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El método es obra de un ser inteligente que ensaya estrategias para 

responder a las incertidumbres. (…) Es aquello que nos permite 

conocer el conocimiento. (…) El método no parte de creencias 

seguras de sí, aprendidas y encarnadas como demonios que se 

alimentan de nuestra sed de certezas y de la ambición de 

conocimientos absolutos e inalterables. El método es lo que enseña 

a aprender. Es un viaje que no se inicia con un método, se inicia con 

la búsqueda del método.” 

 
Edgar Morin y otros, Educar en la era planetaria, 2003 
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1- Presentació 
 
 
El setembre del 2009 s’ha impulsat des de l'Ajuntament de Girona el Projecte Educatiu 

de Ciutat (PEC). En un primer moment s’ha realitzat un treball més intern en el qual 

s’han constituït diferents espais del procés (comissió política, comissió gestora i grup 

assessor)1. Aquests espais creats específicament pel desenvolupament del PEC, en 

aquests primers mesos han estat treballat, entre altres aspectes, en la preparació de la I 

Jornada participativa del PEC. 

 

El document que teniu entre les vostres mans recull per una banda el buidatge de les 

dades extretes de les inscripcions i les avaluacions de la jornada i per l’altra les 

aportacions que varen sorgir en les taules participatives el dia 27 de febrer del 

2010 en el marc d’aquesta I Jornada Participativa, en la qual es va convidar a 

participar a polítics, tècnics, entitats i ciutadans/es del municipi. Aquesta jornada va tenir 

un doble objectiu:  

− Donar a conèixer què és un projecte educatiu de ciutat, la necessitat d’un PEC a 

Girona i el procés que s’està seguint. 

− Convidar a tots/es els/les participants a fer una diagnosi de la situació actual de 

l’educació a Girona, conèixer quina es la valoració que es fa de les accions, 

projectes... que s’estan duent a terme i conèixer quins són aquells aspectes que 

ha d’incloure el PEC de Girona.  

 

 Per tal d’assolir aquest segon objectiu i facilitar que tothom digués la seva es van 

realitzar 5 grups de treball on es va desenvolupar la dinàmica que podeu trobar en els 

annexos.  

 

La informació que es recull en aquest document conjuntament amb la que obtindrem en 

el treball de camp i de l’elaboració/anàlisi dels mapes (mapes d’estructura social, mapa 

escolar i mapa de recursos educatius) formarà part de la diagnosi i propostes del 

Projecte Educatiu de Girona que es presentarà en el fòrum d’educació.  

                                                           

1 Veure explicació dels espais del procés en la web: http://www.girona-edu.cat/pec_gestio.php 



 

2- Buidatge de dades de les 
inscripcions i les avaluacions de la 
jornada 
 
 
Mitjançant les dades extretes de les inscripcions i les fitxes d’avaluació de la I Jornada 

Participativa del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), es disposa a fer un informe on 

s’incloguin dades significatives al respecte. 

 

En primer lloc, esmentar que de la Jornada es van contabilitzar una totalitat de 117 

persones de les quals 73 eren dones i 48 homes distribuint-se, tal i com es pot veure en 

la gràfica posterior en un 62 i 36 per cent respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte les edats dels i les assistents, s’observa a la taula posterior que destaquen 

principalment les persones nascudes entre el 1950 i el 1979 sumant 63 persones de la 

totalitat. De la resta de franges d’edat destacar també que del col·lectiu de joves –entre 

el 1980 i el 2009- hi va haver una baixa assistència (11 persones). Aquest punt ens lliga 

amb una de les queixes més generalitzades que es troben en les avaluacions en les 

quals s’esmenta que faltava representació de la joventut.  
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Fent referència a la procedència dels participants, queda plasmat a les dues gràfiques 

següents que la gran majoria de la població participant provenia de Girona (un 80%). 

Dins aquesta mateixa ciutat, destaquen amb un 20% les persones provinents de la zona 

del Barri Bell, zona de les Pedreres... (17004), seguidament amb un 19% les del 17007 i 

17002 provinent de Tailà, Pont Major... i la part més centre i l’eixample respectivament i 

finalment amb un 17% el 17003 que és la zona del Parc del Migdia, Palau... 
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Passant ja a les dades provinents de les fitxes d’avaluació s’extreu que en un 71% de la 

població participant es mostra satisfet en la valoració global de tota la jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres aspectes a valorar en funció de l’organització general que es demanaven eren: la 

difusió, el programa, les taules participatives, la idoneïtat de la data, l’adequació dels 

espais i la documentació lliurada.  

Seguint el grau de satisfacció mostrat a la taula anterior, es segueix la mateixa línia en 

tots els aspectes a valorar. A les següents taules s’observen els percentatges 

corresponents a cada element: 
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Finalment, les últimes qüestions quantitatives feien referència al tema de la jornada 

(Projecte Educatiu de Ciutat) i al desenvolupament de les taules participatives. El primer 

està molt equitatiu entre les persones que estan molt satisfetes i satisfetes am un 49 i 

48 per cent respectivament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els valors del desenvolupament de les taules participatives, en canvi, està més repartit 

en les tres valoracions: molt satisfet, satisfet i poc satisfet amb un 59%, 18% i un 22% 

respectivament. Aquest punt indica, doncs, que la gran majoria de grups van funcionar 

correctament i els i les participants van quedar contents.  
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Respecte les dades provinents de les preguntes obertes de l’enquesta, es destaca com 

a un dels punts més importants dels aspectes positius de la jornada les taules 

participatives. Es considera que va ser un espai enriquidor que va permetre contactar 

amb gent amb inquietuds diverses davant l’educació. A més a més, el fet que els grups 

fossin heterogenis va facilitar l’escolta de persones que pot ser sinó no es trobarien i 

conèixer experiències existents en altres àmbits educatius dins la mateixa ciutat de 

Girona. 

 

A nivell més general, també es fa referència a la participació de tots els i les 

participants per igual, les reflexions conjuntes que es van generar durant l’espai de 

treball i les actituds positives dels i les assistents (interès, motivació, col·laboració, 

implicació, entusiasme...) 

 

Per altra banda, els aspectes menys interessants que s’han vist reflectits han estat més 

diversos. A nivell general es comenta la marca de representativitat de la ciutadania i 

més concretament la falta de dos grans col·lectius: nous ciutadans i joves i la poca 

difusió del procés del PEC, en què consisteix quins objectius segueix.... Sobre les 

taules participatives, s’ha fet esmena de la dinamització poc activa, la confusió de 

l’objectiu de treball i la manca de temps per poder fer més aportacions.  

