participació i implicació en la vida associativa està molt centrada en
un  col·lectiu  molt  determinat.  Falta  participació  de  persones  de
diferents edats i cultures.

- La  burocràcia  i  les  dificultats  de  gestió  de  les  activitats  frenen
iniciatives conjuntes entre entitats o amb equipaments/serveis. Caldria
simplificar processos i fer-los més accessibles. 

- No hi ha una cultura de valoració i reconeixement  dels aprenentatges
no formals. Professionalment, només es té en compte la part formal, en
canvi, moltes competències, habilitats i valors s’aprenen o reforcen des
d’altres àmbits.

- No hi ha un reconeixement dels educadors/es en l’àmbit del lleure  o
extraescolar.  Falta  una  formació  del  monitoratge  de  lleure  per
compartir  estratègies,  valors  i  mirades  amb  els  altres  espais
educadors.  Dins  de  l’àmbit  del  monitoratge  hi  ha  molta  precarietat,
mobilitat, persones molt joves o voluntaris/es…

- Portem molts anys on l’Ajuntament està molt interioritzar la filosofia del
treball en xarxa. Però les xarxes s’han de cuidar. El pas de qualitat és
cuidar-les. Els serveis estem tensionats i descuidem el treball en xarxa.
S’han de cuidar les relacions no només escoles i famílies sinó també
amb entitats, empreses...

- Sovint  és  difícil  compaginar  activitats  més  informals  amb  la
metodologia de l’Ajuntament, que és molt formal.
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QUÈ PASSA?

Definim el problema

- Disgregació entre les necessitats reals i les necessitats competencials.

- Perfil dels monitoratges no ben definit.

- Manca d’informació: l’oferta d’activitats i formacions no arriba a segons
quins col·lectius,  i  entre  entitats  no hi  ha una comunicació àgil  que
permeti que es pugui conèixer l’oferta global.

- Manca de canals de comunicació efectius. - Alguna entitat comentava
que els circuits comunicatius tampoc permeten conèixer les necessitats
dels  centres  educatius,  que  faria  que l’oferta  encaixés  més amb la
necessitat real. Per aquest motiu es produeix una ineficàcia de l’oferta
d’activitats.

- Cost elevat.

- Bretxa digital. Manca d’informació: l’oferta d’activitats i formacions no
arriba  a  segons  quins  col·lectius,  i  entre  entitats  no  hi  ha  una
comunicació  àgil  que permeti  que  es  pugui  conèixer  l’oferta  global.
Com a conseqüència els centres escolars assumeixen una càrrega de
gestió per aquelles famílies que no hi poden accedir (tant pel que fa a
la  informació  com  a  la  gestió  dels  tràmits).  Passaria  també  amb
col·lectius de gent gran, que potser no reben la informació.

- No hi ha preparació suficient/adequada en el monitoratge de l’àmbit de
lleure.  En  relació  al  personal  contractat  per  la  gestió  de menjadors
escolars,  es  comenta  que  està  poc  professionalitzat,  la  qual  cosa
genera  malestar  amb  els  centres  educatius,  per  l’alta  rotació  de
personal i el poc encaix entre la gestió de l’alumnat que fa l’escola i el
que fa el monitoratge. Es proposa que les contractacions dels serveis
de monitoratge siguin directes (menjador, extraescolars).

QUÈ HO CAUSA?

Quines problemàtiques o 

situacions el provoquen?

- Descoordinació  entre  els  diferents  agents  educatius  formals  i  no
formals.

- Àmbits molt departamentats.

- Necessitats no alineades.

- Part econòmica.

- No reconeixement.

- Falta de preparació d’alguns monitors/es.

- Ajudes a famílies (dificultats digitals, falta d’informació dels serveis i
recursos que s’ofereixen).

- Problema de coordinació entre entitats i centres educatius.

QUINES 

CONSEQÜÈNCIES

TÉ?

Què passa en no abordar

aquest repte?

- Desinformació.

- Desigualtat.

- Desinterès.

- Segregació.

- Ineficàcia de recursos.

- No tothom té accés a les oportunitats educatives.

- Hi ha oportunitats educatives que queden desertes perquè no hi ha
necessitat a un entorn.

A QUI AFECTA?

A quins col·lectius afecta 

(gènere, edat, capacitats,

origen, situació 

- Principis: infants que no tenen autonomia per a desplaçar-se i també
gent gran (ciutadania) en situació de dependència.

- Alumnat, centres educatius i entitats de lleure.
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socioeconòmic...)?

QUI ESTÀ 

IMPLICAT?

Quines persones i 

organitzacions haurien 

de participar en aquest 

grup de treball? Com 

podem arribar?

- Administració local.

- Administració estatal.

- Entitats.

- Aprofitar teixit associatiu (voluntariat).

- Contractacions directes.

- Alumnat, centres educatius i entitats de lleure.

- Alumnat (falta).

- Famílies.

- Serveis d’Administració Municipal.

- CMIAT.

