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presentació 
 

 
 
El mes de setembre de 2009, impulsat per l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Girona, 
s’inicia el procés participatiu per a l’elaboració del projecte educatiu de Girona, que té per 
objectiu fer del PEC un projecte útil per a la ciutat en les seves dimensions política, 
tècnica i ciutadana. 
 
− Per posar l’educació a l’agenda de la ciutat, amb l’objectiu que sigui un focus de 

debat i actuació transversal a tots els àmbits del municipi, a partir de l’elaboració 
d’una diagnosi de la realitat educativa a Girona. 

 
− Per consensuar i proporcionar línies de treball educatiu a tota la ciutat, tant a les 

polítiques educatives de l’administració pública, com a les diferents entitats i espais 
educatius. 

 
− Per coordinar i estructurar els diferents àmbits, actuacions, agents, recursos i espais 

educatius de la ciutat. 
 
− Per col·laborar amb l’escola amb l’objectiu d’afrontar, conjuntament amb els altres 

agents educatius de la ciutat, els reptes educatius de la societat actual. 
 
Durant l’elaboració de la diagnosi i les propostes hem tractat de potenciar la relació entre 
els diferents serveis públics del territori que treballen en l’àmbit educatiu i, sens dubte, la 
interrelació permetrà donar una resposta millor a les principals necessitats i oportunitats 
detectades durant el procés: d’aquesta forma optimitzarem les accions i els recursos. 
 
La particularitat d’aquest diagnòstic ha estat que en la seva definició, construcció i 
elaboració ha comptat amb la participació dels diferents agents del territori: entitats, 
associacions, recursos tècnics i col·lectius de diferents perfils. 
 
Entenem per participació el fet  que tots i totes tenim l’oportunitat de ser coresponsables 
en la construcció i desenvolupament del procés, i que a més a més de poder opinar, 
tenim l’ocasió de ser protagonistes implicant-nos, definint objectius, proposant accions, 
aportant elements de reflexió, etc. 
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El procés participatiu per a l’elaboració del diagnòstic i propostes d’acció s’ha 
desenvolupat de setembre 2009 a juliol de 2010, en diferents fases que passem a 
descriure sintèticament: 
 

fases principals actuacions 

fase 0 

elements previs 

1. Concreció i acord final sobre el procés participatiu i el 
sistema de coordinació i gestió.  

2. Compilació i anàlisi de la documentació prèvia 
rellevant. 

3. Constitució de les comissions de direcció política, 
grup promotor i comissió tecnicogestora.  

4. Elaboració del mapa d’actors clau per a la dimensió 
participativa relacional. 

fase 1 
diagnosi de la realitat 
objectiva 

1. Mapa d’estructura social. 
2. Mapa escolar. 
3. Mapa dels projectes i accions educatives impulsades 

des de les diferents àrees i departaments de 
l’Ajuntament. 

fase 2 

treball intern I 

1. Identificació i sistematització dels actors clau a 
involucrar en el procés participatiu.  

2. Planificació de la comunicació i participació cap 
enfora: pla de comunicació i dinamització de la 
participació.  

3. Preparació de la I Jornada Participativa. 

fase 3 
presentació del PEC a la 
ciutadania 

1. Jornada Participativa: presentació del PEC, 
aportacions per a la diagnosi i propostes.  

fase 4 
treball de camp: mapa de 
visions ciutadanes sobre  
la realitat educativa 

1. Treball de camp: entrevistes a col·lectius específics 
per recollir les visions ciutadanes, tant pel que fa a la 
valoració de la situació actual i com també per recollir 
propostes.  

fase 5 
treball intern II 

1. Anàlisi de la informació recollida. 
2. Presentació dels resultats de la diagnosi a la 

comissió de direcció política, anàlisi i concrecions 
d’acords polítics.  

3. Planificació de la lI Jornada.  

fase 6 
devolució final dels 
resultats del procés de 
diagnosi a la II Jornada: 
Fòrum d’Educació.  

1. Presentació dels resultats finals de la diagnosi en el 
marc d’una jornada o fòrum participatiu, priorització 
de les línies estratègiques de treball i recull de 
propostes. 

