
 

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Formació al Llarg de la Vida  

 

25 d’abril del 2022 - 17:00h 

Sala de Zoom: https://zoom.us/j/94790577903?pwd=R0xuL2piN2thcjRTR0dRZXlVS2xEdz09 

  

Assistents 

Mireia Civís, investigadora de la Universitat de Ramon Llull 

Lluís Bages, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió) 

Laia Garcia, tècnica CEMB 

Jordi Jubany, Consell Escolar de Catalunya 

Ester Rams de Pablo, La Troca  

Víctor Ranera, representant direccions de titularitat concertada, Escola Joan Pelegrí  

Maria Padró-Solanet, tècnica de la Fundació Ferrer i Guàrdia (pren acta de la sessió) 

 

Ordre del dia  

17:00h – 17:05h Benvinguda  

17:05h – 17:25h Presentació a càrrec de Mireia Civís, investigadora de la Universitat 
de Ramon Llull, sobre el treball en xarxa i la coordinació entre els 
diferents recursos de formació al llarg de la vida  

17:25h – 18:25h Espai de debat 

18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió 

 

Es dona la benvinguda de la sessió i s’anuncia que serà l’última abans de la sessió de 
tancament. A continuació, fa la seva presentació Mireia Civís, investigadora de la Universitat 
de Ramon Llull, sobre el treball en xarxa i la coordinació entre els diferents recursos de 
formació al llarg de la vida.  

Mireia Civís comença explicant com vivim en una societat molt complexa i interconnectada 
que conviu amb una educació hiperfragmentada i que tendeix a donar respostes simplistes 
a problemes molt complexos. En canvi, la resposta ha de partir d’una mirada ecosistèmica i 
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col·laborativa. Cal visualitzar els actors influents i les seves connexions per tal d’anar teixint 
un ecosistema educatiu i crear grans transformacions culturals.  

La ponent proposa un model d’organització alternatiu als organigrames jeràrquics, amb 
capacitat per integrar institucions i actors amb responsabilitat educativa, on compartir 
l’anàlisi de les necessitats i projectes d’un territori o comunitat, i articular l’acció 
socioeducativa de manera integral i coherent. Cal un canvi estructural profund, orgànic i 
cultural. Aquest passa per la creació d’una estructura impulsora, mapeig de recursos i 
projectes educatius, anàlisi de les necessitats compartida, conreu de la confiança i percepció 
d’interdependència, espais de treball transversals entre agents educatius, identificació de 
limitadors i facilitadors i deixar temps perquè es produeixin els canvis. 

 

Temes tractats: 

Lluís Bages: 

Hi ha casos de bones pràctiques on s’han aplicat les idees que comentaves en la teva 
presentació? 

Mireia Civís: 

Sí, estem en un moment d’eclosió d’aquest tipus d’iniciatives i pràctiques en aquesta 
direcció. 

Per exemple, Interxarxes al barri de Horta-Guinardó, una xarxa on es treballa el tema de la 
salut mental amb infants i joves. També el plantejament dels plans educatius d’entorn, 
impulsats des del Departament d’Educació, malgrat tenen molts matisos i fases, en els plans 
de l’educació 0-20 s’ha fet un bon esforç per mapejar els recursos que existeixen. Tot i així, 
pot haver-hi el perill que es confongui una pla de projecte comunitari amb la simple 
distribució de recursos ja existents. A més, hi ha un iniciativa de Fundació La Caixa 
anomenada Caixa pro-infància, amb una gran dotació econòmica que treballa en la lluita 
contra la pobresa a través de facilitar béns i alguns serveis a la població. Hi ha hagut un 
acompanyament durant 10 anys des del grup de recerca per convertir l’acompanyament 
assistencialista en un de socioeducatiu i comunitari. No adreçats a un col·lectiu en concret 
sinó a les famílies. També, al barri de Sant Andreu, hi ha una experiència anomenada 
Passaport Edunauta on s’ha creat un circuït i “passaport” amb un llistat de recursos i 
activitats repartits al territori. 

