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Aquesta sor?da és el resultat d'un treball comú realitzat dins del projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K. La 

producció va ser coordinada per FISM - Federazione Italiana Scuole Materne della Regione 

Toscana (Itàlia) Coordinador del projecte, amb el suport de la Universitat de Florència (Itàlia), la 

la Direcció Regional d'Educació Primària i Secundària de Tessàlia i KMOP - Kentro Merimnas 

Oikogenias Kai Paidiou (Grècia), WUSMED - World University Services of the Mediterranean i 

Blue Room Innova?on SL (Espanya), Asocia?a Europanet (Romania), Know and Can Associa?on 

(Bulgària) com a socis. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest informe forma part del projecte Erasmus+ F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep3on 

for Inclusive Educa3onal Needs: Development of Educa3onal Support for Kids. 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. és un projecte que té com a objec?u reduir l'exclusió social dels 

infants de 0 a 6 anys de contextos marginats mitjançant la implementació d'un model 

innovador d'ECEC (Educació i Atenció a la Primera Infància). El projecte va aconseguir 

crear i provar un sistema innovador en el qual professors, educadors, treballadors 

socials i sanitaris i voluntaris poden treballar conjuntament per oferir a les famílies dels 

infants un servei inclusiu i integrat. 

Els objec?us específics del projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K. eren: 

● intervenir en la privació cultural i social d'infants i famílies que viuen en condicions 

més precàries a causa dels baixos ingressos, la immigració recent, la pèrdua de 

feina, l'analfabe?sme, la fragilitat psíquica, la marginalitat geogràfica. Els infants i 

les seves famílies són els principals beneficiaris d'aquest projecte; 

● augmentar les competències professionals de professors i educadors, experts i 

personal escolar, mitjançant metodologies inclusives i enfocaments pedagògics; 

● crear una “comunitat educa?va” formada per escoles bressol i primària, serveis 

sanitaris, hospitals i associacions i tots els altres actors implicats en els drets de la 

infància, l'educació i la inclusió social. 

El projecte va reunir vuit organitzacions associades amb una llarga experiència en 

l'àmbit de la inclusió social i l'educació infan?l, amb l'objec?u de crear i provar un 

sistema integrat on els professors i experts implicats en sistemes d'ECEC puguin 

treballar conjuntament per oferir a les famílies dels infants un entorn inclusiu i inclusiu. 

entorn global de serveis. 
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2. FISM TOSCANA: L'ACTIVADOR DE LA RESULTA INTEL·LECTUAL 3: 

"Experimentació del Model Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K." 

La coordinació de FISM Toscana amb referència a la Sor?da intel·lectual núm. 3 va ser 

fonamental ja que és una realitat associa?va important pel que fa al context 0-6. 

La Federació és, de fet, la realitat agregada més significa?va del territori nacional pel 

que fa al món de les escoles d'infància en igualtat i, des de fa uns quants anys, també 

de serveis per a la primera infància 0-3 anys. Això va ser fins i tot abans de l'úl?ma 

legislació anomenada 0-6 que preveu el desenvolupament d'un sistema realment 

integrat centrat en la con?nuïtat entre la primera infància i la infància. 

FISM va néixer als anys 70 amb la intenció de federar i representar totes les llars 

d'infants que aleshores eren "privades" ja que van néixer abans de la Llei 62 que 

establia l'anomenada "igualtat" a Itàlia. Es tracta d'un món molt present en el teixit 

social del nostre país, en alguns casos de manera residual respecte a l'escola pública i 

l'escola paritària ges?onada pels ens locals, en par?cular per les administracions 

municipals, mentre que en altres àmbits geogràfics el La presència de l'escola en 

igualtat d'infància cons?tueix un percentatge majoritari (a vegades fortament 

majoritari) de la resposta a les famílies i la demanda de serveis educa?us de la zona. De 

fet, abans de l'establiment i difusió de la llar d'infants estatal, la llar d'infants igual 

El món representat pel FISM estava, almenys en la seva fase inicial i fins als anys 2000, 

format quasi exclusivament per una galàxia formada per congregacions religioses, 

ordes religioses, parròquies. Només en els darrers anys aquest univers ha vist la 

par?cipació de Coopera?ves Socials, Fundacions, Associacions i del món social, de 

l'anomenat “tercer sector” en general. 