2. Constitució dels grups de treball. 
3. Avaluació del procés i resultats. 
4. Comunicació dels resultats (pla de comunicació). 
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Per al procés d’elaboració del diagnòstic s’han utilitzat diverses tècniques i eines en 
funció dels objectius de les diferents fases del procés. 
 

A la taula següent presentem sintèticament en quines accions s’ha concretat el treball de 
camp i els objectius que es perseguien en cadascuna. 
 

 participants objectius 

 
 
 
 
 
I Jornada 
Participativa 

Celebrada el 27 de febrer de 2010, hi van 
assistir 117 persones (tècnics, polítics, 
representants d’entitats i ciutadans). 

- Donar a conèixer què és un projecte 
educatiu de ciutat i el procés que 
s’està seguint a Girona. 

- Convidar tots els participants a fer una 
diagnosi de la situació actual de 
l’educació a Girona per conèixer la 
valoració que es fa de les accions, 
projectes etc., que s’estan duent a 
terme i quins són aquells aspectes 
que ha d’incloure el PEC Girona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grups de 
treball 

Directors d'escola 
Referents de les AMPA 
Referents d'entitats de lleure  
Estudiants de la Universitat de Girona 
Referents de l'àmbit de l'esport  
Referents de l'àmbit d’urbanisme 
Empresaris i agents de la formació 
ocupacional  
Referents de l'àmbit de salut  
Mestres d'educació primària  
Referents de gent gran  
Referents de l'àmbit de la llengua 
catalana  
Referents de l'àmbit de la comunicació 
(periodistes)  
Tècnics de l'Ajuntament de Girona 
Caps d'estudis de centres de primària 
Mestres d'escoles bressol  
Referents del Pla de Convivència 
Referents Taula de Recursos Educatius 
Referents Consell Escolar Municipal 
Referents de biblioteques municipals  
Referents plans de desenvolupament 
comunitari: Sector Est i Pont  Major 

- Aprofundir en el coneixement de 
temes que no van sortir a la I Jornada 
del PEC, identificar necessitats i 
fortaleses, i fer propostes de millora. 

- Construir consens del grup a partir del 
posicionament individual. 

 
 
 
 

 
Entrevistes 
al carrer 

S’han fet un total de 75 enquestes 
aleatòries en diferents punts de la ciutat i 
els resultats són orientatius (no és una 
mostra representativa del conjunt de la 
ciutat). 

-Recollir l’opinió de la ciutadania sobre 
l’educació a Girona. 

II Jornada 
Participativa 

Celebrada el 2 d’octubre de  2010, hi van 
assistir 50 persones (tècnics, polítics, 
representants d’entitats i ciutadans). 

- Compartir, consensuar i valorar la 
proposta de línies estratègiques i els 
seus objectius i valorar si són les que 
donen resposta a les necessitats que 
tenim, o si cal ampliar-les, 
complementar-les i agrupar-les. 

1 
 

2 

3 

4 
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esquema del procés participatiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
espais de gestió i seguiment del procés 
  
 

La Comissió de Direcció Política 
 

La Comissió de Direcció Política està formada pels membres de la Junta de Govern 
Local i té com a funcions específiques:  
 

− Legitimar institucionalment el desenvolupament del PEC i donar-li suport des de la 
seva fase diagnòstica. 

− Fer el seguiment del procés de la diagnosi i les fases de desenvolupament del PEC. 
− Adquirir els compromisos polítics que requereixi el desenvolupament i la continuïtat 

del PEC. 
− Vetllar per la transversalitat (interdepartamental) del procés i dels valors i les accions 

educatives considerades pel PEC. 
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La Comissió Tecnicogestora 
 
És la Comissió formada per la regidora d'Educació, sis tècnics de l'equip del Servei 
d'Educació, un representant de la UdG, un representant dels Serveis Territorials 
d'Educació, dos representants de la cooperativa Etcs i una tècnica de suport (becària de 
la UdG) i que té com a funcions principals: 
 
− Organitzar tot el procés del PEC i les actuacions que se'n derivin. 
− Fer el seguiment del procés i resoldre les incidències que generi. 
− Facilitar informacions per al correcte desenvolupament del PEC treballant de manera 

conjunta. 
 

