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1. Presentació 

Primer de tot, no podem obviar la pandèmia que estem patint i que aturar-la passa per un 

exercici de responsabilitat individual i col·lectiu. I és enmig d’aquesta excepcionalitat que el 

nostre sistema educatiu és una de les prioritats absolutes per a l’administració local, en aquest 

cas l’Ajuntament de Salt. Cal actuar amb corresponsabilitat per tal de minimitzar els efectes de 

la Covid-19. Continuem i continuarem treballant dins aquest context amb el qual hem de 

conviure i amb l’objectiu que ningú es quedi enrere. 

A finals de 2018 es va aprovar el Pla Educatiu de Salt,  una eina per reflexionar, ordenar i millorar 

les polítiques i accions socioeducatives que impulsen a la vila l’Ajuntament, els centres 

educatius, les entitats, les empreses, etc. per a totes les edats i en tots els àmbits. 

Les oportunitats educatives es donen en tots els temps de la vida i en tots els espais de Salt, i cal 

connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu sense excloure a 

ningú. Aquesta és la mirada que promou la iniciativa Educació 360, per això des del primer 

moment ha format part del Pla Educatiu de Salt.  

Des del 2019 el Pla s’ha desplegat a través d’un Pla d’acció biennal i de diferents comissions i 

grups de treball. Una de les accions clau del Pla és la celebració dels Fòrums Educatius:  espais 

de trobada,  (re)coneixement i debat sobre educació, recursos i projectes socioeducatius a la 

nostra vila, que arribin a la major part de la comunitat educativa. 

El primer Fòrum va ser a la primavera de 2018 i el segon estava previst per a la primavera 

d’enguany, però la Covid19 va obligar-nos a aplaçar-lo i després a reformular-lo en format 

virtual. Finalment, el 4 de novembre de 2020 a les 17.30h vam celebrar el II Fòrum Educatiu, 

enguany l’hem dedicat a reflexionar i debatre sobre l'oferta d'activitats en temps no lectiu, tant 

dins com fora de l'escola, en clau Educació 360: Com podem avançar cap a una oferta d'activitats 

que ofereixi oportunitats per a tothom, sigui compartida, inclusiva i cohesionadora, i alhora 

estigui connectada amb l'escola?  

El Fòrum va comptar amb l'exemple d'experiències d'altres ciutats educadores i espais de debat 

per poder recollir totes les propostes que sorgeixen dels diferents sectors de la comunitat 

educativa. 

Des de I’Àrea d'Educació de I’Ajuntament agraïm profundament a totes les persones que han 

participat i s’han implicat en Ia realització del II Fòrum Educatiu de Salt. És un orgull veure tota 

Ia feina que es va fer, constatar Ia implicació de tothom i Ies aportacions al debat i les propostes 

fetes per tots els grups participants.  

Ara treballarem sobre tot el que es va proposar i seguirem avançant en el desplegament del 

nostre Pla Educatiu i especialment en articular una oferta educativa de ciutat, connectada amb 

l’escola, que sigui integradora i de qualitat. Per descomptat, els diferents espais de participació 

i treball seguiran la seva activitat i estan oberts a les persones que s’hi vulguin implicar. 

Moltes gràcies a tothom! 

Fermí Cunill Garcia,  Regidor d'Educació i Joventut  

Salt, Novembre de 2020 
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2. El desplegament del Fòrum  

Les circumstàncies marcades per la Covid19 van obligar a celebrar el II Fòrum Educatiu en un 

format diferent al desitjat. Va ser una jornada que es va desenvolupar en format virtual, donades 

les restriccions sanitàries. Malgrat això, va ser el Fòrum més participatiu, ja que s’hi varen 

inscriure 138  persones, de les quals 125 van seguir la jornada. A continuació, es mostra el 

Programa del Fòrum: 

Gràfic 1. Programa del II Fòrum Educatiu de Salt 
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En relació al perfil dels participants, 3 de cada 4 eren mestres o docents, majoritàriament de 

primària, el 25% restant es dividia entre famílies, entitats i personal tècnic.  

La participació de docents va lligada a què el Fòrum forma part d’una formació més extensa 

“Salt, vila acollidora i educadora”  acreditada pel Departament d’Educació de la Generalitat, que 

s’ha elaborat amb un dels Grups de Treball del Consell Educatiu de Salt. També s’inclou en la 

mateixa formació: la jornada inaugural del curs 2020/21; la sessió d’acollida i presentació dels 

serveis municipals i la Gimcana, i tu quin salt veus? Que es farà entre el 1r i 2n trimestre del   

curs.  Vistes les xifres de docents implicats al Fòrum, creiem que la proposta formativa ha tingut 

molt d’èxit.    

Gràfic 2. Perfils de les persones participants al Fòrum 

 
Font: Formulari on-line d’Inscripció 

El Fòrum es va dividir en tres parts, un plenari inicial, un treball en grups simultanis i un plenari 

final. Els dos plenaris els podeu recuperar en vídeo en aquest enllaç (https://youtu.be/oc-

bNwIg8SM).   

