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1. DESPLEGAMENT D’ACCIONS   

Durant el curs 2018-2019 s’han  realitzat 65 accions en forma de projectes i entorns 

d’aprenentatge, gràcies a la col·laboració de 74 comunitats de l’àmbit educatiu, cultural i 

social de la ciutat (centres educatius, AMPA, equipaments culturals, entitats culturals i socials, i 

famílies). 

D’una banda, s’ha donat continuïtat i s’han consolidat els projectes iniciats durant el curs 

2017-2018. 

D’altra banda, s’han implementat noves accions, previstes durant el curs anterior:  

- S’han desenvolupat els projectes dels 4 laboratoris de ciutat i dels 2 minilaboratoris: 

Converses literàries, Spring Festival, Remena La Nau, Investiguem, inventem per ser 

més sostenibles, Arts visuals a Can Rigol i Arts en viu a l’Institut Balidiri Guilera. 

- S’han ampliat els auxiliars de conversa a 6 centres educatius nous i a la Biblioteca. 

- S’han iniciat els English workshops, els tallers extraescolars en llengua anglesa, als 4 

instituts de la ciutat. 

- S’ha incorporat en el programa el projecte Petits Contes, una activitat educativa  

impulsada pel Centre Cívic Jardins de la Pau i ofertada a la guia d’activitats educatives.  

- S’han obert 7 entorns d’aprenentatge nous vinculats als projectes (5 entorns 

d’aprenentatge vinculats als projectes en xarxa de ciutat, un de l’àmbit del teatre i un 

altre de l’àmbit de les arts visuals).    
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Les accions s’han distribuït per àmbits de la següent manera: l’àmbit de l’anglès és el que 

agrupa més accions (23), seguit de l’àmbit d’educació en les arts (20), l’àmbit de lectura (16), 

l’àmbit del coneixement de la ciutat (6), i l’àmbit científic-tècnic-digital (2). 

 

 

 

En relació al curs 2017-2018, hi ha hagut un creixement important d’accions. S’han 

desenvolupat un total de 23 accions noves.  

Per àmbits, el creixement més gran ha estat en l’àmbit de l’anglès , amb 13 accions noves, 

resultat de l’ampliació del Projecte auxiliars de conversa, els English Workshops i l’Spring 

Festival.  

A continuació, l’àmbit de lectura, ha crescut força amb 6 accions noves, resultat de la 

incorporació del projecte Petits Contes al programa, el projecte Converses literàries i els 

entorns d’aprenentatges associats a aquest projecte.  

ACCIONS PER ÀMBITS                        Curs 2018-2019 

Impuls de l'anglès 

Educació en les arts 

Lectura 

Coneixement de la 
ciutat 

Coneixement científic-
tècnic digital 
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Seguidament, l’àmbit artístic ha crescut amb 4 accions noves, els dos projectes sorgits dels 

minilaboratoris del curs anterior i dos entorns d’aprenentatge nous (el del teatre i el d’arts 

visuals).  

L’àmbit de coneixement de la ciutat es manté amb el mateix nombre d’accions, transformant 

l’antic laboratori en el projecte Remena La Nau.  

En l’àmbit científic-tècnic-digital, s’ha dut a terme el projecte en xarxa de ciutat Investiguem, 

inventem per ser més sostenibles i l’entorn d’aprenentatge vinculat al projecte.     

 

 

 

En relació a la tipologia d’accions, s’han realitzat 49 projectes de partenariat (projectes 

col·laboratius entre un centre educatiu i un agent extern), 4 projectes en xarxa de ciutat, fruït 

dels laboratoris del curs anteriors, i 12 entorns d’aprenentatge vinculats als projectes. 
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En comparació amb el curs 2017-2018, s’han obert 18 projectes nous de partenariat,  4 

projectes en xarxa de ciutat i 7 nous entorns d’aprenentatge.  

Aquest any no s’ha obert cap laboratori de cocreació de projectes. 
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2. COMUNITATS IMPLICADES 

Durant el curs 2018-2019 74 comunitats educatives, culturals i socials han estat implicades en 

les accions del Programa.  

