PROGRAMA CONNEXIONS
Programa promogut per l’Institut de Cultura de Barcelona.
El programa CONNEXIONS impulsa la col·laboració entre un centre educatiu i un equipament
cultural de proximitat, mitjançant un servei de mediació especialitzat, durant un curs escolar i en
horari lectiu.
Aquest vincle permet reforçar l’espai de relació entre escola i centre cultural, creant com a resultat
un projecte compartit i d’interès mutu, que incideix de forma directa en el desenvolupament de les
principals competències de l’alumnat.
Entenem per equipaments de proximitat les biblioteques, centres cívics, museus, espais de creació
o altres espais artístics que tinguin vocació d’implicar-se des del seu projecte cultural amb l’entorn
més proper.
A QUI VA ADREÇAT
Centres públics i concertats
ETAPA
Educació primària i secundària
obligatòria, i també d’educació
especial.
DURADA
Un curs escolar

CONTEXT
El programa CONNEXIONS neix durant el curs 2020-2021, en plena pandèmia i en el marc de
l’estratègia “Ampliem espais” impulsada conjuntament pel Consorci d’Educació i l’Ajuntament de
Barcelona. Durant aquest període, es va propiciar la necessitat de fer servir equipaments i espais
propers als centres educatius per tal de mantenir l’activitat docent de la manera més normalitzada
possible.
En aquest context, l’educació presencial dels infants i joves de la ciutat s’ha evidenciat com un
factor clau en la igualtat d’oportunitats i la socialització.
La metodologia per al desenvolupament d’aquest programa es fonamenta en el coneixement i
l’experiència generats durant aquest curs escolar, que incloïa un seguiment i acompanyament a
alguns centres educatius i com s’estaven vinculant amb equipaments que havien cedit espais; en

alguns casos la cessió d’espais va anar més enllà d’una ocupació temporal i es va transformar en
un projecte de col•laboració i intercanvi mutu de coneixement.
Gràcies a aquesta experiència i a la sistematització d’aquest coneixement s’ha pogut crear una
metodologia de treball per a propiciar noves connexions entre centres educatius i equipaments
culturals de proximitat
Fruit d’aquesta tasca d’acompanyament realitzada per especialistes en l’àmbit de la mediació, es
va generar un document que sintetitza els aspectes clau per a que es portin a terme aquestes
sinèrgies i que es pot trobar en document Annex.
L’objectiu d’aquest programa s’emmarca en la mesura de govern aprovada el 2019 “Cap a una
política pública de cultura i educació” que vol reforçar les relacions entre escoles i instituts amb
centres cultuals del seu entorn més proper

OBJECTIUS


Crear o reforçar una aliança entre un centre educatiu i un equipament cultural de proximitat ,
que permeti treballar i generar projectes conjuntament , a partir de vincles i relacions ja
existents o bé, generant-ne de nous.



Aprofundir en la construcció d’un projecte que posi en relació cultura i educació, potenciant la
interacció i simbiosi entre el projecte educatiu del centre i el programa cultural i comunitari de
l’equipament de proximitat.



Treballar conjuntament i establir ponts entre centre educatiu i centre cultural de la zona, posant
l’educació al centre i teixint vincles que eixamplen la comunitat educativa i cultural, més enllà de
les aules i els equipaments, per anar cap a la idea de ciutat educadora.



Fomentar l’educació amb recursos, tècniques i metodologies noves que millorin el
desenvolupament de les competències de l’alumnat, la riquesa cultural, esperit crític i la
cooperació entre comunitat educativa i entorn, dins d’un context viu i una realitat de proximitat.



Incidir i promoure nous plantejaments dels centres culturals de proximitat amb els que
s’estableixin aquests vincles a partir d’aquesta relació amb els centres educatius.

A QUI VA ADREÇAT
A centres educatius d’educació primària i secundària obligatòria públics i concertats, així com
també d’educació especial.

