
 
 
 

 
 
 

 

 

PROPOSTA D'ACORD DE PLE PER A l’ADHESIÓ A L’ALIANÇA 
EDUCACIÓ 360 

 

 Se sotmet al Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca la proposta 
d’adhesió a l’aliança educació 360 realitzada pel grup municipal de Fem Sant 
Andreu – Acord Municipal. 

El 29 de gener de 2018 la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments 
de Renovació Pedagògica de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, juntament 
amb més de 30 institucions públiques i socials van presentar públicament la 
iniciativa de l’Aliança Educació 360. 

L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors 
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar 
l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre 
els diversos àmbits educatius. D’una manera especial, amb aquesta iniciativa 
es pretén que l’accés a les noves oportunitats educatives es faci amb equitat, 
sense exclusions, i que cada persona construeix el seu propi itinerari vital.  

L’Aliança Educació 360 és un nexe d’unió, un catalitzador d’ iniciatives 
comunitàries que apostin pel treball i lideratge col·laboratiu entre diversos 
actors (escoles, famílies, ONG, museus, biblioteques, xarxes, centres de salut, 
entitats de lleure, universitats…) i que ofereixin oportunitats educatives 
d’aprenentatge i desenvolupament als infants i joves. Amb l’objectiu 
incrementar l’accés i participació a tots els infants i joves a iniciatives d’alt 
valor educatiu, garantint la igualtat d’oportunitats. Connectar el temps lectiu 
i el no lectiu, el formal i no formal impulsant la col·laboració entre els diferents 
actors, especialment amb els centres educatius. Desenvolupar el potencial 
educatiu de la comunitat incrementant el treball col·laboratiu per a generar 
respostes eficaces a les necessitats educatives dels infants i joves. Connectar 
els interessos i motivacions dels infants i joves amb els recursos educatius del 
territori per a personalitzar les seves experiències educatives. 



 
 
 

 
 
 

Aquells actors que participen a l’Aliança, comparteixen els continguts del 
manifest i L’Aliança Educació 360 busca incorporar la mirada de l’Educació 
360 en els seus àmbits territorials i d’actuació específics. L’adhesió a l’Aliança 
Educació 360 comporta fer nostres els següents compromisos : 

● Considerar l’interès superior de l’infant, reflectit a l’article 3 de la 
Convenció Internacional sobre els Drets de l’Infant i l’article 40.3 de 
l’Estatut de Catalunya, per davant de qualsevol altre criteri a l’hora de 
dissenyar, implementar, dinamitzar, intervenir, gestionar i avaluar 
qualsevol activitat. Vetllar pel desenvolupament integral (motriu, 
afectiu, cognitiu i social) dels infants i adolescents fomentant valors de 
respecte, solidaritat, sostenibilitat. 

● Identificar-se com un agent que garanteix el respecte i la promoció 
dels Drets de l’Infant recollits a la Convenció Internacional sobre els 
Drets de l’Infant, la Llei d’Educació de Catalunya (12/2009) i la Llei dels 
drets i les oportunitats en la infància i adolescència (14/2010). 

● Tenir vocació de servei públic. Ha d’oferir accés universal a l’activitat 
sense discriminació, amb estratègies d’inclusió, integració, i amb 
vocació de millora del seu entorn. 

● Vetllar per tal que les propostes tinguin vocació d’alineament amb el 
projecte educatiu territorial i al projecte educatiu de centre, si s’escau. 
Fomentar el desenvolupament de competències necessàries per a 
l’èxit educatiu dels infants i joves. Desenvolupar les intel·ligències 
múltiples, cercant la personalització de l’aprenentatge. Promoure 
propostes complementàries i en coherència amb els altres entorns 
educatius de l’infant i espais on pugui significar els seus aprenentatges. 

● Oferir activitats de qualitat realitzant propostes adequades als infants i 
joves a les que va destinada la seva activitat i que incorporin la 
innovació com a pràctica habitual. 

● Incorporar processos de planificació, seguiment i avaluació de la 
programació i la millora continua com a part del seu procediment 
habitual. 

● Els professionals, treballadors i voluntaris, que realitzen les activitats, 
més enllà de la seva especialització en l’activitat han de tenir 
intencionalitat educativa, no només expertesa en la matèria. 



 
 
 

 
 
 

Incorporar la dimensió comunitària i de vinculació amb el territori, amb 
vocació de treball en xarxa. 

● Promoure el treball col·laboració amb altres agents del territori, 
corresponsabilitzant-se i coliderant les iniciatives que de forma 
conjunta es dissenyin per a la millora de l’èxit educatiu i de les 
oportunitats educatives dels infants i joves. 

És per això que el grup municipal Fem Sant Andreu – Acord Municipal. 
Presenta, per al seu debat i aprovació pel Ple de la Corporació, la següent: 

PRIMER .- Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, assumint el manifest i els 
compromisos dels participants, d’acord amb els textos publicats al lloc web 
de l’Aliança Educació 360.  

SEGON .- Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre 
municipi, de la mà dels centres educatius, entitats culturals, esportives i 
socials. 

TERCER .- Traslladar aquest acord a la direcció de l’Aliança Educació 360, 
juntament amb el nom d’un representant polític i un referent tècnic que actuïn 
com a interlocutors amb els responsables de l’Aliança Educació 360.  

QUART .- Notificar l’acord a les associacions de veïns i veïnes de Sant 
Andreu de la Barca, al conjunt d’entitats culturals, socials i esportives 
del municipi, a les AMPES i a les direccions dels centres educatius. A 
més, també a la direcció de l’Aliança Educació 360. Finalment, fer-ne 
difusió pels diferents canals de comunicació públics municipals. 

 

Marc Giribet i Gavara 
Portaveu Fem Sant Andreu – Acord Municipal 
 
 
 
A L’ATENCIÓ DE L’IL·LUSTRÍSSIMA ALCALDESSA DE SANT ANDREU DE LA BARCA. 
  


