




BENVINGUDES I BENVINGUTS A LA GALÀXIA EDUNAUTA! 

               



RECINTE MODERNISTA 
S4ntp4u2020 

#PassaportEdunauta 

               



UNA ALIANÇA PER AMPLIAR OPORTUNITATS EDUCATIVES DELS INFANTS  
Dos socis promotors 

    

               



LA VEU DELS INFANTS 
Convidem a un testimoni 





MOMENT 1 
Comencem? 





US HEU FIXAT EN LA QUANTITAT 
D’APRENENTATGES QUE ELS INFANTS FAN MÉS 

ENLLÀ DE L’ESCOLA? 



LES OPORTUNITATS EDUCATIVES MÉS ENLLÀ DE L’ESCOLA 
Una font de desigualtat 

ITINERARIS - PERSONALITZACIÓ 

ACCÉS – EQUITAT RECONEIXEMENT - VALOR 



ELS REPTES 
L’equitat, el reconeixement i la personalització 

Acreditació els aprenentatges 
Microcredencials o insígnies educatives 

Connexió d’agents i espais 
Marc de competències d’aprenentatge 

Personalització educativa 
Cercadors d’activitats amb itineraris 

d’aprenentatge basats en interessos i motivacions 
dels infants 

Equitat 
Action Days oberts a tota la 

ciutadania 

https://openbadges.org/
http://insight.bostonbeyond.org/
https://remakelearningdays.org/
https://www.lrng.org/


ESTRATÈGIA QUE PUGUI UNIFICAR 
Però... Com fer-ho? 

• Però com articular una metodologia que pugui impulsar i posar en marxa, de 
forma pràctica i efectiva, aquests 4 eixos essencials?  
 

• Un model que afavoreixi que cada infant tingui accés a oportunitats educatives 
en el fora escola en condicions d’equitat i sense exclusions? 
 

• Una proposta que connecti tot el potencial educatiu d’una comunitat 
educativa a favor dels seus infants?  
 

• Una iniciativa que reconegui que s’aprèn en molts moments, a molts espais i 
de moltes maneres diverses? 



AMB ELS PASSAPORTS D’APRENENTATGE ÉS 
POSSIBLE! 



QUÈ SÓN ELS PASSAPORTS D’APRENENTATGE? 
Una metodologia per la igualtat d’oportunitats educatives dels infants 

reforça l’equitat.  

connecta oportunitats educatives. 

involucra a tot el teixit comunitari. 

contribueix a la personalització dels itineraris educatius. 

reconeix els aprenentatges fora escola dels infants. 



Catàleg 
d’activitats 
compartit 

Passaport Físic 
o plataforma 

online 

Xarxa de 
destinacions 

d’aprenentatge 

COM FUNCIONEN? 
Elements clau 

Insígnies 
educatives 



PER QUÈ UN PASSAPORT D’APRENENTATGE?  
Propòsit educatiu 

Personalitzar els 
aprenentatges 

Donar autonomia 
als infants 

Enfortir la 
metacognició 
(reflexió i evidències) 

Acreditar  
competències 

Potenciar 
trajectòries 
educatives ad hoc 

Augmentar la 
motivació, i el 
capital educatiu, 
social i cultural 



QUI ELS ACOSTUMA A IMPULSAR? 
Agents compromesos amb l’educació 

Ajuntaments 

Escoles 

Entitats 



QUI ELS ACOSTUMA A IMPULSAR? 
Agents compromesos amb l’educació 

Ajuntaments 

Escoles 

Entitats 



QUI ELS ACOSTUMA A IMPULSAR? 
Agents compromesos amb l’educació 

Ajuntaments 

Escoles 

Entitats 



REALMENT SÓN EFECTIUS? 
Evidències dels seus beneficis 

Impacten positivament tant en el rendiment acadèmic com en la motivació 
dels infants, modificant la seva manera d’estar a l’escola i en la comunitat. 
 
Contribueixen a reduir la desigualtat educativa perquè generen i amplien les 
oportunitats d’aprenentatge de tots els infants en condicions d’equitat. 
 
Treballen en pro del reconeixement i el valor social dels aprenentatges fora 
escola. 
 
Proporcionen entorns d’aprenentatge en molts àmbits diferents. 
 