De l’àmbit educatiu:  

o 26 centres educatius reglats (5 escoles bressol, 13 escoles de primària, 6 

instituts de secundària obligatòria i post-obligatòria, escola d’adults i escola 

oficial d’idiomes). 

o 6 AMPA-AFA: AMPA Institut Salvador Dalí, AMPA Estany de la Ricarda, AMPA 

Honorable Josep Tarradellas, AMPA Charles Darwin, AMPA Sant Jaume i les 

famílies de l’Escola Jaume Balmes. 

o CRP (Centre de Recursos Pedagògics) 

De l’àmbit cultural: 

o 2 escoles d’ensenyaments artístics: l’Escola d’Arts en Viu (música, teatre i 

dansa) de titularitat municipal, i l’Escola d’Arts del Prat, gestionada per 

l’Associació d’Amics de l’Art del Prat. 

o 7 equipaments culturals: Centre Cívic Jardins de la Pau, Centre Cívic Sant Jordi-

Ribera Baixa, Cèntric Espai Cultural, Centre d’Art Torre Muntades (UNZIP Art 

Visuals), Biblioteca Antonio Martín, Arxiu Municipal, La Nau (seu de la 

Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana, “El Nus”). 

o 3 entitats artístiques: ASCAP, Teatre Kaddish, Associació d’Amics de l’Art del 

Prat  

De l’àmbit social: 

o 30 entitats col·laboradores: entitats del barri de Sant Cosme i del barri de Sant 

Jordi-Ribera Baixa. 
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També hem comptat amb la col·laboració dels següents programes i serveis municipals en el 

desenvolupament dels projectes.   

El programa de Voluntariat, de la secció de ciutadania, que ha gestionat la crida al voluntariat i 

la formació de les persones que fan possible el projecte Lècxit (persones adultes i joves dels 4 

instituts de la ciutat que realitzen el servei comunitari a través d’aquest projecte).   

El servei de Manteniment i Serveis i el programa d’horts lúdics i urbans municipals de 

l’Ajuntament que ha fet possible la plantada d’arbres en les escoles on s’han desenvolupat els 

projectes d’arts visuals  d’IntersECCions. 

El programa de Medi Ambient ha col·laborat en el projecte Investiguem, inventem per ser més 

sostenibles organitzant sessions informatives a alguns centres sobre l’estalvi d’aigua amb 

detall d’interpretació de factures de consum d’aigua. 

El PASC (Pla d’Actuació Sant Cosme) també ha participat activament en el projecte Caçadors 

de mirades de l’Escola Jaume Balmes, afavorint la participació de les entitats del barri en el 

projecte. 
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3. PERSONES i OPORTUNITATS D’APRENENTATGE 

Durant el curs 2018-2019, 371 professionals del món educatiu i cultural local han treballat 

conjuntament  en els projectes IntersECCions, fent possible 11.422 oportunitats 

d’aprenentatge per a l’alumnat de tots els centres educatius de la ciutat. 

D’aquests professionals, 310 són docents dels centres educatius, 25 són tècnics de cultura i 

educació i 36 són educadors i dinamitzadors. 

També s’han implicat aproximadament 100 persones adultes en diferents projectes del 

programa (Lecxit, Spring Festival, Converses literàries, Caçadors de mirades,  etc…). 
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La participació de l’alumnat en  els diferents projectes  ha estat la següent: 

ÀMBIT PROJECTES ALUMNAT 

Impuls de l'anglès 

Auxiliars de conversa 5019 

Spring Festival 809 

English workshops 181 

Educació en les arts 

Arts visuals 612 

Cinema 117 

Teatre 950 

Música (Cantata i Entreinstruments) 1325 

Dansa 227 

Arts en viu secundària 88 

Lectura 

Converses literàries 1037 

Petits contes 205 

Lècxit 180 

Coneixement de la ciutat 

Memorables 22 

Connexions 87 

Remena la Nau 205 

Coneixement científic-tècnic digital 
Investiguem i inventem per ser més 
sostenibles 358 

TOTAL   11.422 

 

En relació als àmbits del Programa, s’observa una correlació entre la participació de l’alumnat 

implicat en cada àmbit i el volum d’accions de cada àmbit. En aquest sentit, l’àmbit que 

aglutina un major nombre d’alumnat és el de l’anglès, seguit del d’educació en les arts, el de la 

lectura, el del coneixement de la ciutat i el del científic-tècnic-digital. 

 

ALUMNAT PER ÀMBITS Curs 2018-2019 

Impuls de l'anglès: 6009 

Educació en les arts: 
3319 

Lectura: 1422 

Coneixement ciutat: 314 

Coneixement científic-
tècnic digital: 358 


