
 
DIMECRES 5 DE FEBRER, JORNADA ANUAL D’EDUCACIÓ 360, AL CCCB 

 

Ampliar el dret educatiu més enllà de l’escola: 
objectiu de la cimera d’Educació 360  

 
 750 persones responen a la convocatòria de l’Aliança Educació 360, que 

reunirà tots els sectors educatius: mestres i directores de centres, entitats, 
educadors de lleure, investigadores, regidors i tècnics municipals i d’àmbits 
esportius, artístics i culturals d’arreu de Catalunya 
 

 El propòsit és reflexionar sobre com els ecosistemes educatius locals poden 
fer que l’educació sigui una veritable palanca de canvi i de millora de l’equitat  
 

 La jornada comptarà amb un Mercat d’Experiències d’Educació 360, en què es 
podran conèixer projectes centrats en el valor educatiu del migdia, ofertes 
educatives comunitàries per joves o d’extraescolars, entre d’altres 
 

 Chris Smith, president i director de Boston After School & Beyond, explicarà el 
cas de la ciutat de Boston, on s’ha promogut una xarxa de 150 programes per 
afavorir la igualtat d’oportunitats educatives, a més de 15.000 infants i joves   
 

 Actualment, l’Aliança Educació 360 compta amb 250 institucions adherides 
 
 

  

 
 
 
  
 

 

 

 

L’Aliança Educació 360 celebra la Jornada Anual Ecosistemes Educatius 360: territoris connectats per 

l’equitat, amb l’objectiu que persones de tots els sectors i àmbits educatius treballin plegades per 

impulsar ecosistemes educatius en els seus territoris. A Catalunya, cada cop és més gran l’escletxa 

educativa entre els qui poden accedir a aprenentatges fora de l’horari escolar i els que no, els que tenen 

Dia i hora: dimecres, 5 de febrer de 2020, de 9.00 h a 19.30 h 
  
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (carrer Montalegre, 5. Barcelona)   
 
Atenció a mitjans: 10.30 hores - Fathia Benhammou, directora de l’Aliança Educació 360. També 
hi assistiran, Alfredo Vega, diputat delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona, Ismael 
Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill i Pilar Gargallo, presidenta de la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica. 
 
Els mitjans interessats podran prendre declaracions, a les 10.30 hores, a la sala vestíbul de la sala 
teatre). Es prega confirmació per tal de poder facilitar l’accés al recinte. 
 
 
  
 

https://www.educacio360.cat/
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Montalegre,+5,+08001+Barcelona/@41.383885,2.1645923,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f4fa289eb7:0xce7669cdd79b1f01!8m2!3d41.383885!4d2.166781


accés a activitats extraescolars, de cap de setmana o d’estiu i els que no tenen. Educació 360 treballa 

amb el convenciment que el futur de l'educació passa per impulsar, als municipis, ecosistemes educatius 

locals, que connectin tots els recursos educatius del territori, per tal d’avançar cap a l'equitat i redueixi 

l'escletxa d'oportunitats educatives existent. 

El propòsit és que, connectant tots els recursos dels municipis i barris: equipaments  i serveis municipals, 

amb entitats, escoles, instituts, universitats... es dissenyin i es creïn activitats educatives dins i fora de 

l’escola que siguin accessibles a tots els infants, sigui quina sigui la seva condició de partida. 

Per a treballar en aquesta línia, la jornada comptarà amb la participació de 24 experiències d’arreu de 

Catalunya. Algunes d’elles es presentaran en el Mercat d’Experiències d’Educació 360, en el que els 

assistents podran triar quin projecte volen conèixer i interactuar amb els seus responsables.  

L’experiència de Boston 

La ciutat de Boston ha dissenyat un autèntic ecosistema educatiu local que ha aconseguit reduir la 

bretxa d’oportunitats educatives entre els infants amb més recursos i els que en tenen menys. Chris 

Smith, president i director de Boston After School & Beyond explicarà com ho han aconseguit, amb 

l’objectiu d’inspirar pràctiques similars a Catalunya. L’objectiu és identificar l’impacte i les estratègies de 

la polítiques que duen a terme i extreure aprenentatges per al context català. 

Objectius 2020 

Durant la jornada, s’exposaran els principals objectius i línies d’actuació per aquest 2020. Ho faran 

Fathia Benhammou, directora de l’Aliança Educació 360, Alfredo Vega, diputat delegat d’Educació de la 

Diputació de Barcelona, Pilar Gargallo, presidenta de la Federació de Moviments de Renovació 

Pedagògica i Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill. 

Itineraris personalitzats que connecten escola i comunitat 

 

A la tarda, la Jornada convocarà a totes les escoles i instituts de Catalunya a un diàleg sobre la 

personalització d’aprenentatges. S’abordarà aquesta estratègia que promou un disseny de l’oferta 

educativa tenint en compte els interessos de l’alumnat i reconeixent els  aprenentatges que es donen en 

els diversos espais i temps educatius en els que l’alumnat transita. El diàleg comptarà amb la 

participació de César Coll, catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de 

Barcelona, Susana Gallardo, cap d’estudis de l’Escola Riera de Ribes de Sant Pere de Ribes i Ramon 

Grau, director de l’Institut Quatre Cantons de Poblenou de Barcelona.  

 
Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que vol impulsar un canvi profund en el model 

educatiu. Es proposa afavorir l’equitat educativa perquè tots els infants i joves tinguin l’oportunitat 

d’aprendre més enllà del centre educatiu i de l’horari escolar i poder realitzar les seves aspiracions de 

vida. 

Programa complet 

 
Per  a  qualsevol  consulta o peticions contacteu  amb: 
 
Anna Oliva, responsable de comunicació de l’Aliança Educació 360 (607 07 47 63)  

 

https://www.educacio360.cat/ecosistemes-educatius-360-territoris-connectats-per-lequitat/

