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1- Millorar el rendiment escolar i facilitar la integració en el món 
educatiu i social de tot l’alumnat del barri i de les seves famílies.
2.-Posar en comú les necessitats educatives i fer propostes d'actuació
conjunta per ajudar a identificar i resoldre-les des de l’àmbit 
educatiu.
3-. Unificar estratègies per tal d'optimitzar recursos que es donen a 
les famílies:activitats extraescolars coordinades, programa de reforç

escolar PRISE compartit, un mateix sistema de comunicació a les 

famílies a través de circulars amb un sistema d’icones, guia de 

recursos del barri , escoles d’estiu, projecte educatiu de barri.....

4.- Fer intercanvis entre alumnat i professorat dels diferents centres 
per tal de compartir experiències i apropar algunes línies 
pedagògiques.
5.- Realitzar accions conjuntes i unificades que tinguin una 
transcendència en la millora de la qualitat de l’entorn a diferents 
nivells (Convivència, sentiment de pertinença al barri de la població, 
corresponsabilitat respecte del que comunitari, implicació de la 
població) a través del projecte BARRI EDUCA.

• Anàlisi i diagnòstic de la situació del barri, de les famílies i dels centres.
• Establir espai de reunió periòdics i de comunicació (Reunió mensual rotatòria a
cada centre, actes i ordres del dia, distribució de tasques...)�
• Elaboració d’un projecte escrit amb un centre d’interès durant el curs escolar.
• Realitzant accions que arribin a la població i als mitjans de comunicació per
evidenciar la tasca. 
• Establint i canal de comunicació i col·laboració amb Plataforma de Serveis i
entitats de Son Gotleu.
• Cercant recursos econòmics i de col·laboració amb serveis i entitats per dur
endavant el projecte.

CENTRES D’INTERÈS ANUAL

12 Neteja i corresponsabilitat civica del 

13 Resolució de conflicte i convivència.
14  Alimentació saludable i horts urbans.
15 Son Gotleu, Foma’t

RESULTATS

Augment notable de la coordinació
i treball conjunt entre famílies, 
escoles i serveis del barri

Més projectes, activitats, recursos i 
oportunitats als infants  i  a les fam

barri.
Augment de la participació activa de les 

famílies amb la vida i projectes del 
centres.

Son Gotleu i les comunitats educatives del 
barri reconegudes com a model  educatiu 

positiuCONCLUSIONS

Padrines amb molta escola

Sistema de comunicació familiar unificada i amb 
icones dels centres

Cal formalitzar la feina feta per la 
comissió educativa fent un Pla educatiu 
d‘Entorn entre l'Ajuntament i la 

Junts s'ha pogut aconseguir m
Construcció d'una visió conjunta del barri 
entre centres.
Necessitat d'implicar a la comunitat en el 

BLOG DE LA COMISSIÓ

www.elbarrieducablogspot.com

RESUM/INTRODUCCIÓ.“El Barrieduca” sorgeix com a projecte que fa del barri un lloc educador 
per tots els infants i joves i que per tant necessita de la implicació i col·laboració de tots els 
serveis, de tota la gent i sectors de la barriada.

Aquesta tipologia de  projectes :
han d'anar acompanyats amb els
recursos adequats (humans, econòmics, 

cnics, assessorament)�
han de tenir un trajectòria en els temps que 

Assemblees familiars

Famílies Voluntàries en Seguretat Vial

Escola d'estiu de barri

Sons de barri

De Primària a ESO tutoritzat per alumnes d’ESO

Alimentació saludable – (també a un pòster)�

Camins escolars

Apadrinament d’espais públics del barri

Els Superherois de Son Gotleu

Pràctiques restauratives

La cançó de Son Gotleu

Coneixement dels horts urbans

Olimpiades de barri

ACCIONS - PROJECTESOBJECTIUS

METODOLOGIA

TALLER INTERCULTURALNETEJA EL BARRI

SONS DE BARRI

ASSEMBLEES DE FAMÍLIES

PADRINES AMB MOLTA ESCOLA