Cadascuna d’aquestes pràctiques tenen les seves fortaleses i debilitats, perquè en el fons, el 
que es planteja implica un canvi de paradigma que pot topar amb les voluntats. No sempre 
és fàcil. 

Ester Rams: 

Estic molt d’acord amb el que diu la Mireia. La gent que dinamitzava la iniciativa de St. 
Andreu són les que va contractar la Bofill per fer el passaport Edunauta que es diu 
Universitat ‘alguna cosa’. Nosaltres vam proposar a la Bofill de fer un passaport per les 
persones grans. Potser la gent ja està fent processos d’aprenentatge però en un context 
més informal, i crèiem que era important reconèixer això. Per nosaltres el treball en xarxa és 



 

fonamental: des de la Troca no volem ser l’escola referent de persones adultes, sinó ser un 
agent més. La iniciativa del passaport es va iniciar en ple coronavirus. 

Nosaltres, només néixer vam impulsar la Taula d’educació de persones adultes de Sants, 
perquè a nivell de formació de persones adultes o al llarg de la vida no n’hi ha. Ens vam 
adreçar a tots els agents que tenen relació amb l’educació adulta. Reivindiquem que tots els 
territoris, districtes o barris, haurien de tenir una taula d’educació de persones adultes, 
perquè som molts agents i molt diversos. Cal una estructura impulsora, i tenir aquest espai 
pot ser molt facilitador. Des de l’Ajuntament s’haurien de promocionar aquests espais. 

A part dels agents educadors, també vam convidar a d’altres, com Serveis Socials, que tenen 
usuaris que potser necessiten la informació sobre formació. Així, vam crear el formap.cat 
amb diferents formacions i recursos del territori amb preus populars. Això ajuda a articular 
la xarxa i visibilitzar l’oferta. 

El treball en xarxa requereix una inversió important de temps, ja que no es fa sol. A les 
escoles i instituts les figures dels integradors socials han ajudat a millorar el treball en xarxa, 
però tots els agents hauríem de preveure aquest temps. Cal que aquest temps s’incorpori 
dins les tasques previstes de les persones treballadores.  

Mireia Civís: 

Crec que l’experiència a Sant Andreu es diu +Educació Sant Andreu. 

Totalment d’acord amb la idea que apuntes que cal més inversió de temps, crear les 
condicions de possibilitat.  

Lluís Bages: 

Apunto com a proposta la creació de taules de barri o districte. 

Víctor Ranera: 

Hi ha exemples d’èxit o referents internacionals? 

Mireia Civís: 

Ara no tinc els noms exactes però sí que hi ha exemples. Per exemple, al món anglosaxó hi 
ha les Extended Schools, que amplien l’escola tant amb edat com amb temps. També hi ha 
experiències a Dinamarca, com una que es diu ascensor de barri que fa treball amb adults 
per millorar les oportunitats socials laborals i educatives de persones adultes. 

Cada vegada estem més convençuts que l’educació ha de ser en xarxa. 

També, estem treballant en un encàrrec de l’UNESCO per fer una eina per ajudar als 
departaments/ministeris d’educació per mapejar els recursos dels països i connectar-los. És 
un esforç per centralitzar tota la informació i articular els recursos. És un projecte en format 
embrionari, un prototip, que s’ha començat a aplicar a Ghana, però que és aplicable a 
qualsevol país. Té a veure amb crear un grup motor, a nivell de país i de ciutats, veure quins 
són els stakeholders del sector a tots els nivells, i passar-los enquestes per poder dibuixar la 
xarxa de relacions entre agents. Això va acompanyat d’una plataforma online molt potent. 
És una qüestió de centralitzar, visibilitzar i connectar. 

https://formap.cat/


 

Hi ha un moviment en aquesta direcció. Si us interessa conèixer més projectes, puc preparar 
un llistat amb recursos a nivell internacional. 

Lluís Bages: 

Quines diferències hi ha entre la formació escolar formalitzada i la formació al llarg de la 
vida? 