 



MODELS DE PASSAPORTS DAPRENENTATGE D’ÈXIT 
Experiències d’allà... 

 
https://eighthorses.com/cnusd_case_study.html 

https://www.cnusd.k12.ca.us/our_departments/educational_services/curriculum___instruction/passport_to_success
https://www.cnusd.k12.ca.us/
https://eighthorses.com/cnusd_case_study.html
https://eighthorses.com/cnusd_case_study.html
https://eighthorses.com/cnusd_case_study.html


MODELS DE PASSAPORTS DAPRENENTATGE D’ÈXIT 
Experiències d’allà... 

http://www.mypasa.org/high-school/
https://youtu.be/RDmfE0noOJ8


MODELS DE PASSAPORTS DAPRENENTATGE D’ÈXIT 
Experiències d’allà... 

https://chicagocityoflearning.org/
https://youtu.be/TRRE8RSJLc0


MODELS DE PASSAPORTS DAPRENENTATGE D’ÈXIT 
Experiències d’allà... 

https://www.childrensuniversity.co.uk/


MODELS DE PASSAPORTS DAPRENENTATGE D’ÈXIT 
... i experiències d’aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=r4w400KuRp0&feature=youtu.be
http://meseducacio.org/


PERÒ... QUÈ ÉS EL PASSAPORT EDUNAUTA? 





ÉS UN VIATGE PER LA GALÀXIA EDUNAUTA, 
LA GALÀXIA DELS APRENENTATGES INVISIBLES 



El Passaport Edunauta és un projecte d’ampliació d’oportunitats educatives i 
d’acreditació dels aprenentatges fora escola per a infants de 3 a 12 anys, que 
catalitza i connecta tota la potència educativa d’un territori.  

EL PROJECTE 
Oportunitats educatives i reconeixement de l’aprenentatge 



L’eina 

La xarxa 
d’activitats 

Els aprenentatges 
invisibles 

Els edunautes La celebració del viatge 



L’EINA  
Un passaport personalitzat 

Un infant aprèn tant dins com fora l’escola: a casa, a la 
plaça, a l’esplai, a la biblioteca... Però com pot fer visible 
aquest aprenentatge “invisible” en el marc de la seva 
comunitat?  
 
Amb el Passaport Edunauta podrà fer-ho perquè li 
donarà accés a gaudir d’activitats educatives 
obertes del seu territori i, a través de les seves 
pàgines, podrà mostrar tot allò que hi aprengui.  



L’EINA  
Un passaport personalitzat 



LA XARXA D’ACTIVITATS  
Experiències d’aprenentatge 

Les activitats del projecte estaran organitzades des dels 
espais edunautes, una xarxa local d’actors educatius, 
que seran les destinacions d’aprenentatge a les que 
els edunautes podran viatjar (biblioteques, casals, 
entitats, teatres, clubs esportius...).  
 
Allí viuran experiències d’aprenentatge molt diverses on 
aprendran i aconseguiran segells per al seu passaport.  
 
Aquests segells acreditaran tant la seva participació a 
les activitats com els seus aprenentatges. 



ELS APRENENTATGES INVISIBLES 
El catàleg d’activitats 

Totes les activitats 
educatives del 
Passaport Edunauta 
estaran aglutinades 
en un catàleg 
d’activitats 
compartit (online i/o 
offline). 



ELS APRENENTATGES INVISIBLES 
Els superpoders edunautes 

Un marc de 9 competències d’aprenentatge 
compartit per totes les destinacions. 



ELS EDUNAUTES 
Infants del municipi 

Tot infant del territori rebrà el seu Passaport Edunauta a través del 
seu centre educatiu o bé des dels equipaments i/o entitats del 
territori que cada impulsor consideri.  
 
Quan el tingui a les seves mans es convertirà automàticament en 
un edunauta i amb ell podrà: 
 
• explorar i viatjar a les activitats del seu municipi.  
• triar i crear el seu propi itinerari educatiu. 
• mostrar i fer visibles els seus aprenentatges.  
• celebrar i compartir el que ha après amb la resta de la 

comunitat. 



LA CELEBRACIÓ DEL VIATGE 
La cerimònia de graduació 

El viatge de cada edunauta finalitzarà amb una cerimònia de graduació que es 
celebrarà al tancament de cada edició del passaport, i a la que hi estaran convidats 
tots els edunautes del municipi i les seves famílies.  



VOLS IMPULSAR UN PASSAPORT 
D’APRENENTATGE? DESCOBREIX COM! 



MOLTES GRÀCIES! 





MOMENT 2 
Mapejant les nostres oportunitats 





PER QUÈ UNA CRIDA OBERTA? 
Cerquem aliances 

Una crida oberta a tothom ens permetrà: 
 
• Que tots els territoris interessats puguin valorar en quina situació es troben per impulsar 

un passaport d’aprenentatge en el seu entorn.  
 