 
El grup assessor 
 

És el grup que ha aportat anàlisi crítica, opinió i propostes durant l'elaboració del PEC 
amb l'objectiu d'assessorar, des de la visió dels diferents àmbits i del món pràctic. 
 
El formen persones que representen diferents àmbits relacionats amb l'educació i la 
ciutat: cinc representants del CEM, tres representants de la Taula de Recursos 
Educatius, un representant de cadascun dels diferents àmbits (empreses, esportiu, 
social, lleure, artístic, urbanístic), un representant de la UdG, un dels Serveis Territorials 
d'Educació i un de l'Ajuntament, i les funcions assignades són: 
 
− Fer el seguiment i la discussió crítica del procés participatiu. 
− Aportar coneixements contextualitzats sobre el territori i la comunitat educativa. 
− Aportar coneixements sobre el mapa d'actors dels diferents àmbits. 
− Aportar una lectura crítica als discursos, als resultats del mapa de visions ciutadanes 

i a les conclusions del treball intern fruit de la diagnosi. 
− Fer aportacions als materials que es generin al llarg del procés. 
− Contrastar les propostes de jornades, fòrums i altres espais de participació del 

procés. 
− Actuar d'agents motivadors dels diferents àmbits de representació. 
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Aquest és el document de diagnosi i línies estratègiques del PEC Girona.  És el resultat 
del recull de les aportacions que han fet els diferents agents durant el procés participatiu. 
 
Hem comptat amb diferents fons d’informació per elaborar l’informe: 
 

− Documents, projectes, memòries i estudis previs realitzats en l’àmbit de l’educació. 
− Dades estadístiques procedents de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial de 

l’Ajuntament de Girona i Idescat. 
− Enquestes al carrer. 
− Treball de camp: s’han fet grups de treball amb diferents actors de l’àmbit de 

l’educació. 
− Taules participatives en el marc de la I Jornada Participativa del PEC Girona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema del procés que hem seguit per a  l’elaboració de l’informe: línies estratègiques del PEC Girona 

 
 
A continuació presentem el document que recull els principals elements de diagnosi i les 
línies estratègiques. Els elements de diagnosi els hem agrupat en tres eixos: 
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− eix 1: coresponsabilitat educativa  
 

− eix 2: acompanyament educatiu de 0 a 18 anys 
 

− eix 3: aprenentatge permanent 
 

 
Els elements de diagnosi que presentem són fruit de la informació que hem recollit en els 
mapes (escolar i de recursos), i les valoracions recollides en els diferents espais de 
participació del procés, els grups de treball i les jornades participatives. Aquests 
elements són els que ens han permès definir les línies estratègiques. 
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eix 1: coresponsabilitat educativa 
 
 
 
 
 
 
 
Què entenem per coresponsabilitat educativa?  
 
Aquests eix inclou la transversalitat interna davant l’educació, el reconeixement de la 
tasca educativa i l’abordatge conjunt de les accions i activitats educatives, així com la 
incorporació d'altres administracions amb presència en el territori. 
 
 
 
 
 

La ciutat de Girona compta amb diferents espais de participació formal. Els consells, 
en general, són òrgans de consulta i participació i en formen part l’administració, els 
serveis públics, representants d’equipaments i les entitats / associacions de la ciutat. Són 
de caire temàtic (cohesió social, cultura...) o bé per grups d’edat (consell de la gent 
gran...). Comptar amb aquests espais pot facilitar la comunicació i la creació de projectes 
conjunts, però és important cuidar-ne l’organització per assolir els objectius esperats i 
evitar la desmotivació dels membres. A continuació exposem alguns aspectes importants 
a tenir en compte:   
 

− Els horaris: s'han d'adaptar a la disponibilitat dels diversos membres, cal buscar un 
equilibri entre els horaris dels professionals i el de les entitats/associacions. També 
és important tenir en compte el calendari d'activitats de la ciutat i festius en general  
(festes majors, Nadal, vacances...) a l'hora de planificació les reunions. 

