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1. Elements històrics



Elements històrics I
1990 – 1997: Declaració de Ciutats Educadores

En primer lloc constatar que tot el poble o ciutat, cada ciutadà/na... és 
educador: Moviment de Ciutats Educadores (1990)

La ciutat és, doncs, educativa per se: és inqüestionable que la planificació
urbana, la cultura, els centres educatius, els esports, les qüestions 

mediambientals i de salut, les econòmiques i les pressupostàries, les que es 
refereixen a la mobilitat i la vialitat, a la seguretat, als diferents serveis, les 

corresponents als mitjans de comunicació, etc., inclouen i generen diverses 
formes d'educació de la ciutadania.

Però constatar això no és suficient. Calia fer un pas més, estructurar un 
projecte que fes avançar la ciutat cap a una ciutat educadora.

La ciutat serà educadora quan reconeixerà, exercirà i desenvoluparà, a més de 
les funcions tradicionals també una funció educadora, en el sentit que 
assumeix una intencionalitat i una responsabilitat amb l'objectiu de la 

formació, la promoció i el desenvolupament de tots els seus habitants, 
començant pels infants i els joves.



Elements històrics II

1997 – 2004. Fase experimental dels PECs. Supòsits teòrics de “primera 
generació”. Aproximadament 20 municipis amb PECs. 
Plantejats “només” com a “plans estratègics temàtics”

2004 – 2008. Fase d’extensió dels PECs. L’element aglutinador és la guia 
metodològica 2005. Supòsits teòrics de “segona generació”. 
Aproximadament 30 territoris amb PECs i PEBs

� El lideratge polític era millorable en quantitat i, sobretot, en qualitat
� Part de les Oficines Tècniques no responien pertinentment al repte de 

liderar tècnicament els PEC
� Existien grans dificultats per fer del PEC un projecte amb una important 

dimensió participativa, d’empoderament i de dinamització comunitària
� Hi havia dificultats en els PEC a l’hora de trobar camins de sostenibilitat 

del projecte més enllà del moment de la diagnosi
� Hi havia encara pocs elements de transversalitat educativa dins dels 

ajuntaments. I, en relació amb això, es constatava l‘existència de temes i 
àmbits polítics i socials “oblidats” pels PECs



Elements històrics III

2008 - endavant. Fase de consolidació dels PECs. Cerca del “canvi cultural”
en educació (COM). Supòsits teòrics, metodològics i participatius de “segona 
generació”. 

Policèntric (escola, família, 
comunitat, economia, ...)

Monocèntric (escola)Subjecte de les polítiques

Transversal – global
Governance – govern en xarxa

SectorialForma d’intervenció

Estratègica – visionsReactiva – visió
Posició davant del 

problema

Transformadora – educativa
Inclusió – cohesió social

Assistencialista / 
compensatòria

Finalitat

Context – ComunitariIndividualFocus d’atenció

Polítiques educatives des de la 
perspectiva PEC 

Polítiques educatives 
tradicionals



2. La revisió metodològica 2008



Què és un PEC?

CIUTAT 

PARTICIPACIÓ

PROJECTE

EDUCATIU 

DE CIUTAT

EDUCACIÓ



Què és un PEC?

- Un espai de treball conjunt entre ajuntament, entitats 
i ciutadania per pensar i decidir què s’ha de fer a la 
ciutat en temes educatius
- Un projecte DE LA ciutat, més enllà de partidismes i 
particularitats
- Un projecte a curt, mitjà i llarg termini que busca 
canviar coses, persones i mirades (cultura 
relacional)
- Un projecte concret de GIRONA que treballa des de i 
per a les necessitats, dificultats i oportunitats de la 
ciutat



Què NO és (o no hauria de ser) un PEC?

