
 
 

 

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Escoles i Entorn, barris educadors 

 

3a Sessió Curs 2020-2021 (19 d’abril de 2021) 

 
 
Assistents: 

Guillem Gottschalk, representant Taula Educativa – Lleure (CJB) (presideix). 

Martí Oliver, tècnic Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió). 

Marta Carranza, secretària CEMB. 

Laia García, tècnica CEMB. 

Àngels Cadena, Direccions de centres públics de primària de ciutat, Escola Mercè Rodoreda. 

Oriol Roca, CEMD Sant Andreu sector entitats.  

Sergi Cobas, CEMD Ciutat Vella Associació Esportiva 

Esther Zamora, Pla Comunitari Barceloneta, Consell Escolar del Districte.  

Eulàlia Esclapés, Consorci d’Educació. 

M. Assumpció Vila, Síndica de Greuges 

Antonio Guerrero, Famílies Sector Concertat, CCAPAC. 

 

Ordre del dia: 

16:30h – 16:40h Benvinguda  

16:40h – 17:00h Presentació a càrrec de la Sra Mireia Civís (Doctora en Pedagogia. 

Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 

l’Esport de la Blanquerna - Universitat Ramon Llull), sobre l’ús social 

dels centres educatius. 

17:00h – 17:55h Espai de debat 

17:55h – 18:00h Avaluació i tancament de la sessió 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Temes tractats: 



                                                                                                                                                        

 

 

La Mireia Civís, doctora en Pedagogia i professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport de la Blanquerna - Universitat Ramon Llull, inicia la seva intervenció 
parlant de l’ecosistema educatiu.  

Per ecosistema entenem el conjunt d’organismes que es relacionen entre si i amb l’ambient. 
La col·laboració és un motor natural que permet que de manera individual i col·lectiva es pugui 
evolucionar. 

Quan es traspassa aquesta idea al context educatiu, un ecosistema educatiu vol dir entendre 
que tots els agents educatius formen part d’un entramat i que si la seva relació és de 
col·laboració el que aconseguim és sumar tant per a les persones com per a la societat en 
general. 

Moltes vegades l’educació i l’escolarització s’equiparen molt o fins i tot es confonen. Fa un 
temps passava encara més. En els últims anys, però, tots els àmbits d’educació no formal s’han 
refermat, volen fer sentir la seva veu i fer constar que d’educació n’hi ha molta més enllà de 
l’escola. Aquesta força d’aquests sectors ha suposat en algun cas de deixar l’escola al marge.  

En el moment actual entenem que cal que ens vinculem tots, amb una mirada d’ecosistema 
que situa l’escola en un punt de l’entramat, com un node de la xarxa que està en contacte amb 
molts altres agents educatius. 

La relació entre escola i comunitat es pot entendre de diferents maneres: 

 La comunitat entra a l’escola. Model d’escola-contenidor, hi ha el risc que s’hi aboquin 
massa coses. 

 L’escola surt a la comunitat, sortim a descobrir l’entorn. 

 L’escola és la comunitat, més enllà dels dos anteriors, hem d’entendre que l’escola és 
comunitat, és un node de la comunitat i ha d’actuar com a tal. 

Què implica el paper de l’escola com a hub comunitari? A l’escola s’hi pot fer reforç escolar als 
seus espais, per a tot l’entorn, no només als alumnes de l’escola; tenir una biblioteca que 
pugui posar a disposició de la comunitat; sala d’actes, aula d’informàtica, escola d’adults, patis 
oberts, extraescolars... Estem parlant de fer de l’escola d’un centre obert a la comunitat, més 
enllà d’oferir serveis. 

Son moltes les experiències en aquesta direcció que existeixen arreu del món: extended 
schools al Regne Unit, community schools als EUA, community hubs a Austràlia, abrindo 
espaços al Brasil, Escuelas abiertas de Xile... 

Estem planejant que l’escola pugui ser aquest centre per la comunitat, però cal no perdre de 
vista que això es fa en el context d’un ecosistema. Cal tenir en compte que forma part d’un 
projecte més ampli i no caure en una visió segmentada de l’educació. 

Cal primar que existeixin aliances, relacions i connexions que ens permetran fer una bona 
anàlisi de les necessitats. Per això serà més fàcil com a escola esdevenir un equipament 
educatiu al servei del Projecte Educatiu Comunitari del territori. 

L’escola ha de ser un equipament educatiu al servei d’un projecte educatiu comunitari i alhora 
un node generador d’aliances i teixit socioeducatiu territorial. 

Cal que tothom se senti responsable del projecte perquè compartim plegats un horitzó d’èxit 
educatiu pels nostres infants i joves. 