 
− Optimització dels moments de reunions/trobades: tothom té moltes coses a fer, i el 

temps és un bé escàs.  En ocasions les persones que hi participen són les que solen 
estar en diferents espais de relació/reunió/trobada. És important, doncs,  no 
col·lapsar-nos amb moltes reunions; més val poques i profitoses, si no, hi ha el perill 
que la gent es desmotivi. 

 
Pel que fa a l’àmbit educatiu trobem dos espais de participació formal: el Consell 
Municipal d’Educació de Girona i la Taula de Coordinació de Recursos Educatius. La 
valoració que es fa d’aquests espais és positiva, però segons els membres que en 
formen part cal millorar-ne alguns aspectes com  la comunicació, enfortir les relacions i 
treballar aspectes organitzatius per tal que siguin espais operatius de treball.  
 
 
En aquests espais  hi estan representats principalment els equipaments públics, serveis i 
administracions i, per tant, caldrà buscar fórmules per tal d’incorporar-hi la visió de 
les entitats i associacions. 
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També comptem amb espais de participació en el si dels centres educatius (per exemple 
els consells escolars), però en canvi cal potenciar espais d’intercanvi entre els diferents 
centres educatius de la ciutat.  
 
Respecte a la coordinació entre els serveis públics de l'àmbit educatiu, en general es 
considera bona. Considerem important tenir present que quan parlem de coordinació hi 
ha diferents nivells (segons la teoria dels tres cercles de Marco Marchioni)1: 
 

a. Nucli del cercle: fa referència al nivell de coordinació més intens i implica la promoció i 
organització entre els membres. Comporta també l’establiment de protocols de 
col·laboració permanent entre determinades entitats/serveis/col·lectius de persones, etc. 
Es dóna una programació conjunta (comunitària). 
 

b. Cercle intermedi: en aquest nivell els membres/entitats/col·lectius col·laboren de forma 
puntual o estable. 
 

c. Cercle extern: en aquest nivell es dóna un intercanvi d'informació i coneixement mutu. 
 
Malgrat aquests espais de participació, cal seguir potenciant la cultura del treball en 
xarxa i assolir progressivament els diferents nivells, fins a arribar a una programació 
conjunta.  També és important donar visibilitat a aquests espais de participació i 
coordinació, i a les activitats i actuacions que es duguin a terme. 
 
Algunes de les opinions dels participants en el procés del Projecte Educatiu de Ciutat de 
Girona sobre la importància d’enfortir la relació són les següents:  
 
“Els agents que ofereixen serveis i les activitats que es promouen als diferents barris, 
sense aquesta proximitat l’oferta no s’ajusta a les necessitats reals. En els barris també 
cal pensar en clau de ciutat”. 
 
Passar d'un pensament més local (de barri) a un pensament més global (en clau de 
ciutat), no s'aconsegueix d'un dia per l'altre sinó que és un procés d'aprenentatge, que 
cal facilitar i acompanyar per part dels professionals. 
 

“El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona no 
és sempre efectiva i operativa”.  
 

“Els Centres educatius i agents del lleure i les AMPA”. 
  
Al llarg del procés del PEC hem sentit moltes vegades la frase “tots/es eduquem”. En 
aquest sentit és important fomentar i enfortir la relació entre escola i família, i entre 
l’educació formal i la no formal. És important fer visibles els objectius comuns pels quals 
és necessari intensificar aquestes relacions. 
 

                                                           

1 Marco Marchioni. Italià. Treballador i investigador social. Pioner en la 

intervenció comunitària a Espanya. Autor de nombroses publicacions sobre  la 

matèria com Planificación social y organización de la comunidad, Ed. Popular 

2002. 
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“Així mateix, cal treballar conjuntament l’àmbit que té a veure amb la salut”. Els 
professionals de l’àmbit de la salut són un referent molt important per als habitants de les 
ciutats. En ocasions, però, els missatges que arriben als ciutadans/es dels professionals 
del municipi són diferents o fins i tot contradictoris, per això es important treballar 
conjuntament els serveis dels diferents àmbits i buscar el consens en aspectes clau. 
 