La jornada es va iniciar amb la benvinguda a càrrec del Regidor d’Educació i Joventut de Salt, 

Fermí Cunill i la presentació del document “Educar i Conviure en temps no lectiu en clau 360”, 

a càrrec de l’Albert Quintana, Coordinador de la Xarxa territorial Educació 360 Comarques 

Gironines.  El document va ser elaborat per l’Ajuntament amb suport de l’Aliança Educació 

360, on s’emmarcaven els temes de debat del Fòrum.  

 

 

 

 

 

 

               Femí Cunill                  Albert Quintana 
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A continuació, es van presentar les experiències d’altres ciutats educadores, en relació a la 

connexió entre els temps lectius i no lectius per cercar més oportunitats eductives per a tots els 

infants i adolescents de la ciutat. D’una banda, Núria Font, Tècnica d’Educació de Manlleu va 

parlar sobre com s’han articulat en clau de municipi les “extraescolars amb mirada 360”, després 

de veure el vídeo sobre l’experiència de Manlleu: “Oferta coordinada d’extraescolars al 

municipi”. La Núria Font va estar presentada per l’Alba Figueras, excoordinadora del Programa 

Juguem? a Salt, que va explicar breument l’experiència del Juguem? a Salt i en quin punt es troba 

el programa. Després de l’experiència de Manlleu, va intervenir la Ma José  Pérez, Tècnica 

d’Educació de l’Hospitalet de Llobregat, que va explicar l’experiència de l’Hospitalet en relació a 

la promoció de l’Aprenentatge Servei com a eina per a la convivència i l’èxit educatiu. La M. José 

va estar presentada per en Josep Tort, assessor dels Serveis Educatius del Gironès del Dep. 

d’Educació, que va aprofitar l’ocasió per presentar el web-catàleg de l’ApS-Servei Comunitari 

Tant la Núria Font de Manlleu com a M. José Pérez de l’Hospitalet van parlar també dels 

elements clau de l’experiència al seu municipi i dels reptes de futur que es plantegen. 

  

                       Núria Font                                         Alba Figueras 

 

 

 

 

 

 

                       Ma José Pérez        Josep Tort 

A  través del xat es van articular les preguntes a les ponents. Al final de les dues presentacions, 

el centenar de participants a la jornada es va distribuir en 12 grups simultanis i diversos que van 

tractar sobre quatre preguntes clau en relació a l’educació més enllà de l’escola a Salt. A l’apartat 

3 es recullen les idees i propostes que van fer els grups. Cada grup va comptar amb 

dinamitzadora i un mural virtual per compartir les seves idees. 
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La darrera part del Fòrum va consistir en un plenari on cada grup va posar en comú una proposta 

que s’havia consensuat com  la més prioritària, més necessària o més engrescadora entre els i 

les participants. Alguns grups no van arribar a consensuar una proposta i les principals idees 

compartides. Al final de l’apartat 3 es recullen aquestes propostes.  

La trobada es va acabar amb una dinàmica on-line per recollir-ne la valoració, que trobareu al 

final d’aquest informe (apartat 4). La tècnica d’Educació de Salt, Clara Serdà va  tancar la jornada. 

Finalment, es va visualitzar un vídeo amb  les actuacions musicals del Grup de Percussió de La 

Farga i mostra de les activitats del Juguem? 

 

 

 

 

 

 

                        Vídeo Grup Percurssió de la Farga   Taller de Capoeira – Juguem? 
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Altres imatges sobre el desenvolupament del Fòrum:  
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3. El debat en grups 

 

Al debat en grups hi van participar al voltant d’un centenar de persones. A continuació es 

mostren les principals aportacions als 12 grups simultanis que van debatre en relació a 4 

preguntes:  

1. Com avançar cap a una oferta d’extraescolars compartida? (post-its grocs)  

2. Com fer una oferta més inclusiva i cohesionadora? (post-its verds)  

3. Com connectar el que passa dins i fora de l’escola? Podria ser la 6a hora una oportunitat? 

(post-its blaus)  

4. Com fer del Programa Juguem? la “marca” del lleure educatiu de Salt? (post-its vermells) 

Al final  es mostren les propostes concretes que alguns grups van poder acordar i posteriorment 

es van presentar al Plenari final (post-its grisos), conjuntament amb d’altres temes que es van 

comentar. 

A partir de les propostes recollides, es continuarà treballant des dels diferents espais de treball 

(Grup Motor del Pla Educatiu, grups de treball del CEM, altres àmbits participatius....) per tal de 

prioritzar-les i anar-les dotant de contingut i recursos. 
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4. Valoració del Fòrum Educatiu  

Finalment, els i les participants al Fòrum van compartir la valoració de com havia anat, a través del 

programa Menti, concretament es van fer dues preguntes. En primer lloc, la valoració entre 1 i 5 

dels principals moments de la jornada. Com s’observa al gràfic següent, la valoració va ser força 

positiva, al voltant del 4.2 sobre 5.  

 

En segon lloc, es va formar un núvol de paraules amb les respostes que les participants van donar 

a la pregunta “Què t’emportes del Fòrum?”. Les paraules més repetides van ser PARTICIPACIÓ, 

treball en XARXA i fer COHESIÓ, COMUNITAT i COOPERACIÓ. També es va parlar de seguir 

COMPARTINT i de la MOTIVACIÓ i INSPIRACIÓ que generen jornades com aquestes per a seguir.  

 