 

El tercer punt que es demanava eren els suggeriments de millora en vers tot el 

funcionament de la jornada. Molts dels aspectes que s’han recollit sorgeixen dels 
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aspectes menys interessants esmentats en el paràgraf anterior. A més a més, però, 

també hi ha altres propostes com: 

- Ampliar les jornades a tres dies de treball. 

- Potenciar les trobades d’intercanvis d’experiències. 

- Importància de la repercussió de les propostes. Marcar terminis prefixats.  

- Organitzar les taules de treball per temàtiques. (educació formal, no formal i 

informal) 

- Buscar estratègies per arribar a més gent: festes, xerrades, centres cívics, 

escoles... 

 

La darrera qüestió que se’ls demanava a la fitxa d’avaluació era l’exercici de trobar una 

frase que definís i conclogués el treball de la jornada. 

 



 

3- Aportacions de les taules 
participatives 
 
En el següent apartat exposem les aportacions que es van fer concretament respecte el 

Projecte Educatiu de la Ciutat de Girona.  

 

A continuació trobareu la resta d’aportacions que es van realitzar en la jornada en cada 

un dels tres eixos del PEC: 

 

1. Coresponsabilitat educativa (treball en xarxa) 

2. Acompanyament educatiu 0-18 anys (educació formal, en aquest eix incloem 

aquestes activitats que es realitzen en l’àmbit de l’escola més enllà de l’horari 

escolar i també inclou la funció educativa de les famílies). 

3. Aprenentatge permanent, que inclou l’activitat educativa extensa (no escolar). 

 

Per cadascun d’aquests eixos podreu trobar la següent informació:  

1. aportacions genèriques. 

2. valoració dels projectes que s’estan duent a terme. 

3. propostes. 

4. quadre síntesi. 

 

 

APORTACIONS SOBRE EL PEC GIRONA 

 

- El projecte educatiu de ciutat ha de ser un projecte de tothom, per això cal 

incorporar a tothom fins i tot a aquells que normalment no participen. En la jornada es 

troben a faltar diversos col·lectius (ex. Nova ciutadania, gent gran, joves). Ha d’integrar 

la diversitat cultural, d’edat, gènere, discapacitat etc. Ha de ser una gran festa de 

tots/es. Per tal de facilitar el màxim la participació de tots/es cal tenir present i donar 

resposta a les dificultats de temps, espais etc (ex. conciliació de la vida d’oci i lleure, 

familiar, social, laboral etc).  



 

- En el procés del PEC, cal tenir present que no es parteix de zero, que s’estan 

fent moltes coses. Es fonamental que es vagi fent una devolució del que es va fent al 

llarg del procés.  

 

- Cal que tothom es cregui que tots i totes eduquem. 

 

- És important no només identificar allò que educa a Girona sinó també allò que 

des-educa i buscar solucions. 

 

- Girona Educa? El concepte és molt ampli, la ciutat en si, el patrimoni històric ja 

no et deixa indiferent. En educació s’avança però cada vegada sorgeixen noves 

necessitats. Hi ha persones que diuen que Girona educa però que encara ho pot fer 

més, queda camí per fer i es podrien millorar aspectes (amb els joves molt poc). Hi ha 

moltes associacions i persones voluntàries que estan treballant des de l’anonimat i que 

supleixen mancances existents (com per ex. recursos que no tenen una cobertura total). 

Girona educa en molts àmbits el que es demana com a plus és: sumar-los, comunicar-

los, compartir-los i optimitzar-los. 

 

- És important que tothom s’atreveixi a educar, la mentalitat educadora s’obté a 

través de l’experiència que has tingut en la infància. Cal que a totes les activitats 

educatives es faci palès la motivació d’educar, aquest ha de ser l’eix tranversal del PEC 

i cal veure com es fa. 

 

- El PEC i les diferents accions i projectes educatius han de servir que aconseguir 

una ciutat més inclusiva i oberta. És important que la integració es doni en funció de les 

necessitats reals de tots els col·lectius de la ciutat.  

 

− És important que la informació arribi a tothom, per això cal crear canals de 

comunicació eficients entre l'Administració i la ciutadania. La comunicació es considera 

un exi central, transversal i necessari en tot projecte educatiu i per tant també en el 

projecte educatiu de ciutat.  

 



 

− Ha de fomentar espais conjunts d’intercanvi de coneixement (presencial, de 

treball, virtual) per posar en valor, donar visibilitat i generar oportunitats a tota la ciutat.  

 

− És important que hi hagi continuïtat més enllà de la fase de diagnosi. 

 

− El PEC ha de facilitar i donar suport a la creació de projectes per part de 

qualsevol col·lectiu de la ciutat (projectes d’autogestió ciutadana). 

 

− Aquesta pot ser l’oportunitat, per trencar amb el discurs de la demanda, és 

important construir de baix a dalt, es important que tothom es pregunti què pot fer per a 

la ciutat.  

 

− Per poder compartir un projecte educatiu es considera que és important 

reconèixer a l’altre i respecte pel que s’està fent a nivell educatiu. 

 

− S’ha de personalitzar i crear programes segons el diagnòstic que s’obtingui del 

PEC, cada barri ha de treballar els seus punts forts i febles i facilitar que els 

ciutadans/es trobin les seves oportunitats.  

 
 
 
 
 



 

EIX 1: CORESPONSABILITAT EDUCATIVA 

 
Què entenem per coresponsabilitat educativa?  
 

Aquests eix inclou la transversalitat davant l’educació, el reconeixement de la tasca 

educativa, la complicitat i el compromís del ciutadà i altres administracions amb 

presència en el territori.  

 
 
Aportacions genèriques: 

 

- Hi ha qui parla d'una Girona fragmentada, es comenta la necessitat que tothom 

es senti de la ciutat i per tant cal treballar conjuntament en aquesta direcció ja 

que “ la gent se sent del seu barri”. En alguns barris es treballa bé per l’obertura i 

trobada de la gent (ex. Santa Eugènia). En ocasions les activitats i accions tal 

com es plantegen potencien encara més aquesta fragmentació, també potencien 

aquesta fragmentació les dificultats de connexió entre barris i algunes actituds 

xenòfobes. Es considera que cal treballar per recuperar el lligam entre els barris i 

el centre de la ciutat. (eix 1, 2 i 3) 

- En la ciutat es donen espais de relació informals (ex. mercat, autobús, espais 

públics, centres cívics...) aquests poden ser potencials espais educatius on es 

promogui relacions d’intercanvi entre persones de diferents edats i cultures. 

Respecte aquests espais de relació informals es considera que hi ha desequilibri 

territorial. També es comenta que cal cuidar l'espai públic ja que si aquest està 

mal cuidat deixa de ser un recurs educatiu. (eix 1 i 3) 

- Es parla de manca de coordinació per optimitzar els recursos, no tan sols a nivell 

de ciutat sinó també amb els municipis propers. Si es millores aquest aspecte es 

podrien compartir serveis/equipaments amb municipis de la rodalia. 