Mireia Civís: 

Des del punt de vista de professionals que hi treballen, des l’educació formal 0-16, hi ha la 
percepció que hi ha més recorregut a fer. Això és perquè a l’escola li cauen moltes 
responsabilitats i té un encàrrec molt específic. A més, els horaris són tan rígids que no hi ha 
espai per fer connexions. En aquest context, és difícil poder encabir o veure la necessitat del 
treball en xarxa. Hi ha treball per fer, però la feina que s’està realitzant a la iniciativa 
Educació 360 de la Fundació Bofill és un bon esforç per potenciar aquestes xarxes.  

A l’educació d’adults formeu part d’un col·lectiu més sensible a aquest treball col·laboratiu. 
Ara bé, des de l’administració potser es dóna menys suport perquè és minoritari o té menys 
visibilitat. 

Jordi Jubany: 

Estic d’acord amb tot el que comenteu i especialment amb la qüestió de preveure el temps 
que cal per aquestes tasques, tant per part de professionals com de persones usuàries. 

Lluís Bages: 

El temps pot ser un recurs limitant i hauríem de treballar per evitar que ho sigui. Hi ha 
alguna proposta en aquest sentit? 

Mireia Civís: 

En el context del treball en xarxa moltes vegades es depèn de temps voluntari, i això no 
hauria de ser així. Cal que les estructures siguin facilitadores. Per exemple, que es reconegui 
el temps destinat a les tasques en relació a la creació de xarxes que facin possible aquest 
tipus de treball. Sense aquests canvis estructurals no és possible, perquè les persones 
s’acaben cansant. 

Lluís Bages: 

Precisament la idea de la Comissió és crear propostes a l’administració per facilitar la 
connexió i treball en xarxa. 

Mireia Civís: 

Actualment hi ha xerrades o jornades molt interessants sobre escoles o educació, però que 
es celebren en horari escolar i per tant no arriba als equips docents. Per tant, cal canviar el 
plantejament i tenir en compte aquests factors, a més d’alliberar hores de la jornada laboral 
per dedicar a aquestes qüestions. Això vol dir que hi ha un cost econòmic.  

Ester Rams: 

Estic totalment d’acord. Portant-ho a l’educació amb adults, el que s’ha fet amb la 
incorporació d’educadors/es socials a escoles també podria ser una manera, ja que estan 



 

més acostumats/des al treball en xarxa. No vol dir que la tasca només recaigui en aquestes 
figures, pot ser transversal, però poden aportar la seva mirada. També important la creació 
d’espais de trobada promoguts des de l’administració. Des de la Troca hem creat una taula 
d’educació, però tot i convidar la tècnica d’educació, mai no ha assistit. Ens hagués agradat 
que ens donessin una subvenció o almenys partissipessin, però no s’ha donat. Quan es 
promou des de l’administració li dóna un paraigües institucional. El fet de tenir un espai físic 
també genera coses. 

Mireia Civís: 

És clau tenir el recolzament institucional. És bo que hi hagi iniciatives socials, però les 
voluntats polítiques són claus per veure que anem alineats i perquè, si no, es pot donar un 
doble discurs: que es parla del treball en xarxa, però no hi som tots a la taula. És important 
perquè legitima i també cal que no segueixi cicles electorals. 

Lluís Bages: 

De la sessió sorgeixen dues propostes: 

- Crear taules de barri o districte de coordinació 
- Alliberar hores de professionals o docents pel treball en xarxa 

Agraeix la presentació a la Mireia. 

 

Es tanca la sessió. 

 
 
 
 

  



 

Acords:  

- Es farà arribar l'acta als membres de la comissió per tal que puguin complementar 
les intervencions recollides i les propostes que se'n deriven.  

- Es farà arribar el llistat d’iniciatives que proporcionarà la Mireia Civís. 
- La propera sessió serà el 30 de maig a les 17h en format telemàtic. 

 

Avaluació:  

 

 