“També és important que hi hagi intercanvi entre centres educatius, l’escola d’adults, i les  
biblioteques municipals”. Aquestes són un referent important en els barris en la promoció 
de la lectura, però també hi ha les escolars que la majoria d’ocasions disposen de menys 
recursos. La coordinació entre biblioteques municipals i escolars pot contribuir a 
optimitzar i compartir recursos (llibres, CD, DVD, organització de visites dels alumnes a 
la biblioteca municipal per conèixer com funciona, etc.). 
 
Un element clau per a promoure el treball conjunt és la comunicació i la 
informació. Aquests són dos conceptes que amb freqüència utilitzem com a sinònims 
però no ho són.  La comunicació es dóna quan fem que l'altre participi d'allò que 
proposem, quan fem que allò proposat sigui comú als interlocutors. La gestió de la 
comunicació és una oportunitat estratègica per impulsar la participació. La informació 
també és fonamental: si no estic informat no puc decidir participar. 
 
A Girona s'han detectat algunes mancances entorn de la informació i la comunicació: 
 
− Hi ha recursos per a la difusió i informació que es podrien optimitzar. En aquest sentit 

és important crear canals d'informació conjunta i facilitar així que tothom pugui fer 
ús dels recursos, activitats, etc. 

 
− No sempre som capaços d’informar de forma clara i entenedora. En els casos que  la 

informació es vulgui transmetre per escrit és aconsellable fer ús del manual de 
lectura fàcil en què es recullen orientacions bàsiques per redactar textos de forma 
que siguin comprensibles per a tots els públics, seguint els criteris europeus2.  

 
− Els tràmits administratius solen ser complexos.  
 
En els últims anys han evolucionat molt i de forma molt ràpida les noves tecnologies, que 
s'han convertit en una forma ràpida d'accedir a la informació. Lamentablement, però, per 
motius diversos, en l'actualitat no són encara accessibles a tothom. En aquest sentit és 
important seguir treballant per fomentar-ne l’ús, així com fer programes de formació i 
capacitació per facilitar que siguin accessibles per a tothom. 
 
Els mitjans de comunicació locals són una altra font bàsica per a l’obtenció 
d’informació, però hem detectat que no tothom els coneix; per tant, és necessari que es 
donin a conèixer a tota la població (la programació, les emissions...). També cal 
reflexionar i plantejar-se com els mitjans de comunicació duen a terme la funció 
educadora. 
 

                                                           
2
 Podeu descarregar- vos el manual per internet, en l'apartat de documents del 

Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
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Finalment, i com a conclusió d'aquest eix, considerem que cal aprofitar tot el potencial 
existent i aprendre dels espais i de les bones pràctiques que s’apliquen al treball en 
xarxa, espais que faciliten que es generin relacions de confiança en què hi ha intercanvi 
d’informació, reconeixement mutu i construcció de projectes conjunts, com per exemple, 
el Pla d’Educació i Convivència o els plans educatius d’entorn. 
 
Continua sent un repte la incorporació de nous agents en aquests espais, que aportin 
la seva visió de la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de les activitats que es 
duen a terme. De la mateixa manera cal fomentar el lideratge inclusiu, el colideratge i la 
renovació dels representats d’entitats, serveis, etc. en aquests espais. 
 
El PEC és una oportunitat per repassar, enfortir i fer visibles els espais de treball 
conjunt existents i valorar si cal crear-ne de nous. 
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eix 2: acompanyament educatiu de 0 a 
18 anys 
 
 
 
 
Què entenem per acompanyament educatiu de 0 a 18 anys?  
 
Aquest eix inclou la funció educativa dels centres educatius i de les famílies, les accions 
educatives més enllà de l’horari escolar i la col·laboració amb els centres docents en 
l’aplicació del seu projecte educatiu. 
 
 
 

Girona disposa d'un total de 69 centres educatius: 36 de públics i 33 de privats. La major 
cobertura es dóna en educació infantil amb un total de 50 centres. Hi ha 2 centres 
d'educació especial. El barri de Palau és el compta amb una major concentració de 
centres. Hi ha un total de 16.243 alumnes (9.909 d’infantil i primària, 1288 d’escoles 
bressol i 5.046 de secundària). Només a les escoles bressol hi ha un major índex de 
matriculacions en centres privats que públics; en la resta hi ha més matriculacions en les 
públiques (dades 2009-2010). 