- Cal millorar la coordinació entre el que es fa dins les escoles i el que es fa fora.  

- Cal treballar per facilitar i potenciar el treball transversal entre diferents entitats 

d’educació formal, informal i no formal.  

- El treball comunitari és un tema que no està resolt, cal una lectura global. 

- Es dóna la segmentació administrativa. 



 

- Hi ha alguns elements que es dinamitzen per a contribuir a la cohesió social, a la 

creació d’identitat, d’estimació cap al barri (ex. Pont del dimoni). Aquests 

elements es solen respectar.  

 

Projectes/accions que es duen a terme: 

 

1. Beca Josep Pallach 

Consisteix en premiar una proposta educativa per portar a terme a la ciutat de Girona. 

Aquesta beca afavoreix el coneixement dels recursos educatius de la ciutat i contribueix 

a la creació d’identitat. Es destaca com a negatiu el fet que els recursos educatius no es 

rendibilitzen, ja que en la realitat no acaben amb la creació d’un recurs o d'una activitat 

pràctica que reverteix en benefici de la ciutat de Girona.  

 

2. Pla Educatiu Entorn del sector est 

El Pla Educatiu Entorn (PEE) del sector est el formen els barris de Font de la Pólvora, 

Vila-roja, grup Sant Daniel i Mas Ramada. També hi ha PEE en els barris de Santa 

Eugènia i Sant Narcís. Des del Pla Educatiu Entorn s’està realitzant un treball en xarxa 

entre els diferents agents educatius, es treballa per afavorir el consens amb l’objectiu de 

resoldre aspectes comuns. El fet que hi participin agents de procedències diferents 

dificulta aquest treball (es donen ritmes diversos, diferents interessos...)També es 

comenta que els recursos econòmics són insuficients.  

 

3. Convenció dels drets dels infants 

UNICEF i les escoles de Girona treballen per donar a conèixer els drets dels infants, 

conjuntament es treballa tot el tema de l'educació en valors, es dóna una educació de la 

persona des de la globalitat i integritat: física i psíquica, es treballa l’harmonització.  

 

Es considera positiu que es treballa la conscienciació de grans i petits. Es realitzen 

activitats lúdiques i compartides (ex. Bicicletada, nens per nens, dia de l’aigua...) La 

perspectiva d’integració i diversitat que es dóna és fonamental per l’actual societat. 

 



 

Els drets dels infants encara no són una realitat, es desconeixen força, encara es donen 

casos d’abusos, absentisme etc. Des de Unicef es considera que es desconeix força 

tota l’oferta d’activitats que ofereixen a les institucions educatives, senten que estan 

desaprofitats. 

 

4 Anem a l’escola a peu (camins segurs) 

Aquesta iniciativa no es porta a terme a nivell de ciutat, s’ha implantat en una zona molt 

concreta degut a les dificultats de mobilitat que generen les obres del TAV. Es considera 

que aquesta iniciativa s’hauria d’estendre a la resta de la ciutat però des d'una vessant 

educativa ja que promou diferents aspectes com la sostenibilitat ambiental, l’autonomia 

personal. Dóna color a la ciutat (es dibuixen a l’asfalt unes petjades de colors) i 

afavoreix el coneixement de la ciutat. Unicef des de fa temps està treballant en un 

projecte similar en el marc del programa  “Ciudades amigas de la infància”. 

 

5. Somnis de l'AMPA 

Projecte que es desenvolupa en el barri Pont Major, es tracta d’alfabetitzar a través de 

les tic's (noves tecnologies de la informació i comunicació) a dones d’orígens diversos. 

Aquest projecte es coordina amb diferents grups i institucions del barri (escoles, serveis 

socials, serveis llengua i cohesió i fes barri). Fins ara no han assistit moltes mares i 

segueix sent un repte la incorporació dels pares.  

 

6. Obrim els patis de les escoles. 

En l’actualitat en algunes escoles obren els patis fora d’horari escolar (Escoles Santa 

Eugènia, Mare de Deu del Mont, Escola Dalmau Carles, Migdia, Verd i Carme Auguet), 

es considera positiu ja que suposa major aprofitament d’un equipament públic , però es 

considera que seria interessant promoure activitats mancomunades per més d’una 

escola. En horari extraescolar es podrien promoure més activitats esportives. Aquesta 

iniciativa promou la relació entre companys/es, transmet valors, reforça la cohesió 

social, l’educació integral... Es considera que cal fer un seguiment més exhaustiu de 

com queden les infraestructures després de fer-les servir i clarificar molt bé la titularitat 

d’aquestes. Cal buscar eines per canalitzar els conflictes que poden sorgir. També es 

destaca que no es coneixen prou aquests projectes, caldria realitzar major difusió. (Eix. 

1 i 2) 



 

7.  Tornejos esportius interescolars 

Aquests fomenten la relació entre infants i adolescents de diferents escoles. S’ha 

d’aprofitar l’oferta esportiva per fer difusió i educar en valors. (Eix 1 i 2) 

 

8  Cooperació entre alumnes 

És un projecte molt incipient que s’impulsa des de la comissió d’alumnes del Consell 

Escolar Municipal (CEM) amb l’objectiu que alumnes ja més grans dels instituts orientin, 

ajudin als alumnes que arriben nous al centre (alumnes de primer d'ESO) a incorporar-

se i els motivin a participar en les activitats que es generin. És un projecte que afavoreix 

la cooperació, l’ajuda entre alumnes i la relació entre iguals. Pot passar que alguns dels 

referents siguin models no molt positius, llavors cal veure què es fa. (Eix 1 i 2) 

 

9. Activitats extraescolars en el marc del Pla d'Educació i Convivència  

Activitats extraescolars conjuntes entre AMPAS i clubs esportius dins del pla d’educació 

i convivència (Santa Eugènia i Sant Narcís) amb l’objectiu de promoure la cohesió social 

i identitat de barri. Es treballa l’esport com espai de convivència infants i famílies. 

 

10 Programes Aprenentatge i Servei (APS) 

L’aprenentatge servei és una iniciativa educativa que combina processos 

d’aprenentatge  i de servei a la comunitat, els alumnes es formen a partir de la pràctica 

laboral en l’entorn. Aquests programes acosten la ciutat a adolescents i joves i fomenten 

l’associacionisme i la participació social. 

 

Propostes: 

Agermanament entre els centres escolars de realitat social diversa, com alternativa a la 

desvinculació dels infants dels seus barris. 