DURADA
Un curs escolar.
Es podrà valorar la continuïtat del projecte en pròximes edicions, si el contingut del projecte i les
places disponibles ho permeten.
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DESCRIPCIÓ
El programa CONNEXIONS impulsa el vincle entre un centre educatiu i un equipament cultural
de proximitat a la ciutat de Barcelona.
Alhora, facilita el suport i l’acompanyament necessaris per a promoure noves vinculacions - o
reforçar-ne les ja existents - i permet anar més enllà de l’espai, tot creant aliances estratègiques
entre el centre i l’equipament, treballant un projecte de construcció de coneixement i d’assoliment
d’objectius compartits.
A diferència d’altres programes d’aliances existents (Magnet o Tàndem...), en aquest cas, és la
proximitat el factor clau i no tant l’especialitat artística de l’equipament proper. A més a més, els
vincles han de reforçar els projectes dels dos equipaments, escola i centre cultural. No es tracta
tant de que el centre cultural reforci el projecte educatiu del centre si no de crear un espai de
relació i creació d’un projecte comú i compartit (que influeixi tant a un com a l’altre).
Tant el centre com l’equipament assumeixen el compromís de construir un projecte al llarg del curs
escolar i en horari lectiu, des de la coresponsabilitat i amb l’acompanyament d’un equip de suport
i mediació.
L’equip acompanyant de suport i mediació treballarà a partir dels objectius següents:
Objectiu general:
Acompanyar els binomis en l’anàlisi de la seva relació, detectant quins elements la faciliten i quins
la dificulten, i quines són les oportunitats i potencials que tots dos poden tenir a partir del treball
compartit. Per a fer-ho caldrà portar a terme accions concretes que siguin assumibles tant des del
centre educatiu com el cultural amb l’objectiu d’enfortir i madurar el projecte en comú.
Objectius específics:


Conèixer la valoració que fan els binomis de la seva relació.



Detectar elements que faciliten la relació i aquells que la dificulten.



Aprofundir i planificar, si és necessari, accions i activitats conjuntes.



Educar dins i fora de les escoles i assumir el risc d’aprendre junts.

Fases de treball:
Per al seu desenvolupament es treballarà sobre tres fases diferenciades:


Fase 1- Diagnosi: Amb entrevistes al centre educatiu i a l’equipament, per separat, per tal
d’identificar possibles línies de col·laboració i els elements a tenir en compte per a que aquesta
sigui possible. A desplegar entre octubre i desembre del 2022.



Fase 2- Com treballar conjuntament: Realització de trobades conjuntes entre l’equipament i
el centre educatiu, per aprofundir en les seves connexions i presentació d’un informe amb
propostes d’accions i línies estratègiques. A desplegar entre gener i març del 2023.



Fase 3- Acompanyament: Facilitar el seguiment i suport en el temps a cada binomi a partir
de les propostes detectades i les activitats conjuntes consensuades amb els equips dels
centres i els equipaments. A desplegar a partir del mes de març del 2023.
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QUÈ SE N’ESPERA
En termes generals, s’espera que el programa pugui contribuir a:


Estendre el coneixement fora de l’escola i fer créixer la participació de la comunitat educativa
de l’entorn proper, treballant la perspectiva comunitària, d’obertura a la comunitat a partir dels
projectes treballats.



Posar en joc les transversalitats de les connexions, la mirada comunitària, així com les
oportunitats i els reptes que es dibuixen com a possibles camins.



Consolidar les col·laboracions i la feina conjunta entre equipament i centre educatiu per
avançar en la línia de barris educadors.



Convidar que les direccions dels centres i equipaments tinguin en compte la connexió amb
l’entorn com un aprenentatge necessari, amb la voluntat de fomentar la participació de l’escola
i l’alumnat en la xarxa cultural de la ciutat, fomentar el seu esperit crític i de cooperació amb
l’entorn.



L’apropiació dels espais del barri per part de l’alumnat, desenvolupant noves formes d’entendre
el format d’aula clàssic i aprenentatges diferents i dinàmiques més col·laboratius.



Desenvolupar competències rellevants de l’alumnat, en l’àmbit personal i social i les pròpies
d’aprenentatges per projectes.

CONTACTES
Sergi Díaz Plaza
Direcció de Cultura i Educació al Barris. Institut de Cultura de Barcelona
sdiazp@bcn.cat
Elena Roca
Consorci d’Educació de Barcelona
eroca.ceb@gencat.cat
Més informació: Dossier
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