Girona és un municipi receptor de població d'altres localitats, sobretot d’educació 
secundària. L'alumnat de procedència estrangera representa un 14,2%. Finalment, 
considerem important destacar el nombre d'alumnes amb necessitats educatives 
específiques, que representen el 18,2% a primària i un 17,5% a l'ESO. D’aquestes 
últimes dades es desprèn que caldrà comptar amb dispositius que facilitin la 
integració d’alumnes que arriben a Girona d’altres països i que afavoreixin la cohesió 
social, de la mateixa manera cal garantir que hi hagi professionals per desenvolupar 
aquesta tasca. 

Pel que fa a l’ensenyament reglat, cal treballar i posar especial atenció en les diferents 
transicions que es produeixen en el sistema educatiu: de l'escola bressol a l'escola, del 
cicle de primària a secundària, i de l’escola al treball . Com diu Jordi Longàs3 “Aquests 
canvis -d'institució, de normes, de currículum, d'adults de referència, de companys, etc.- 
signifiquen importants reptes per a tots els infants i joves en el seu itinerari vital”. També 
es considera que s'ha d’actuar per reduir l’absentisme escolar, ja que se’n produeix en 
major o menor mesura en els centres educatius. Per pal·liar-lo i treballar per millorar 
l'orientació cal que col·laborin centres educatius, EAP, serveis socials, Servei Municipal 
d'Ocupació, Àrea d’Educació de l’ Ajuntament, Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i altres recursos presents en el territori (escola d’adults). En 

                                                           
3
 Pedagog i Educador Social, actualment professor a la Universitat Ramon Llull, 

especialista en dispositius de transició. 
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alguns municipis on s'estan desenvolupant plans educatius d'entorn s'ha creat un 
observatori que permet conèixer en detall l'absentisme escolar en la secundària i definir 
un protocol d'orientació d'aquests alumnes.  

En el procés de transició de l’escola al treball, és molt important incorporar-hi la 
gran diversitat d’oferta formativa per a l’ocupació. Es valoren de forma positiva la 
xarxa de centres, els programes i el professorat de formació ocupacional.  

 

Però hi ha algunes mesures que les persones que han participat en el procés creuen que 
s’han de seguir millorant. 

 
− Cal que la Universitat incorpori línies d’investigació i formació per a l’ocupació. 
 
− Cal posar en valor aquest tipus de formació.  

 
− Cal incorporar criteris més flexibles als programes de formació contínua, fer que 

siguin més transversals i ampliar les convocatòries en el temps.  
 
− S’han d'aplicar mesures per ajustar la formació ocupacional que s’imparteix a les 

necessitats de les empreses locals.  
 
− Cal conèixer amb més profunditat quines són les necessitats formatives.  
 
− I per últim, cal ampliar les pràctiques en el programes de formació ocupacional. 

Els centres educatius diuen que els manquen recursos humans i econòmics: els 
equips directius s’han d’ocupar de les tasques burocràtiques i això els treu temps per 
dedicar-se a qüestions pedagògiques. Els professionals de l'ensenyament pensen que 
una part de la millora passa per reduir la ràtio d’alumnes per aula i tutor, i per tant, 
incrementar el nombre de professionals. Una altra dificultat amb què es troben els 
centres és que la constant mobilitat dels professionals n’afecta el funcionament. Aquest 
últim aspecte afecta també al desenvolupament de processos comunitaris i participatius 
ja que en incorporar-se nous membres, contínuament s’ha de recomençar. Per això és 
important en aquests processos treballar perquè la informació arribi més enllà dels 
membres que representa al centre en espais de treball conjunt. 

 

Cal millorar aspectes relacionats amb les infraestructures i el manteniment en els 
centres educatius: tot i que en els darrers anys s’han suprimit les barreres 
arquitectòniques, cal seguir treballant en aquesta línia. 