• Poder mesurar l’interès que genera el projecte. 
 

• Trobar una escala més ample de varietat d’opcions: tipologia de territori, diversitat d’agents 
impulsors, desplegament en entorns diferents.  

 
• Tenir més opcions d’aconseguir que el projecte es desplegui en les millors condicions 

possibles: 
 Arrelat al territori. 
 Amb el suport de les escoles.  
 Amb aliances i complicitats polítiques, socials i de la xarxa comunitària. 



EL REPTE  
Què proposem? 
 

    

               

COM PODEM CONNECTAR, RECONÈIXER I FER 
VISIBLES ELS APRENENTATGES QUE ELS INFANTS 

FAN MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA? 



QUÈ CERQUEM? 
Els impulsors 
 

    

               

Busquem 10 ajuntaments, entitats, escoles o grups 
d’escoles de Catalunya que vulguin impulsar un pilot del 
Passaport Edunauta al seu territori o municipi entre maig 

de 2020 i juliol de 2021 



• Qui es pot presentar? 
Qualsevol agent amb suficient capacitat de lideratge per actuar com a impulsor del projecte: 
escoles, grups d’escoles, administracions, entitats, serveis, equipaments, projectes comunitaris, 
plans d’entorn i xarxes i qualsevol combinació d’aquestes que us pugueu imaginar. Pensem que la 
barreja és bona, com més diversitat millor. 
 

• Que entenem per territori? 
Un entorn comú i proper compartit per un nombre d’infants que puguin accedir a una sèrie d’espais 
d’aprenentatge comuns. Pot ser un barri, districte, localitat o agrupació de localitats properes. 

 
• Quines característiques ha de tenir el territori?  

Escoles com a prescriptores: que compti amb diferents escoles d’educació primària i que 
puguin actuar com a impulsores o com a mínim de prescriptores.  
Xarxa d’agents educadors: que pugui oferir un catàleg d’activitats amb un mínim de 6-8 
destinacions d’aprenentatge i de 20 activitats mensuals de  diferents temàtiques.  
Capacitat de lideratge: seria desitjable comptar amb una mica de suport tècnic i amb una visió 
(i estratègia) per sostenir el projecte a mig i llarg termini. 

ELS IMPULSORS 
Com han de ser? 



• Als 10 territoris seleccionats: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

• A tots els territoris que es presentin: 
 

 
 
 
 
 

QUÈ OFERIM?  
El  pilotatge 

Acompanyament i 
capacitació 

Eines específiques i 
kits metodològics 

Suport en materials i 
en actes 

Laboratoris i 
formacions 

Inspiració Connectivitat i difusió 

Accés als materials i al 
coneixement generat 

Sinergies i connexió per a 
futures oportunitats 



QUAN HO FAREM? 
Calendari de fases i accions 

KICK OFF 
CRIDA 

OBERTA 
CAPACITACIÓ 

3 i 4 de 
Març  

De 4 de Març a 30 
d’Abril 

SELECCIÓ 

De 1 a 13 
de Maig 

ACOMPANYAMENT 

ESTRATÈGIC 

Maig Juny a 
Octubre 

ACOMPANYAMENT 

EXECUTIU 

Novembre 
2020 a Maig 
2021 

AVALUACIÓ 

Juny a Juliol 
2021 

1. ADHESIÓ 

 

2. PREPARACIÓ 

 

3. EXECUCIÓ I SEGUIMENT 

 

4. IMPACTE I 

APRENENTATGE 



COM PARTICIPAR? 
Candidatures 

Bases de la crida Formulari online 

https://forms.gle/Au4hp2dkdc1JfdFS7


VOLEU SABER-NE MÉS? 
Escalfament! 

Labs territorials Visites immersives 

12/03 Lleida 
18/03 Girona 

23/03 Terres de l’Ebre 
26/03 Catalunya Central 

17/03 Barri del Bon Pastor 
01/04 Barri Baró de Viver 

Inscripcions 
obertes 



TENIU DUBTES? 
Més informació i contacte 

www.passaportedunauta.cat 
hola@passaportedunauta.cat 
623.221.299 





MOMENT 3 
Quins són els nostres reptes i les possibles aliances? 



QUÈ EN PENSEU? 

menti.com 
728969 



MOMENT 4 
I demà.. Què fareu? 



MOLTES GRÀCIES! 