- En relació a les arts (teatre, música, dansa, lectura...) cal seguir treballant per la 

coordinació dels diferents equipaments existents i projectes educatius en arts de 

l’àrea metropolitana (ex. Amb Salt , Celrà...) i desenvolupar projectes de creació 

comunitària. És important fer xarxa, posar valors a les arts com eines d’educació 

comunitària, treballar per la cohesió social, portar les arts a les cases (art en 



 

família), treballar vers la pluridisciplina i facilitar i donar a conèixer els estudis 

artístics. En l’actualitat hi ha un tancament per sectors artístics. 

- Entorn a la informació cal que aquesta arribi a tothom i per tant buscar diferents 

canals per facilitar-ho. En aquest sentit i en relació al PEC cal explicar què és 

una ciutat educadora. També cal identificar els diferents recursos educatius 

existents i facilitar la informació a la comunitat(eix 1, 2 i 3) 

- Crear una eina o instrument àgil, dinamitzat i actualitzat que reculli tot el que es 

fa i que a l’hora de planificar et serveixi per evitar duplicacions. 

- Fòrum virtual que englobi les diferents actuacions del PEC amb un dinamitzador 

que motivi, que gestioni la informació que se n’obtingui i la ordeni, que promogui 

espais i fòrums presencials... 

 
 
 

 

 

Síntesi de l’eix 1 
 

− Existeix una necessitat de conèixer, compartir i difondre el que s’està fent (crear 
espais virtuals o presencials per compartir). 

− Es considera que cal potenciar el treball transversal, el treball en xarxa i 
coordinació. S’és conscient de la dificultat que això implica però també que cal 
treballar en aquesta direcció. 

− S’ha de treballar per l’optimització d’equipaments, serveis i recursos en general. 

− És important crear espais compartits entre persones de diferents franges d’edat. 

− Afavorir la participació, cooperació, l’associacionisme... d’infants, joves i adults. 

− Promoure la coresponsabilitat en els projectes i accions de tots els àmbits (salut, 
medi ambient, mobilitat...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EIX 2: ACOMPANYAMENT EDUCATIU 0 -18 ANYS 

 
 
Què entenem per acompanyament educatiu 0 -18 anys?  
 
Aquest eix inclou la funció educativa dels centres educatius i de les famílies i les accions 

educatives més enllà de l’horari escolar que complementen l’aplicació del projecte 

educatiu dels centres. 

 
 
 
Aportacions genèriques: 

 

– Es parla de manca d'igualtat d’oportunitats respecte l’accés a l’oferta educativa i 

cultural. 

– Respecte a les zones definides d’escolarització segons el barri: es suposa que la 

creació de zones d’escolarització es van realitzar per afavorir la integració dels 

infants a diferents centres, però es considera que la realitat és que aquestes 

afavoreixen la desvinculació dels infants del seu barri, genera problemes de 

mobilitat ja que s’acumulen molts cotxes a les hores d’entrada i sortida de 

l’escola i en els casos que es fa ús del transport escolar es perd el contacte dels 

pares amb els professors i a la inversa.  

– Portar els fills/es en bicicleta a l’escola en alguns casos és un perill ja que no hi 

ha carrils especials (ex. Per anar del centre a L’escola bressol El Pont). 

– Es considera que caldria fomentar i facilitar que tots els centres fossin iguals, 

s’haurien de crear programes específics que atenguessin les necessitats pròpies 

de cada barri i/o centre educatiu i garantir que es donessin els mateixos 

continguts a través de professionals adequats. Es comenta que la sol·licitud de 

matrícula d’aquest any no era massa clara.  

– S’ha de posar en valor l’eix escola i ciutat, s’ha de donar reconeixement a la 

feina que s’està fent: horts urbans, obertura de les biblioteques escolars,etc.  

 

Projectes/accions que es duen a terme: 

 



 

1. Escola bressol 

Des de les escoles bressol es promou l'infant com a ciutadà del present, són escoles 

obertes, receptives a les famílies i a l'entorn. Es realitza una important tasca de 

coordinació per cicles. En l’actualitat es considera que falten escoles bressols públiques. 

 

2. Educació en valors 

En el marc de l’escola oberta es realitzen activitats dirigides als pares per tal que tots 

junts (mestres i famílies) treballin per l’educació dels infants a nivell de 0 a 3 anys. 

S’està treballant el tema de valors i es considera que aquest treball s’hauria de reflectir 

en altres àmbits de la ciutat. No sempre es compte amb la participació desitjada.  

 

3. Estones 

Des del servei per a les famílies amb infants de 0 a 3 anys que s’ofereix des de l’escola 

Bressol el Tren es dóna suport en temes de criança, és un espai on es comparteixen 

vivències, s’afavoreix la trobada entre iguals i també es facilita la integració dels 

nouvinguts. En l’actualitat encara és un servei poc conegut.  

 

4. Centres escolars 

En els centres escolars es disposa de molta teoria que cal aprofitar, també es considera 

que l’equip directiu és un òrgan molt important. En la pràctica queda encara molt per fer.  

 

5.  Projecte educació en comunicació i cinema a l'Escola Dalmau Carles 

Es pretén treballar a través del cinema el llenguatge dels joves i la identitat del barri i de 

la ciutat. El cinema/art és una eina molt útil per treballar a les aules, aquest projectes 

també potencia el treball en equip. Cal formar als professionals. És complicat 

l'accessibilitat al cinema digital per qüestions econòmiques.  

 

6.  Revista El Tarlà 

Aquesta és una revista que es realitza des de l’escola pública de Girona, es realitza 2 

cops a l’any : gener i juny. Es valora positivament el fet que sigui una publicació feta per 

mestres i alumnes. (ex. 1 i 2) 

 

7.  Aula Oberta (en el marc del Pla Educatiu Entorn) 



 

L’aula oberta té com a objectiu la integració de persones nouvingudes, entre 0 i 18 anys, 

i està inserida en els projectes curriculars dels centres educatius: escoles i instituts. Es 

realitzen activitats alternatives (ex. fusteria, cuidar l'hort...) per als alumnes que tenen 

dificultats en seguir les classes (problemes de conflictivitat o altres), s’adapta 

l’ensenyament a les característiques d'aquest tipus d’alumnes. En l’actualitat hi ha dos 

centres educatius on s’està desenvolupant aquest projecte: un dels centres es troba en 

el sector est i l’altre a Sta. Eugènia- Sant Narcís. Es valora positivament el fet que el Pla 

Educatiu d’Entorn estigui subvencionat pel departament d’educació de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Girona. Aquest fa 4 anys que s’està desenvolupant amb 

bona receptivitat. El que resulta més difícil és articular a tots els actors. (Eix 1 i 2) 

 

8. Projecte Rossinyol 

El projecte Rossinyol és una iniciativa que desenvolupa la Universitat de Girona (UdG) i 

pretén establir una xarxa de relacions entre estudiants de diferents facultats de la UdG i 

alumnes d’origen estranger de les escoles i centres de secundària de les comarques de 

Girona. Alumnes i professors de diferents facultats de la UdG fan de mentors. 