Un aspecte important, també a tenir present en aquest eix, és la relació família – escola. 
En els últims temps hi ha una tendència a entendre-la com un binomi i no com un 
sinònim d'educació. Hi ha una tendència a buscar culpables, i aquesta dinàmica provoca 
una situació que més enllà de resoldre la situació el que fa és ampliar la idea de binomi. 
És important treballar per enfortir aquesta relació família-escola, per això entre 
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altres aspectes, cal establir relacions de confiança i respecte i tenir una actitud d'escolta 
activa. 

Tal i com hem dit l'educació no es limita a l'escola, per això és fonamental la participació i 
el compromís de les famílies, els alumnes i altres agents. L'AMPA és un espai de 
participació i trobada dels pares i mares en els centres educatius. En ocasions, quan es 
parla de les AMPA, es fa referència a associacions debilitades, amb poca participació i 
manca de renovació, que es dediquen fonamentalment a temes de gestió. Aquesta 
situació no difereix tant de la d'altres associacions. És important treballar conjuntament 
les formes de suport necessàries, entenent que suport no vol dir fer-los les coses, sinó 
capacitar-les i apoderar-les per tal d'enfortir-les. La FAPAC és un recurs de formació i 
suport.  

També és important facilitar espais on les diferents AMPA de la ciutat puguin compartir 
experiències, dificultats, optimitzar recursos, etc. Per tal que aquests espais funcionin en 
la majoria d'ocasions, a l’inici han de comptar amb la figura d'un dinamitzador/a. 

A més dels centres educatius, la ciutat de Girona compta amb un nombre 
important d'altres recursos educatius (escoles de música, d’art, conservatori...) 

Alguns d'aquests recursos estan destinats a l’aprenentatge del català (tant a nivell 
reglat com no reglat). L'oferta és molt dispersa i, per tant, cal ordenar-la i compartir-la per 
tal d'evitar duplicitats També és important que respongui a les necessitats dels diferents 
perfils de persones que volen aprendre la llengua.  

Hi ha també un gran nombre de projectes i programes impulsats per agents molt 
diversos (AMPA, Universitat, Administracions públiques, entitats, associacions...) alguns 
dels quals promouen la cohesió social, la integració de persones nouvingudes o les 
relacions intergeneracionals. 

Com hem dit a l'eix 1, és important enfortir la relació del que és formal amb l'educació en 
el lleure. Una forma d'enfortir aquesta relació és facilitar que els educadors/es en el lleure 
entrin en els centres educatius a l'hora del pati per vincular els infants i joves amb els 
recursos de lleure del municipi, detectar necessitats i interessos i, en cas de descobrir 
alguna problemàtica, derivar-la als recursos competents.  
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eix 3: aprenentatge permanent 
 
 
 
 
Què entenem per aprenentatge permanent?  
 
Aquest eix inclou l’activitat educativa extensa (no escolar), per arribar a tots els 
moments i les situacions del cicle vital. 
 
 

 

 
Girona compta amb una bona dotació d’equipaments públics que tenen relació amb 
l’educació (centres cívics, biblioteques municipals i escolars, museus, equipaments 
esportius, etc.) i els trobem en tots els barris de la ciutat. 
 
La xarxa d'equipaments culturals de proximitat la configuren centres cívics i 
biblioteques i el seu funcionament i organització està ben valorat. Aquests equipaments 
neixen amb la voluntat d’articular el territori i potenciar la cohesió social. 
Tot i que hi ha una bona cobertura en tota la ciutat, en alguns barris manquen 
biblioteques o espais de lectura. Cal tenir present, però, que des del 2008 s'han creat 4 
noves biblioteques i que està en projecte la construcció de la Biblioteca Pública de 
Girona (a les antigues casernes). 
 
També es fa una bona valoració dels clubs de lectura. Una tasca important de 
biblioteques i clubs és la promoció de la lectura i, atès que avui les noves tecnologies 
tenen una presència important en la societat, és interessant incorporar-les en aquests 
espais. Els espais virtuals afavoreixen l’intercanvi de coneixements, i d’opinions i  l’accés 
fàcil a la informació. De la mateixa manera és important pensar en activitats per als 
infants, els adolescents i les famílies. 
 