Principis que han de complir els Projectes Educatius Comunitaris: la corresponsabilitat, la 
col·laboració, la confiança (si no hi ha confiança entre els diferents agents es fa difícil que 
puguem col·laborar), la horitzontalitat (hem de crear estructures que no siguin jeràrquiques, 



                                                                                                                                                        

 

 

que permetin un lideratge més distribuït) i elements de sostenibilitat (perquè funcioni i perduri 
cal que tingui elements que el facin sostenible, com ara una planificació molt clara, sistemes 
d’avaluació, etc.). 

 

Reflexions i aportacions per part dels i les membres de la Comissió de Treball 

-Fa 10 anys no se sentia gens el tema del treball comunitari, hem fet un pas endavant en 
aquest aspecte. 

-Ens falta una metodologia de com acompanyar aquestes xarxes. Sí que l’escola ha de ser un 
node però no ha de carregar amb tota la feina de liderar aquest treball en xarxa. 

-Estaria bé posar eines a l’abast d’aquests projectes comunitaris, que d’alguna manera ajudin a 
teixir aquesta complicitat, tenir un recopilatori de possibles eines pot ajudar. 

-És necessari tenir metodologia, eines i recursos, perquè la mirada ja la tenim molt 
compartida, cal teixir tota la resta. 

-Hi ha tot un camí que cal seguir i que cal parlar moltíssim. Tots estem d’acord en que cal 
arribar fins a aquest punt, el tema és veure com hi arribem. 

-En el cas de la Barceloneta, les escoles no només no son els nodes generadors, sinó que estan 
molt per darrere del que ja fa el teixit social dels barris. L’escola està en una pantalla molt 
enrere... hi donem moltes voltes de per què això passa, per què costa tant... Sempre s’actua 
com a consumidors d’un producte concret, no amb aquesta mirada tan àmplia. Manca una 
mirada comunitària.  No estem com abans, poc a poc fem passos però cal molta feina. 

-A l’escola li manca el pols del barri, aquí hi ha iniciatives, col·lectius... que estan treballant 
amb termes de potencialitats del barri, de demandes, de necessitats però l’escola està en el 
seu recinte tancada. Ens agradaria poder transmetre que tenim un teixit molt consolidat i 
madur, ara cal que l’escola tingui ganes de formar part de tot això, i no com a consumidor d’un 
producte o servei en concret, sinó que vagi més enllà. 

-Difereixo que digueu que l’escola tingui manca de mirada comunitària, si una cosa té el 
personal docent és una clara vocació i una mirada comunitària, altra cosa és en quina 
comunitat estic, el suport que tinc de l’administració... Els centres obrim més del que seria 
humanament possible, per bonisme, però és l’única manera de funcionar. 

-Em sembla molt atrevit dir si l’escola té mirada comunitària com a tal. N’hi hauran que sí i n’hi 
hauran que no. En les escoles que sí que tenen aquesta mirada s’hauria de poder visualitzar 
millor les bones pràctiques. És necessari que l’escola pugui fer crítica i autocrítica de les coses 
a les que no arriba. 

-Allò comunitari sempre hi és, però a vegades els equips de les escoles canviem i si això no està 
prou travat, quan es canvia un equip es pot perdre molta feina feta. 

-Potser es podria recuperar un mapeig no només d’institucions, sinó dels marcs de relacions 
que tenim als centres escolars. 

-Tinc la sensació que no ens arribem a connectar tots. Des de diferents àmbits s’han provat 
coses molt exitoses i cal que connectem d’alguna manera tots aquests èxits. El que cal és 
ordenar-ho tot i veure com s’avança conjuntament però ja hi ha molta feina feta. 

-És important tenir una visió global, posar-ho tot en comú. 



                                                                                                                                                        

 

 

-La feina que podem fer nosaltres des de la feina comunitària sigui endreçar, tenir línies 
estratègiques i oferir a l’escola les possibilitats. 

-És important poder fer una anàlisi de tots els agents que hi intervenen, per clarificar-los, 
evitar solapaments i poder ordenar el caos. 

-Existeix la mala llet comunitària, a les entitats ens costa compartir. 

-La dificultat que suposa mantenir aquests projectes o xarxes ve donada perquè treballem amb 
subvencions que en el millor dels casos van d’any en any, i es fa difícil tenir una visió a mig i 
llarg termini. 

-L’entorn polític que hauria d’estar al servei de les escoles no hi està, estem les escoles al 
servei de la política educativa. 