 

La finalitat del projecte és afavorir la integració cultural, social i lingüística dels alumnes 

d’origen estranger. En el curs 2008-2009, es va estrenar a la ciutat de Girona, als barris 

de Santa Eugènia i Sant Narcís. Es valora positivament la formació d’alumnes i 

professors i es considera que té efectes molt positius entre altres aspectes en la 

participació dels alumnes d’origen estrangers en activitats d’oci. (Eix 1 i 2) 

 

9. El ioga com a element educatiu.  

Aquest projecte és una iniciativa d’un grup de mestres que proporcionen: cursos als 

escolars, cursos de formació per a les famílies i també fan grups de treball per a 

mestres de diferents àmbits amb l’objectiu de capacitar-los per a les seves classes. 

 

Els resultats de l’aplicació del ioga a l’educació són molt positius ja que es cuida 

l’educació integral de l’alumnat més enllà de les matèries curriculars, això repercuteix en 

l’educació per a la vida, afavoreix l’acceptació de l’altre en la seva diversitat. És positiu 

el fet de donar-lo a conèixer a través de cursos de formació. Tot i això al ser un treball 

innovador encara no es coneix massa i és important trencar tòpics i mal entesos sobre 



 

aquesta pràctica. A França el ioga es treballa des de l’àmbit educatiu des de fa molts 

anys.  

 

10.   Escola Taller – Selva 

És un programa  de  treball - formació de joves aturats entre 16 i 23 anys al llarg d’un 

programa de 2 anys. Després d’aquesta formació l’alumne té l’opció de passar al Taller 

d’Ocupació, per tal de dissenyar un itinerari professional. Tenen un conveni amb el 

Departament de Treball i el Consell Escolar. No només es tracta d’instrucció sinó també 

s’ha d’educar en habilitats, en cultura de treball i altres aspectes educatius. Moltes 

vegades es deriven alumnes amb un perfil poc adaptat a aquest tipus de programes, 

s'infrautilitza aquest recurs. 

 

11. Escola bilingüe 

Acció que treballa per a la inclusió i difusió de la llengua de signes a l’escola, en 

l’actualitat fa falta incloure material didàctic.(Eix 1 i 2) 

 

12. Educar en la diversitat i la cultura 

Els Amics de la Sardana realitzen cursets a una escola amb un nivell alt d’alumnes 

immigrants amb l’objectiu de promoure la relació entre diferents cultures i que coneguin 

la cultura catalana. 

 

13.  Projecte educatiu i ciutadà “apadrinem escultures” 

És un projecte que promou el Club d'Amics de la UNESCO de Girona en l’àmbit escolar. 

Està adreçat a tota la comunitat educativa i pretén apropar els més joves al parc 

escultòric urbà per tal que el coneguin i el tractin adequadament. (Eix 1 i 2) 

 

Propostes: 

− Incorporar la pràctica del ioga en el currículum escolar en el cicle infantil i en la 

primària específicament. Es considera una eina innovadora per a l’educació 

integral. 

− Parlament a les escoles. Aquesta proposta es podria desenvolupar en dues 

direccions: que les escoles visitin el parlament prèvia petició i cita; i per una altra 

banda que algun parlamentari visités diverses escoles explicant què es el 



 

Parlament i responent a les preguntes dels alumnes. Aquesta iniciativa donaria a 

conèixer el funcionament del sistema polític i ajudaria a desfer tòpics sobre els 

perfils dels polítics representants. 

− Promoure activitats on es requereixi la presència de les famílies, això ajudaria a 

implicar més als pares i mares en l’educació dels infants i joves.  

– Promoure activitats esportives fora d’horari escolar que afavoreixin la inclusió 

social i que donin continuïtat a les activitats esportives que es fan en horari 

escolar.  

 

 
 
 
Síntesi de l’eix 2 

 

− S’ha de donar valor i potenciar els projectes i accions existents entorn a l’eix 
escola - ciutat.  

− Es posa en dubte que les zones d’escolarització hagin contribuït a la integració 
dels infants en diferents centres escolars. 

− Es parla que en algunes ocasions no hi ha igualtat d’oportunitats en l’accés a 
l’oferta educativa i cultural. 

− Cal seguir treballant per la implicació de les famílies. 

− S’ha de treballar per fomentar i facilitar la igualtat entre tots els centres 
educatius, fomentar l’agermanament i no la competitivitat. 

− Importància de diferents estratègies i recursos educatius per reforçar l’acció 
educativa de l’escola. 

− Treballar per la inclusió de tot l’alumnat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 
 
 

Aportacions genèriques: 

 

- Es considera que l’educació no formal no es contempla prou (ex. En el lleure i en 

el reforç escolar), quan es parla d’educació no formal es prioritzen les accions 

que tenen relació amb l’esport i el medi ambient per davant d’altres àmbits, cal 

posar-la en valor i reconeixement. 

- Des de Càritas, que estan desenvolupant projectes d’educació per adults, 

consideren que l’analfabetisme està creixent. 

- Es considera que manca un itinerari d’acollida lingüística. 

- Es parla de la necessitat de promoure la participació dels joves, la seva 

incorporació en associacions i en la pràctica del voluntariat. 

- No hi ha oferta de lleure específica per a persones d’educació especial. És molt 

positiu la integració de les persones amb discapacitat, per això cal educar a les 

famílies i als propis infants i joves. 

- L’esport és un recurs educatiu, important. A Girona hi ha diversitat d’oferta tant 

pública com privada. L'espai públic és un espai de trobada natural per a practicar 

activitats esportives. Com a negatiu es destaca el fet que hi hagi algunes 

activitats que s’hagin de pagar (les activitats extraescolars també es paguen), es 

comenta que hi han clubs que són molt tancats. Cal aprofitar espais i 

equipaments públics per practicar esport degut a la manca d’espais esportius. 

En activitats esportives en ocasions hi ha un excés de competitivitat i es 

comenta que cal trobar espais des d’on promoure altres valors en l’esport. (Eix 1, 

2 i 3). 



 

- L’obertura de les biblioteques públiques implica una inversió però que ha de 

resultar rendible i per això s’ha d’adaptar molt bé a les necessitats, també es 

valora com important perquè els infants i joves descobreixin el barri i l'entorn i 

coneguin més enllà de l’escola o institut. Les biblioteques són espais de trobada 

i relació, però manca major coordinació entre els professionals que hi treballen. 

Es detecta una necessitat d’ampliar horaris i espais ja que en alguns casos han 

quedat petits.  