Cal garantir que els equipaments siguin accessibles a tota la població, i quan parlem 
d’accessibilitat o proximitat ens referim a diversos aspectes: a la proximitat física, als 
vincles que s’estableixen amb l’entorn proper i al fet que incorporin en els seus 
programes i actuacions les necessitats de la població. Són equipaments en què hi tenen 
seu entitats del barri i, per tant, tenen un gran potencial ja que des dels barris es 
promouen activitats educatives molt diverses. Perquè això sigui una realitat cal tenir en 
compte alguns aspectes: que els horaris i les activitats s'adeqüin a les necessitats de la 
població en general i, també, a les dels infants. 
 
 
L’educació no formal no està prou valorada, per tant, és important posar-la en valor i 
reconèixer el paper que tenen les entitats, les associacions i els equipaments públics  en 
l’àmbit educatiu. En aquest sentit hem d’entendre l’educació d’una forma àmplia. 
Respecte això, es fan els comentaris següents : 
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“És important destacar els valors educatius associats a la pràctica esportiva”. 
 
“Cal donar a conèixer els programes de promoció, prevenció i millora de la salut que són 
eficaços”. 
 
“Destacar que les activitats extraescolars promouen l'adquisició d'habilitats socials i 
educatives i faciliten la conciliació laboral i familiar”. 
 
“En tots els àmbits educatius és important potenciar la cultura participativa, que permet 
que els diferents actors siguin els protagonistes dels canvis que es produeixen en el seu 
entorn i es construeixin projectes compartits que donen resposta a necessitats reals”. 
 
A la ciutat de Girona hi ha un gran nombre d'entitats que impulsen projectes o 
programes educatius, en definitiva, doncs, la seva activitat té relació amb l'educació. 
 
En general manca oferta de lleure infantil i juvenil: cal repensar i renovar l'oferta i 
facilitar-hi l'accés a tothom. També és important revisar els preus ja que es considera 
que algunes tenen cost elevat. També cal veure si aquesta oferta és suficient durant els 
mesos d’estiu. Pel que fa als destinataris de les diferents activitats de lleure, en algunes 
ocasions s’ofereixen només a un col·lectiu determinat i això ens pot portar a 
l'estigmatització. 
 
Respecte a les activitats per a infants de 0 a 6 anys, és important potenciar que es facin 
en família, ja que és una edat durant la qual els petits construeixen els seus propis 
coneixements a partir de la interacció social en activitats compartides.  
 
D’altra banda, també és important analitzar si aquesta manca d’oferta de lleure és real o 
bé no hi ha prou difusió de totes les activitats que es fan a la ciutat.  
 
S’ha de potenciar l’espai públic com un espai educatiu. Hem d’entendre’l de forma 
àmplia i incorporar-hi places i carrers i també els equipaments públics. Les valoracions 
que hem recollit respecte l’espai públic han estat: 
 
“En general, no s'aprofita prou l'espai públic com a espai educatiu, de relació i de 
trobada”. 
 
“Hi ha una excessiva burocràcia per poder organitzar activitats als carrers i places”.  
 
“En ocasions hi ha una fragmentació i especialització de l'espai públic per fer-hi 
determinades activitats”.  
 
“L'espai públic no se sent com un espai propi i això en ocasions provoca que es donin 
conductes incíviques”.  
 
“És important comptar amb espais que facilitin que infants i famílies comparteixin el 
moment de joc”. 
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“S’ha de potenciar encara l’ús d’alguns espais que estan infrautilitzats, com per exemple 
els patis de les escoles quan acaba l’activitat escolar, tot i que ja hi ha algunes iniciatives 
en aquest sentit” 
 
Cal millorar el coneixement de la ciutat i impulsar programes, activitats i accions que 
permetin a la ciutadania conèixer millor la seva història, economia, cultura... 
 
És important promoure activitats intergeneracionals i intrageneracionals, i donar 
valor al que poden aportar les persones de diferents franges d’edat: és interessant 
aprofitar l'experiència de la gent gran i promoure el paper actiu d'aquest col·lectiu. 
  
Finalment volem destacar que paral·lelament a aquest procés s’ha dut a terme el pla 
estratègic de cultura, on podreu trobar informació que pot ser interessant que incorporem 
ja  que va en la mateixa línia i complementa aquesta diagnosi. 

 
 
 
 

 
 

 
 