-Cal pensar l’escola com un equipament educatiu de barri. Ara, això suposa un problema, ja 
que els centres educatius, i penso en la secundària també, tenen uns horaris, i qualsevol cosa 
fora d’horari cal veure qui ho pot fer... No tenim els recursos per tot. 

-S’ha parlat del difícil que és que el dia s’estiri i tots els recursos que això requereix, però 
poden passar moltes coses també en l’horari lectiu. 

-Optimitzem els recursos de les administracions del país, perquè sinó la suma de tot plegat és 
malbaratar diners, recursos públics perquè cada administració vol tenir la seva parcel·la i 
acabem creant escoles-contenidor. 

-Els centres han d’estar oberts però no al·ludint responsabilitats a les administracions. Que 
cada administració sigui responsable de la part que li pertoca. És bàsic normalitzar l’ús social 
dels centres. 

-El marc legal dels centres és molt encorsetat. No es va un pas més enllà perquè tenim un 
marge legal buit, per exemple, en tot el que fa referència a obrir el centre fora de l’horari 
lectiu. Un inconvenient en aquest sentit és el fet de no disposar de conserge per totes les 
hores que voldríem tenir el centre obert. 

-La mirada l’hauria de tenir tothom, i tothom és el mestre, l’entitat i també l’administració. Hi 
ha una qüestió que transcendeix, que és de lideratge, de marc normatiu, de model, de 
voluntats polítiques, que garanteixin la manera com hi arribem, posar recursos, organització i 
voluntats per fer possible que les coses passin. Es tracta de crear les condicions, els espais i els 
temps per fer-ho possible. 

-Cal un model sistèmic que ho impregni tot. Més enllà de militància i voluntats, sinó acabarem 
anant sempre contra natura perquè el sistema encara és estanc i està poc connectat. Això topa 
amb l’estructura i les condicions que en molts casos no son gens fàcils. 

-Si volem una educació de qualitat, que tingui aquest entorn, hi ha coses del sistema que han 
de canviar perquè sinó ens trobarem sempre encorsetats. Cal modificar el marc legal o 
organitzatiu. 

-Potser hauríem de renovar com tenim plantejat l’horari lectiu, com tenim organitzada la feina 
del mestre. Tant de bo tingues unes hores per reunir-me amb agents del territori.  

- El que funciona són les taules d’entitats comunitàries, és un sistema arrelat al territori, 
proper, amb recursos, que defensa les petites i les grans entitats. Caldria que aquestes 
experiències s’impulsessin a tots els barris de Barcelona. 

-Hem d’asseure’ns tots en una sola taula i perseguir un objectiu comú, sinó continuarem 
donant-hi voltes... 



                                                                                                                                                        

 

 

-Amb quina finalitat es construeixen les taules? Són consultives o decisòries? Posem-hi pes, 
que no sigui un espai per passar l’estona. Que les escoles puguem ser motor des d’aquestes 
taules. 

-Cal crear la figura d’una persona que sigui la coordinadora social del centre, de l’equipament, 
que tingui la mirada global i pugui fer de nexe entre els diferents agents comunitaris. Això 
permetria optimitzar recursos i fer xarxa amb altres centres. 

-Els integradors, els educadors i els treballadors socials haurien de formar part dels centres, 
que ens creiem que l’educació forma part de tot. 

- La sessió planteja un conjunt de reptes alhora d’impulsar la mirada comunitària de 
l’educació: les limitacions del marc legal per obrir els centres més enllà de l’horari lectiu, la 
manca d’estabilitat de la plantilla, gestió de recursos per part dels centres, disposar de 
metodologia i eines per impulsar projectes comunitaris, mapejar tots els actors que estan 
implicats i els marcs de relacions que tenim dintre dels centres escolars, l’horari lectiu, la 
configuració dels horaris de les plantilles, visualitzar en major mesura les bones pràctiques que 
desenvolupen alguns centres i les taules comunitàries d’alguns barris, la importància de 
potenciar les taules d’entitats comunitàries i els plans comunitaris al conjunt de barris de 
Barcelona, impulsar la figura de la coordinadora social del centre, així com donar més pes als 
treballadors, integradors i educadors socials als centres educatius. 

 

Es tanca la reunió amb l’avaluació de la sessió de treball. 

 

 

 

 

 

 

Acords:  

- Es farà arribar l'acta als membres de la comissió per tal que puguin complementar les 

intervencions recollides i les propostes que se'n deriven. 



                                                                                                                                                        

 

 

- La pròxima sessió de la comissió se celebrarà el 17 de maig i tindrà com objectiu abordar com 

dotar de contingut l’espai públic per convertir-lo en espai educatiu. 

 

Avaluació:  

 