- El patrimoni històric ja és un element de reflexió educativa. L’oferta cultural és 

amplia i ajuda a fer créixer el nivell educatiu de la ciutat, aquesta està dispersa 

pels diferents barris. Es considera que aquesta oferta no és inclusiva. 

- L’oferta d’activitats educatives i culturals per a infants és àmplia i variada però a 

nivell econòmic no estan a l’abast de tothom.  

- L'espai públic també pot ser un bon recurs per a realitzar activitats dirigides a les 

persones grans, generar espais de relació intergeneracional, es podrien crear 

iniciatives per gaudir a nivell terapèutic d'aquest espai públic (musicoteràpia)  

- La manca de recursos econòmics genera en ocasions la pèrdua de socis.  

- Hi ha entitats d’iniciativa social que ofereixen alternatives de reforç escolar i 

servei de ludoteca.  

- Es considera que cal promoure l’autogestió i per això és necessari facilitar més 

recursos.  

- S’ha de facilitar una posada en pràctica real de l'accessibilitat de la llengua de 

signes. 

- En el marc de l’educació no formal l’oferta en pocs casos contempla activitats 

conjuntes entre els infants i joves i les famílies, es fomenten com dos mons 

paral·lels (el dels adults i el dels infants/joves). 

- Les zones de joc per a la mainada i la pacificació de la via pública en zones 

properes a les escoles són accions que promouen la relació entre les persones i 

afavoreixen l’apropament intergeneracional. 

 

Projectes/accions que es duen a terme: 

 

1.  Caseta de la Devesa 



 

Equipament d’àmbit de ciutat, l’oferta d’activitats que realitza és molt variada i està 

adreçada als centres d’ensenyament i a la ciutadania en general. Entre les activitats que 

realitza hi ha les visites guiades a diferents indrets de la ciutat, aquestes afavoreixen el 

coneixement de l’entorn, promouen la relació, afavoreixen la integració i la pertinença. 

Es destaca com a positiu la important tasca que està realitzant  a nivell de ciutat ja que 

és un punt de referència molt popular i conegut. El fet que la majoria siguin activitats 

gratuïtes i obertes a la ciutadania en general també es valora com a positiu. Com 

aspecte a millorar es comenta que caldria fer sessions informatives a les escoles durant 

el mes de setembre per tal de donar a conèixer el recurs, i el mateix en centres cívics. 

També és comenta que des d'aquest recurs s’hauria de convidar a les entitats del barri 

a fer coses.  

 

2.  Centre de Formació d’Adults 

El centre de formació d’adults intenta adaptar-se a les necessitats horàries, laborals i 

familiars de la població de Girona. En l’actualitat és un referent per les persones 

nouvingudes per formar-se i fer xarxa social. El centre possibilita formar-se i obtenir 

titulació, i també ofereix formació en informàtica i idiomes. Estan realitzant una feina 

molt important en l’educació de les persones adultes. En l’actualitat no es cobreix tota la 

demanda, per tant, s’haurien d’obrir més programes i grups però no és possible per 

manca d’espais. Es planteja la necessitat de crear un nou centre de formació d’adults tot 

i que alguns membres parlen d’optimitzar espais ja existents i que en determinats 

horaris no s’utilitzen. La tasca que desenvolupen es coneix sobretot en l’Eixample on 

està ubicat, però es desconeix en la resta de la ciutat, cal treballar per la difusió d'aquest 

recurs. Cal també potenciar la coordinació amb els serveis de la ciutat i elaborar 

projectes en comú. (Eix 1 i 3) 

 

3. Ludoteques 

Les ludoteques han elaborat un recull de bones pràctiques, cal informar millor del que 

fan i crear-ne de noves.  

 

4. Centres cívics 

Els centres cívics són espais informals d’intercanvi de col·lectius diversos, de diferents 

edats i diferents cultures, són propers a la població i serveixen com espais d'aixopluc 



 

per a les entitats. Els centres cívics no estan oberts en horaris de lleure de la població ja 

que tan sols en ocasions extraordinàries obren els caps de setmana i l’oferta és reduïda. 

Caldria ampliar els horaris i l’oferta d’aquest tipus d’equipaments. 

 

5. Nit 10 

Girona participa en la Nit10, iniciativa impulsada per Tv3 que consisteix en obrir els 

diferents equipaments culturals de la ciutat durant una nit per què els ciutadans/es 

puguin gaudir de diferents activitats culturals gratuïtament. 

 

6. Fundació Astrid21, formació continua de persones discapacitades  

Aquesta fundació realitza accions i iniciatives dirigides a persones discapacitades 

psíquiques (síndrome de down i altres tipus de discapacitats) i als seus familiars, el seu 

àmbit d’actuació és Girona ciutat i comarca. És molt important la tasca que 

desenvolupen per què aquestes persones requereixen un acompanyament formatiu al 

llarg de tots els cicles de la vida. La formació contínua és un programa de formació i 

seguiment que va dirigit a aquelles persones que estan inserides al món laboral. 

 

7.  Associació de sords de Girona 

Realitzen cursos de llengua de signes catalana, tot i no està reconeguda com a llengua 

oficial. La llengua de signes catalana en l’actualitat no està integrada en les escoles, 

falta bilingüisme. Com a associació es realitzen diferents activitats (ex. Teatre, 

conferencies, concursos...), però manquen subvencions per desenvolupar algunes de 

les activitats. En relació a l’oferta es comenta que falten activitats per a infants sords, 

organització del col·lectiu de joves sords i cohesió entre el col·lectiu de persones sordes 

i les persones oients. Es considera que cal treballar per donar resposta a les necessitats 

del col·lectiu de persones sordes i/o cegues ja que estan desateses, manquen cursos 

de formació. (Eix 2 i 3) 

 

8.  Agrupació de Sardanes “Terra Nostra” 

Educa en la integració cultural i coneixement de les tradicions pròpies. Realitzen 

concerts a l’auditori, cursets per la mainada els dissabtes al matí a la plaça Miquel de 

Palol, concerts per a fires...Es valora positivament com entitat que treballa per la 

integració dels infants de diferents cultures i ètnies realitzant activitats a l’aire lliure i 



 

treballant per donar a conèixer la cultura i les tradicions de Catalunya. Promou les 

relacions intergeneracionals. Reben ajudes de l’Ajuntament, de la Diputació, de la 

Generalitat, etc. Caldria però, disposar de més suport sobretot econòmic. 