Comentaris 

respecte a la 

forma de 

comunicació i a la 

pròxima trobada

- En general, el grup s’ha mostrat molt interessat a seguir trobant-se i
tractar amb més profunditat el repte

- S’ha parlat de realitzar la comunicació via correu electrònic però sense
especificar més acords.

Altres iniciatives i 

propostes a 

compartir

- Es  comenta  la  possibilitat  d’aprofitar  els  espais  de  menjador  per
encabir activitats extraescolars de qualitat, però com a conseqüència
es produiria més segregació, ja que les famílies no poden accedir per
manca de recursos econòmics. Això provocaria alumnes de primera i
segona en els espais de menjador.

- Crear oficina de recursos per districtes/barris: Es proposa una oficina
tècnica per districte que aglutini tota l’oferta categoritzada de la ciutat,
per  tal  que  tothom  hi  pugui  tenir  accés  i  es  pugui  adaptar  a  les
necessitats de cada col·lectiu.
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Repte 3.3.  Acompanyar en les transicions educatives, des de l’escola bressol fins a
la vida adulta, amb especial atenció als moments vitals i  col·lectius amb majors
dificultats

Punts  forts  i

oportunitats

- Xarxes 0-6. Hi participen diferents entitats i es treballen de manera
transversal tota l’etapa d’educació infantil i primària.

- Instituts  escola  que treballen les transicions des d’una perspectiva
integrada. 

- Escola de Noves Oportunitats de la ciutat (s’està posant en marxa)
per donar resposta a les persones que es perden en la transició de
l’educació obligatòria en endavant.

Punts  febles  i

amenaces

- Abandonament i fracàs escolar. Manca d’adhesió al sistema educatiu
i  abandonament  dels  estudis  d’una  part  important  de  la  població.
Dificultat  per  donar  una  resposta  integral  en  els  processos  de
transició  entre  etapes  educatives.  Al  curs  2018-19  un  19,3%  de
l’alumnat de 4rt d’ESO no es va graduar. Aquest percentatge és més
alt entre els nois, i als centres públics és més elevat que als privats
concertats. 

- Manquen  recursos  per  donar  una  sortida  als  adolescents  i  joves
majors de 16 anys que han abandonat, s’han quedat fora o no han
accedit a l’oferta formativa que volien (PFI, cicles formatius, escoles
de segones oportunitats...). 

QUÈ PASSA?

Definim el problema

- Dificultat en l’última etapa.

- Manca de mirada i projecte comú.

- Necessitat de fer pedagogia a les famílies.

- Manca d’expectatives cap als joves.

- Desconeixement de recursos en l’àmbit educatiu.

- Origen, context i suport familiar.

- Conscienciació  del  professorat:  cuidar  la  transició  de  primària  a
secundària.

- Revolució: acompanyament per part del mestre, escoles primàries si,
escoles secundàries no.

- Importància  de  l’educació  0-3  i  de  les  necessitats  educatives
especials.

- Gènere com a element a tenir en compte.

- Tema cures vinculades a l’escola.

- Recursos professionals per compartir la mirada.

- Baixada de ràtios per atenció individualitzada.

- Referents positius (esplais diaris,  biblioteca).  Manca integrar-los en
acompanyament a secundària.

- Oferir oportunitats.

- Aprenentatge no només acadèmic.

- Treball transversal entre professionals, entitats i famílies.

- Projectes curriculars.

- Treball amb empreses.

- Posar el focus en les capacitats i no en les mancances.

- Tutories d’acompanyament per fer revisió i ampliació.

- Formació transversal al món educatiu.

- Formació permanent en l’aprenentatge.
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- Personalització de l’aprenentatge: educació 360.

QUÈ HO CAUSA?

Quines problemàtiques o 

situacions el provoquen?

- Famílies: capacitat econòmica, nivell cultural i origen.

QUINES 

CONSEQÜÈNCIES 

TÉ?

Què passa en no abordar 

aquest repte?

- Problemes de salut mental i gestió emocional.

- Exclusió social.

- Manca d’oportunitats i el no detectar les mateixes capacitats.

A QUI AFECTA?

A quins col·lectius afecta 

(gènere, edat, capacitats, 

origen, situació 

socioeconòmic...)?

- Menors.

- Joves.

- Famílies.

- Barris.

- Ciutat.

- Dones.

QUI ESTÀ 

IMPLICAT?

Quines persones i 

organitzacions haurien de 

participar en aquest grup 

de treball? Com podem 

arribar?

- Persones coneixedores dels joves.

- Altres: esplais diaris, PJI (joventut), Treball.

Comentaris 

respecte a la forma 

de comunicació i a 

- No s’han arribat a acords.
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la pròxima trobada

Altres iniciatives i 

propostes a compartir

- En general, el grup s’ha mostrat molt interessat a seguir trobant-se i
tractar amb més profunditat el repte.

38



Suport a la revisió del Projecte Educatiu de Terrassa. Informe 6. Jornada participativa Terrassa Aprèn. Maig 2022

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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