
 

 
 

 
PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER  L’ADHES IÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA A  L’ALIANÇA EDUCACIÓ 360 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

La Diputació de Barcelona, la Federació de moviments de renovació pedagògica 
(FMRPC) i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’aliança Educació 360 que neix amb 
34 socis: ajuntaments i ens locals, xarxes de centres educatius, associacions de 
mestres i educadors, entitats de lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de 
Catalunya, i grups de recerca de les universitats.   

El programa té el repte de superar un model educatiu centrat exclusivament en les 
activitats escolars lectives i consideren que l’aprenentatge extraescolar ofereix una 
qualitat i quantitat creixent d’oportunitats educatives valuoses encara poc 
reconegudes i desconnectades. 

Davant els escenaris de desigualtat i segregació que es produeixen en l’accés a les 
oportunitats educatives fora del sistema reglat, la iniciativa es proposa garantir la 
igualtat d’oportunitats, sense exclusions. 

Les idees força d’aquesta Aliança són: 

- Reconèixer i generar més i millors oportunitats educatives. 

- L’educació i els aprenentatges no estan connectats, el nostre model educatiu no ho 
contempla. 

- En l’accés a les activitats extraescolars es produeixen grans desigualtats que hem 
de convertir en oportunitats per l’equitat. 

- Disposem de grans actius en l’àmbit educatiu de la comunitat. Estem desaprofitant 
aquest potencial si no apostem per una estratègia local ben coordinada. 

- Cal convertir el dret a l’educació i l’aprenentatge extraescolar en una política 
pública central: el sistema educatiu encara està centrat en l’escola en detriment de 
l’educació. 

Aquest Ple municipal ha mostrat reiteradament el seu compromís inequívoc amb 
l’educació com a pilar fonamental d’una societat compromesa amb els drets humans, 
la igualtat, la pluralitat,...Aquest projecte enforteix el treball que s’està duent a terme 
actualment en matèria de segregació escolar per combatre aquesta realitat a la 
nostra ciutat.  

Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  

 
 
 
 
 



 

 
 

ACORDS 
 
 
Primer.-   Estudiar en el marc del Consell Escolar Municipal la conveniència o no d’adherir-se a 
aquesta Aliança i, en cas de sumar-nos-hi, definir unes línies de treball a implementar.  
 
 
Segon.-  Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Federació de 
moviments de renovació pedagògica (FMRPC), a la Fundació Jaume Bofill i al 
Parlament de Catalunya.  
 
 
 
Terrassa, 19 de febrer de 2018 

 
 

 