 

9.  Taller d’acolliment lingüístic en català.  

Aquest és un projecte que desenvolupa Càritas en el barri de Vilarroja, afavoreix el 

coneixement del català, treballa per trencar els prejudicis entre pobles i cultures, 

afavoreix el coneixement dels recursos de la ciutat i la participació de les famílies a 

nivell de ciutat i ajuda a augmentar l’autoestima. Com a recurs es coordinen amb el 

Centre Cívic Onyar. Com a punt feble es comenta que hi ha poques dones interessades 

i en les últimes edicions s’ha posat un canguratge per facilitar que les dones amb infants 

(i que no tenen ningú que se'n faci càrrec) puguin també assistir al taller. 

 

10.  Activitats “Anem a...” 

Consisteixen en visites de curta durada a diversos punts i serveis de la ciutat, adreçat a 

tota la població. Es fan periòdicament, unes 10 o 12 a l’any. Facilita el coneixement de 

la ciutat, els seus serveis, espais etc, el coneixement d’aquests contribueix a la seva 

estimació i a respectar-los. És una iniciativa que educa i culturalitza ja que apropa a la 

ciutadania a mons desconeguts. Cal millorar la difusió ja que aquesta és deficient. 

Caldria promoure aquestes activitats a través de col·lectius i/o persones d’influència (ex. 

Esplais, casals d’avis, centres esportius, associacions de veïns ...). També s’haurien de 

facilitar dates alternatives per afavorir que si una data no va bé puguis fer l’activitat en 

un altre moment. Aquestes activitats es repeteixen un any rere l’altre per això també 

seria important que es variés la forma i el contingut.  

 

11.  Associació de veïns del barri de l'Eixample 

Des de l’associació realitzen diferents activitats culturals i social amb l’objectiu de 

resoldre problemes i mancances del barri (festa major, cinema a la fresca...), també fan 

d’interlocutors entre els ciutadans del barri i l’Ajuntament. Treballen per la cohesió del 

barri i informen als veïns sobre l’estat d’aquells projectes de l'Ajuntament que els 

afecten. Com passa en el món associatiu en general, conten amb poca participació dels 

veïns i disposen d’un suport econòmic que no és suficient. 

 



 

12.  Activitats familiars promogudes per diferents entitats 

Hi ha una oferta molt extensa d’activitats diverses (teatre, música, etc.) dirigides a 

famílies. Aquestes, però sempre s’ofereixen en dissabte i en ocasions es solapen per 

tant es comenta la necessitat de millorar l’agenda municipal. En alguns barris es 

dinamitzen activitats des de diferents institucions implicades per a les famílies amb la 

intenció de millorar i integrar cultures. 

 

13.  Associació de dones: L’horitzó -iniciativa de dones 

A partir de l'Associació de dones l’horitzó es treballa per conscienciar i fomentar la 

participació de les dones en activitats lúdiques. Es genera un espai de trobada amb 

dones de l’associació i d'altres associacions. Com en altres associacions, el gran repte 

és aconseguir una major participació. 

 

14.  Lleure espotiu-GEIEG 

Iniciativa privada que ofereix un conjunt d’activitats de lleure esportiu. Només estan 

adreçades als socis/es i és una llàstima que la gent de fora de l’entitat no en puguin 

gaudir. Es llança la pregunta si aquesta oferta es podria articular des de la gestió 

pública? 

 

15.  Ateneu naturalista Can ninetes (barri Santa Eugènia) 

Realitzen activitats culturals, xerrades, visites guiades... amb l’objectiu de posar en 

relleu el valor de l'entorn natural més immediat a la ciutat i conscienciar de les 

amenaces que té el medi natural. Es fa difícil ampliar la base de gent i arribar a altres 

amb interès.  

 

16.  Formació per part d'entitats dels barris 

En els barris hi ha també diverses entitats que eduquen. Una d’elles com l'AMPA de 

l’institut Santa Eugènia organitza activitats extraescolars artístiques amb projecció 

externa als barris de Sant Narcís, Can Gibert, Santa Eugènia, Can Gibert...Col·laboren 

amb altres entitats del barri per dur a terme diferents projectes. En aquesta línea formen 

als joves en activitats culturals i tradicionals (música, balls...). Amb aquestes accions es 

potencien les relacions de veïnatge, el compromís i la participació. Des dels barris es 



 

detecta una manca d’espais de trobada per als joves, també falten recursos econòmics. 

(Eix 1, 2 i 3) 

 

17.  “Coneixem la processó per dins...” 

Aquesta és una activitat que es realitza de forma periòdica que consisteix en una visita 

a l’Església dels Dolors per conèixer la història i anècdotes sobre la processó de 

setmana santa com a patrimoni cultural de l'entorn de la ciutat. Dóna  a conèixer una 

part de la història de la ciutat. Com punt feble es destaca els prejudicis existents entre 

religió i història. 

 

18.  Projecte servei aprèn amb gent gran 

Aquest és un projecte que potencia les relacions intergeneracionals, es dur a terme en 

alguns instituts on alumnes i gent gran comparteixen experiències i coneixements. Els 

alumnes es mostren molt motivats i així coneixen altres realitats.  

 

 

19.  Nous hàbits en la mobilitat 

Els autobusos número 12 i 18 ofereixen unes condicions econòmiques especials per a 

la població de 0 a 12 anys, des de fa poc s’ha ampliat a la població de 13 a 18 anys. 

Aquesta iniciativa genera una nova cultura de mobilitat: ús cívic del transport públic, 

segur i sensibilització ja que en ocasions es produeixen conductes inadequades per part 

dels joves.  

 

20.  Casals 

Els casals realitzen una tasca educativa important durant tot l’any però sobretot en 

èpoques de vacances escolars (activitats lúdiques estivals). Es planteja que s’entén les 

dificultats que tenen les famílies per conciliar la vida laboral i familiar. El nombre de 

casals a Girona és nombrós i funcionen molt bé. S’intenta que tothom en faci ús com a 

lloc educatiu i d’esbarjo. Tot i la gran oferta segueixen sent insuficients i manquen 

beques per què el màxim número d’infants i joves en puguin fer ús. (Eix 2 i 3) 

 

21.  Activitats educatives per a joves des del món associatiu 



 

Les poques activitats que s’ofereixen per a joves les fan associacions amb poc 

reconeixement i pocs recursos. Per tant, es valora que no hi ha una oferta per a joves, 

que els centres cívics estan pensats més per la població en general i no específicament 

per aquests col·lectiu.  

 

22.  Centres oberts 

Aquests atenen a població amb risc d’exclusió, l’oferta arriba a tota la ciutat però no 

cobreix tota la demanada, es realitza acompanyament i activitats en contextos 

normalitzats.  

 

23. Pla d’Ordenació Urbana en el barri vell 

Existeix un Pla d’ordenació urbana al barri vell on es demana la supressió de barreres 

arquitectòniques pensant amb alguns col·lectius com discapacitats, infants i gent gran. 