- El PEC NO és una Carta als Reis

- El PEC NO és un projecte només o 

fonamentalment de l’ajuntament

- El PEC NO és un projecte que ho arreglarà tot i 

ràpidament (projecte – miracle)

- El PEC NO és un projecte genèric i abstracte



La filosofia de la revisió metodològica 2008 (IGOP-
DIBA): diversitat, canvi cultural i participació

a) Diversitat (vs homogeneïtat): PEC alhora projecte comú (referents i 
acompanyament mutu) i projecte divers, específic, arrelat (somnis i 
conflictes) 

b) Canvi cultural: canvis en el COM es planteja, s’organitza, s’estructura i 
s’avalua l’educació: treball en xarxa o treball integrat. 

- Context social canviant: dinàmiques que generen fragmentació, 
segmentació i desintegració social, 

- Treball educatiu en xarxa o de treball integrat = educació com un 
assumpte col·lectiu del qual cal respondre conjuntament tots els agents.

- Objectiu: fomentar les responsabilitats i les respostes col·lectives, 
coordinades i coherents al voltant dels diferents àmbits educatius. 

- El PEC és un projecte per aprendre i practicar una nova cultura en 
educació que ens porta recórrer nous camins en les formes, relacions i 
processos com s’educa en el territoris. 

- PEC= paraigües de totes les polítiques eductaives de la ciutat. Ex. 
PEE – 0-18 dins del PEC, adults, TET, etc. 



La filosofia de la revisió metodològica: diversitat, 
canvi cultural i participació

c) Participació – dimensió comunitària (empoderament): 

- - Participants/ciutadans vs clients (NGP)
- - Participació – sostenibilitat temporal i social (de tothom)
- - Participació: element clau en l’impacte i els resultats del PEC 

“PEC o serà participatiu i no serà”
- - Participació: construcció de ciutadania (empoderament), xarxa, 

relacions socials, alternatives autònomes ...



3. Participació? Què, qui i com?



PEC i Participació: QUÈ?

- El PEC és un projecte necessàriament participatiu que repensa 
educativament els diferents aspectes del poble:

- Parteix de la ciutat (social, urbana, cultural, familiar, associativa...) 
que ja existeix i comença a construir a partir d'aquesta realitat 
concreta.

- Parteix de les necessitats quotidianes i reals dels ciutadans i
ciutadanes (somnis i conflictes) i busca donar-hi sortides des de 
l’educació (sentit ampli)

- El PEC se sap “limitat” i no genera expectatives de canvi 
immediat en tots els àmbits

- PEC: com a projecte d’Educació i de Participació no pot renunciar al 
seu component d’utopia, de projecte polític i social compartit



PEC i Participació: QUÈ?

- Conflictes: normals en la vida social, no són negatius. El 
que és negatiu és no afrontar-los. Per això el PEC és, a més 
d’un projecte de somni col·lectiu, un projecte per entomar 
conflictes, obrir-los a la ciutat i junts/es avançar cap a la seva 
solució. 

PEC: busca transformar els diferents els conflictes 
en oportunitats.

- Desigualtats: el PEC no hauria de perdre de vista la seva 
voluntat d’ajudar els que tenen més necessitats. PEC: busca 
construir uns ciutat per a tothom, amb cohesió social i 
lluitant contra les desigualtats i l’exclusió.



Fòrum
d’Educació

Local 

Grups de 
Treball

Oficina     
Tècnica

Grup 
Impulsor

Equip de 
Seguiment
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Comissió de Direcció
Política

MECANISMES i 
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MECANISMES DE 
GESTIÓ

PEC i Participació: QUI “intern”?



PEC i Participació: QUI extern?

- Ajuntament: alcaldia i totes les regidories (impuls i 
lideratge educació-alcaldia). Polítics/ques i tècnics/ques

- Altres projectes de la ciutat: A21L, pla de ciutadania, 
de gènere, llei de barris, etc. 

- Ciutadania organitzada: entitats, associacions, clubs, 
ateneus, universitat, sindicats, patronal, escoles-IES, etc.

- Ciutadania no organitzada: persones, famílies, territoris 
...

