Temps de les famílies
Disminució del temps de
què les famílies disposen
per a les responsabilitats
educatives

Crisi econòmica
Afecta a les famílies més
vulnerables i incideix
negativament en el
pressupost de política
pública en educació

Temps “fora” escola
Necessitat creixent de
recursos educatius i de
cura per tal de conciliar
els horaris laborals amb
els escolars

Desigual oferta educativa
fora del currículum
Menjadors, aula matinal,
extraescolars, estudi assistit
.... Afecta negativament a
aquells centres situats en
contextos socialment més
vulnerables.

Espais de socialització
El carrer com a lloc de
convivència i de
socialització s’ha convertit
en un espai potencialment
perillós

Nous agents educatius
La família i l’escola ja no són
els únics agents educatius,
sinó que avui dia també
s’educa a partir d’altres
institucions, mitjans i àmbits

Activitats enriquiment
educatiu
L’accés a experiències
d’aprenentatge diverses i a
extraescolars de qualitat és
desigual, ve condicionat per
l’origen social de les famílies

L’escletxa d’aprenentatge
Desigualtat d’oportunitats
educatives, fracàs escolar,
iniquitat educativa...

Que promogui, ampliï i connecti els temps, els espais i els agents
educatius del territori per garantir de forma efectiva la igualtat
d’oportunitats educatives

•

Reduint desigualtats educatives

•

Adaptant l’escola a la realitat social i familiar actual

•

Assolint majors nivell d’èxit escolar

•

Treballant amb la comunitat i l’entorn

• Es dota a escoles del suport i la flexibilitat necessària per reordenar el temps escolar per oferir més i millor oportunitats
educatives, tant d’aprenentatges lectius com de no lectius.
• Es considera imprescindible la vinculació amb l’entorn per fer-ho possible.
• Els centres educatius estan oberts fins la tarda amb una pausa per dinar al migdia i amb una oferta integrada d’activitats
lectives i no lectives, compartides i/o vinculades amb els temps, espais i agents del territori.

Més temps d’aprenentatge
Mínim 1h més al dia o 10
dies més a l’any dins l’escola

Millora del clima escolar
Activitats per fomentar un
esperit escolar comú

Formació contínua del
professorat
Mentoria,
retroalimentació

Fort lideratge
Dels equips directius, del
municipi i de la comunitat

Aprenentatges en àrees no
estrictament acadèmiques
Activitats artístiques,
esportives...

Avaluació
Participació activa dels
docents, dels estudiants i
de tots els agents
educatius vinculats

Optimització del temps
per a l'aprenentatge
Innovació en els temps i
les pràctiques educatives

Orientació
En les transicions educatives,
per a la carrera professional,
a les famílies..

No existeix una correlació entre el nombre d’hores
d’instrucció o lectives d’un sistema educatiu i el seu nivell
d’excel·lència acadèmica (resultats educatius a PISA).

Les escoles que aconsegueixen uns majors efectes
en els seus estudiants tendeixen a integrar múltiples
pràctiques en el disseny de la pròpia escola.

La idoneïtat de crear la figura de coordinador/a de
serveis a cada centre educatiu, per tal de millorar
l’eficiència de tots els processos, és una peça
substantiva per a l’èxit d’una escola a temps complet,
sobretot integrant les activitats no lectives en el
Projecte Educatiu de Centre.

L’emmarcament del projecte de centre en els plans
estratègics educatius locals (plans educatius
d’entorn, de barri, de ciutat...), a fi d’aprofitar les
sinèrgies amb la resta d’actors del municipi, és una
acció clau que afecta directament al rendiment
acadèmic dels alumnes i al seu desenvolupament
social.

Les oportunitats d’enriquiment, quan es realitzen al
centre escolar, milloren els resultats acadèmics i les
actituds envers els aprenentatges dels estudiants,
disminuint la desigualtat d’oportunitats educatives
(l’estatus socioeconòmic de les famílies no
condiciona la qualitat, disponibilitat i accessibilitat a
aquest tipus d’activitats com sí succeeix fora escola).

Les escoles d’educació a temps complet que no
únicament es centren en millorar competències
acadèmiques sinó també competències de
pensament crític (comunicació, creativitat, resolució
de problemes, etc.) de forma intencionada, tenen
efectes positius en el clima escolar i en el rendiment
acadèmic.

Aquelles escoles d’educació a temps complet que
realitzen activitats d’enriquiment acadèmic amb
continguts connectats al currículum escolar, tenen
un major impacte en l’èxit escolar.

Les famílies que participen activament en la vida
escolar i a les que les escoles a temps complet
dirigeixen accions de capacitació en
l’acompanyament a l’escolaritat dels seus fills i filles,
són un indicador clau dels resultats d’impacte en
l’èxit escolar de l’alumnat.
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Una escola o institut amb mirada educativa 360 és aquell centre que treballa en xarxa amb d’altres
espais, temps i agents educatius per aconseguir de 3 objectius clau:

Acostar i ampliar les
oportunitats educatives,
orientant a l’alumnat i
actuant com a hub o com a
node dins la xarxa educativa
del territori

Millorar la connexió entre
els aprenentatges lectius i
no lectius, buscant una major
qualitat educativa i atenent als
interessos i motivacions dels
infants i joves
Mitigar les persistents
desigualtats educatives
basades en l’origen social.

Connecten, integren i enriqueixen els temps i espais
lectius i no lectius des del centre educatiu
Integren els temps i espais no lectius en el projecte educatiu de centre (PEC): espais d’acollida
matinal, temps de migdia i tarda, reforç escolar, extraescolars i experiències d’estiu educador.
Milloren o amplien els temps educatius: reordenen el temps inclòs en la jornada escolar per
optimitzar l’activitat lectiva, millorar-ne la qualitat pedagògica i potenciant l’aprenentatge de
l’alumnat.
Aposten per mesures i accions d’equitat: possibiliten que els infants i joves puguin assistir a
activitats extra curriculars o extraescolars oferint oportunitats educatives després de l’escola.

Connecten l’activitat lectiva i no lectiva promovent
itineraris d’aprenentatge personalitzat
Dissenyen l’oferta educativa tenint en compte els interessos de l’alumnat i reconeixent els
aprenentatges que es donen tant dins com fora del centre (Aprenentatge Servei, Treball Globalitzat –
Proposta Externa, Microcredencials, Itineraris educatius, etc.)
Creen mesures d’acompanyament que orienten a l’alumnat i a les seves famílies sobre les
activitats del fora escola més adequades i adaptades a les motivacions i interessos dels
infants i joves.

Connecten l’escola amb l’entorn, enxarxant les
activitats del centre educatiu amb el territori
Emmarquen el projecte educatiu del centre en els plans estratègics educatius locals (plans
educatius d’entorn, plans de barri...).
Aposten per l’ús obert, social, educatiu i cultural dels espais i equipaments dels centres educatius
(biblioteca escolar, patis oberts...) i aprofiten les sinergies i recursos educatius del territori
(programes educatius locals, centres cívics, museus, etc.)
Desenvolupen accions per tal que l’alumnat i les seves famílies participin en la vida comunitària
i cultural de l’entorn.
Coordinen i impliquen en la pròpia tasca educativa als diversos agents educatius de la comunitat.

La comunitat és l’entorn d’aprenentatge.
L’aprenentatge succeeix en qualsevol lloc i en qualsevol temps.
Els infants i joves dissenyen els seus propis itineraris educatius.
L’aprenentatge està connectat, no desconnectat.
Es dóna valor a tot tipus d’aprenentatges.

Es construeixen més i millors oportunitats educatives per a tots els
infants i joves.