Es considera que l’ordenació s’ha de fer pensant amb les persones i tenint en compte 

els edificis de patrimoni històric. 

 

24.  Escorxador de Girona 

Des de l’escorxador es realitzen accions d’integració multicultural al món laboral (12 

països diferents): premi “President Macià 2009”, conveni gestió multicultural entre “ 

l'Escorxador i sindicat CCOO”, gestió de cursos de formació ocupacions “ carnisseria” 

(departament de treball i SOC). Es treballa per la integració de diferents cultures 

/religions, promociona la igualtat d’oportunitats tot i exigint obligacions, deures i 

integració. Costa molt trobar recursos que no siguin acaparats per ”professionals” de la 

integració (gran part de les fonts finançament van adreçades a aquest perfil d'entitats i/o 

empreses).  

 

25. Projecte Montsalvatge  

És un projecte que s’impulsa des de l'Ajuntament de Girona amb comú acord amb el 

Departament d’Educació i s’inclou dins del projecte “Dona-li la volta a l’escola”. Aquest 

s’està desenvolupant a l'Escola Santa Eugènia, i permet als alumnes tenir una formació 

musical ja que a través de la música es pot integrar totes les cultures. Es comenta que 

manca més implicació per part de les famílies, hi ha cultures que costa motivar. 

 



 

Propostes: 

− Girona educa a les biblioteques: promoure la biblioteca com un espai educatiu de 

proximitat i una eina d’integració social. 

- Girona educa a través dels mitjans de comunicació locals: Reforçar i/o consolidar la 

funció educativa dels equipaments i projectes culturals.  

− El carril Bici Educa. Promoure la creació de carrils bicis a la ciutat.  

− Crear un servei com APANSCE ( associació de pares de nens sords de Barcelona) 

que ofereix formació per a joves sords com a monitors de lleure per a nens/es sords. El 

col·lectiu de sords es manté encara molt al marge alhora d’impulsar aquest servei, es 

valora que seria molt positiu que fos un servei integrador (oients i sords) per tal 

d’afavorir la plena integració d’aquests col·lectius. (Eix 2 i 3) 

− Incorporació dels escacs al PEC de Girona. Incorporar la docència d'aquest esport 

tant en les activitats extraescolars com als centres cívics, oferta adreçada  a persones 

entre 6 i 70 anys. Els escacs ajuden a crear bons hàbits i valors, fomenten actituds 

positives com l’esforç, la superació, la integració...aquest tipus de formació ajuda a 

aprendre a pensar i és molt positiu per escolars amb hiperactivitat. Cal tenir present 

però que cal algun tipus de limitació en el perfil perquè la pràctica d’aquesta activitat 

requereix molta concentració. (Eix 2 i 3) 

− Cal potenciar l’esport familiar. (Eix 2 i 3) 

− L’oferta d’estiu i de lleure per a infants hauria de ser més flexible i adaptar-se a les 

necessitats de les famílies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Síntesi de l’eix 3 

− Cal donar valor educatiu al camp no formal i fomentar la relació amb el formal, 

sense generar rivalitat. 

− Les entitats/associacions han de seguir liderant les accions, projectes... 

l’Ajuntament ha de donar suport i facilitar que es puguin desenvolupar. 

− L’espai públic i l’esport són recursos educatius importants. Cal potenciar l’esport 

familiar i no competitiu. 

− Es considera que és important reconèixer la pluralitat i diversitat dels recursos 

educatius. 

− S’hauria de treballar per tal que els equipaments educatius i culturals siguin 

accessibles i oberts a tothom. 

− La ciutat apareix com a element educatiu (urbanisme, pla de barris, plans de 

desenvolupament comunitari, etc). 



 

4- Annexos 
 
 

1- Fitxa d’avaluació 

 
1. Com us heu assabentat de la Jornada? 
 
2. Què us ha motivat a assistir-hi? 
 
3. Valora a nivell general la I Jornada participativa el PEC: 
 

 
 

MOLT 
SATISFET 

SATISFET POC 
SATISFET 

GENS 
SATISFET 

 
VALORACIÓ GENERAL 

    

 
 
4. Com valoreu els aspectes següents? 
 

 
  MOLT 

SATIS
FET 

 SATIS
FET 

 POC 
SATIS
FET 

GENS 
SATISFET 

Organització general sobre... 
Difusió 

Programa 
Taules Participatives 

Data (idoneïtat) 
Espais (adequació) 

Documentació 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tema: Projecte Educatiu de Ciutat a Girona     

 
Desenvolupament de les Taules Participatives 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. Quins són els aspectes que us han resultat més interessants? I quins menys? 
 
6. Amb quina frase o concepte conclouries aquesta Jornada? 
 
7. Quines propostes temàtiques faríeu per a la propera Jornada participava PEC? 
 
8. Suggeriments de millora. 
 
 
 
 

 
 



 

2- Descripció de la dinàmica de les taules participatives 

2.1- Descripció de la dinàmica 

 
Dinàmica del taller de la jornada 

Els objectius de la sessió de treball són fer una diagnosi de la situació actual, per tant, 
conèixer quina és la valoració que es fa de les accions, projectes… que s’estan duent a 
terme. Aquest exercici també ens permetrà detectar què és desconeix i d’altra banda, 
recollirem quins són aquells aspectes que ha d’incloure el PEC Girona. Els resultats del 
taller ens han de permetre orientar el treball de camp. 

Es dividirà als assistents en grups de treball d’entre 15-20 persones 

Treball en petits grups 

La introducció en els treballs en grup la farà una persona del grup assessor i donarà 
pas al dinamitzador. A continuació es presentaran els assistents i la dinàmica. 

A cada grup hi haurà dues persones del grup assessor, una farà la presentació i l’altre 
farà de relator. 

Treball en parelles 

Amb l’objectiu de valorar les accions, projectes, idees… que s’estan duent a terme 
respecte els tres eixos que contempla el PEC, per fer aquest exercici es comptarà amb 
una fitxa de suport. 

Compartir el treball realitzat per cada parella 

Cada parella exposarà les seves valoracions, el dinamitzador anirà agrupant les 
aportacions al voltant dels tres eixos 

Torn obert  

Es promourà un debat a partir de les aportacions dels assistents 

Es preguntarà quins són els aspectes que hauria d’incloure el PEC de Girona i en grup 
buscarem i consensuarem una o dues frases que els sintetitzin. Aquestes es 
compartiran en la cloenda. 

 
 



 

2.2- Fitxa de suport de la dinàmica 

 

Fitxa de suport 

Girona educa? 

 

Què? Nom projecte/acció, idea... i explica breument en que consisteix  

  

  

Com?Com valorem les accions, projectes intervencions que estem duent a terme.  

aspectes positius 

 

aspectes negatius 

  

 