- Altres 



PEC i Participació: COM? 
Treball educatiu en xarxa: mitjà i objectiu

Els principis del treball educatiu en xarxa (TX):

- Coresponsabilitat i compromís compartit (projecte educatiu        
compartit)

- Participació. Concurrència o cooperació / nous i vells agents, 
estructures i nivells

- Relacions de poder
- Pluralitat d’agents – unitat de projecte
- Interdependència: en educació “tothom és necessari alhora que 

necessitat”
- Confiança i capital social
- Proactivitat i estratègia
- Proximitat – Territori – comunitat: sostenibilitat



PEC i Participació: COM? 
Treball educatiu en xarxa: mitjà i objectiu

Els estadis del TX (gradació):
1. (re)coneixement dels diferents actors interns i externs del 

context
2. Obrir els espais propis a l’entorn (extraescolars, escola estiu, 

...) 
3. Coordinació: trobada dels diferents agents per posar en comú

pràctiques i estratègies 
4. Cooperació - Participació mútua en les activitats, pràctiques, 

quotidianitat...
5. Projecte educatiu compartit – coresponsabilitat en 

objectius / processos / resultats
6. Projecte educatiu compartit: aprenentatge en xarxa



PEC i Participació: COM? 
Treball educatiu en xarxa: mitjà i objectiu

Condicions de possibilitat del TX:
- Temps: condicions garantides + flexibilitat pactada
- Temps: hores per al TX 
- TX que formi part del projecte global 
- Formació
- Espais d’intercanvi
- Una eina a internet (xarxa, informació, contacte...): moodle, 

intranet, grup al facebook, ...
- Fomentar voluntats compartides i relacions de confiança

(capital social: relacions de confiança i obligacions mútues)

Dilema del TX- participació: 
voluntarisme vs projecte - canvi cultural



PEC i Participació: COM? 
Treball educatiu en xarxa: mitjà i objectiu

Les preguntes del PEC:

- Al llarg de tot el procés: diagnosi – implementació –
avaluació: Qui ens falta?

- Àmbits de treball prioritàris (16-18, gent gran, ..) + 
elements transversals: conflictes, desigualtats, cohesió...

- Amb qui ens podem aliar? (no tant “fer” coses, sinó fer 
que “passin” i “canviïn” coses”). Ex. PEC Igualada – esport 

- Activitats PEC vs “educacionalitzar” totes les 
actuacions de l’ajuntament, entitats i clubs, etc. 

- Noves estructures, espais, etc. vs PEC participatiu –
transformador de la realitat social, educativa ...



4. Conclusions



Conclusions PEC I:

Principals reptes i oportunitats dels PECs:

- Els PECs com a generadors de transversalitat concreta en 
els ajuntaments

- Oferta educativa coherent de 0 a100 anys 
- La Ciutat mediadora: de la informació al coneixement
- La lluita contra les (noves) desigualtats i per la cohesió
- L’encaix entre el Projecte Educatiu de Ciutat, el PEE, els 

altres projectes i recursos: escoles, adults, aules ext. 
universitària,esport, cultura, famílies, lleure ed., ...

- Construcció de capital social – dimensió col.lectiva: 
vincles, confiança, empoderament i obligacions mútues

- Guia PEC 2008 (IGOP-DIBA)



Conclusions PEC – participació II:

� No podem educar sols/es: aliances i complicitats. En 
educació tots/es som necessaris i necessitats. Joc de 
suma positiva. 

� PEC participatiu: amb qui i com “educacionalitzem” tota 
la ciutat, activitats, entitats, etc?

� PEC participatiu = Projecte. Volem assolir uns 
objectius i treballem per aquests. La manera de treballa 
en xarxa ha de ser una estratègia pro-activa i preventiva

� Sostenibilitat: aquest projecte és vostre i quan “s’acabi”, 
hauria de poder seguir la MANERA de treballar 
educativament (canvi cultura educativa – participativa)
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