A nivell nacional, FISM representa més de 5.000 ins?tuts i diversos milers de famílies i 

nens que assisteixen diàriament a llars d'infants i nombroses escoles bressol i serveis 

similars des?nats a la primera infància. 
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3. EL MODEL HUB&SPOKES: MODELITZACIÓ 

3.1. Context 

Tal com destaca l'Informe de dades clau d'Eurydice sobre l'educació i l'atenció de la 

primera infància a Europa (Comissió Europea/EACEA/Eurydice, 2019), l'educació i 

l'atenció a la primera infància es reconeixen cada cop més com un pilar del procés 

d'aprenentatge al llarg de la vida. 

No obstant això, l'anàlisi de les dimensions clau dels sistemes d'ECEC explorades per 

l'Informe a 38 països (ges?ó, accés, dotació de personal, directrius educa?ves, 

avaluació i seguiment) mostra que el nivell de qualitat dels serveis és extremadament 

variable, així com el nivell de formació i qualificació del personal docent. De fet, només 

un terç dels sistemes educa?us europeus requereixen que almenys un dels membres 

del servei ?ngui un alt perfil. A més, tal com assenyala l'Informe 2019, es considera 

essencial un alt nivell de qualificació durant la fase d'educació infan?l en només un terç 

dels sistemes d'ECEC. Per tant, la qües?ó de la qualificació del personal con?nua sent al 

centre dels estudis i debats sobre la qualitat dels sistemes d'ECEC, així com la qües?ó 

dels requisits mínims, 

En aquest marc, es col·loca el Model Hub&Spokes (H&S), l'experimentació i implantació 

del qual en el context del projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K. ha permès la creació d'un model 

organitza?u de serveis integrats de suport a les famílies d'infants en risc d'exclusió 

social, així com la promoció i difusió d'una cultura europea en l'àmbit de l'ECEC. 

3.2. Objec3us 

En un sen?t general, el Model Hub&Spokes es pot definir com una organització 

integrada dels processos d'educació-formació, que actuant sobre les necessitats 

profundes d'alta professionalitat i capacitat dels cuidadors (educadors, mestres, 

coordinadors, pares), és capaç d'interceptar la atenció adequada i par?cipat 

reflexivament. 

El Model Hub&Spokes intervé sobre la privació cultural i social dels fills, pares i famílies 

d'origen. Serveix com a eix d'inicia?ves i serveis conjunts dirigits a famílies d'infants en 

risc d'exclusió social. 
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Els seus objec?us fonamentals són: 

● fomentar una cultura comuna i generalitzada d'educació i atenció a la primera 

infància entre la comunitat, les famílies, els serveis educa?us i els educadors 

(Jensen i Iannone, 2018); 

● promoure vies inclusives per als nens de 0 a 6 anys millorant els coneixements, les 

habilitats i les ac?tuds dels educadors (Fukkink i van Verseveld, 2020; Van Laere, et 

al., 2019). 

● explorar enfocaments innovadors de CPD a l'educació i l'atenció de la primera 

infància mitjançant la inves?gació-acció par?cipa?va i un enfocament basat en el 

coneixement (Benne~, 2012; Boffo, 2020; Boffo i Frison, 2021; Kelemen, 2020; 

Lazzari, Picchio i Balduzzi, 2015) . 

3.3. Modelatge 

Hub&Spokes és un terme encunyat a la indústria de l'aviació. Representa un mètode de 

distribució centralitzat que parteix d'un HUB (centre principal) connectat amb les 

diferents des?nacions a les quals s'arriba a través dels raigs, o els SPOKES. 

 

La sostenibilitat i l'eficiència del 

Model H&S estan donades per les 

connexions: 

−Hub a Hub 

−Hub a Radis (Spokes) 

−Radis (Spokes) a Radis (Spokes) 

(uniforme per ?pus d'ac?vitat) 

Figura 1: Model Hub&Spokes 
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Par?nt d'aquesta concepció, l'associació del projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K. va dissenyar i 

provar un Model d'H&S per aplicar-lo en el context ECEC. 

El repte era: 

● crear un model organitza?u efec?u per donar suport a les famílies que es troben en 

condicions de dificultat; 

● promoure la creació d'i?neraris educa?us inclusius en la franja d'edat 0-6 i la 

formació del personal d'ECEC. 

El resultat és un model − el Model F.R.I.E.N.D.E.S.K. −, que es basa en: 

La iden>ficació del HUB a l'escolaentès com un lloc de trobada per viure ambdues: 

Físicament. Aquí famílies, infants, personal docent i no docent es reuneixen diàriament 

i construeixen relacions educa?ves i forma?ves. A més, les infraestructures TIC que 

permeten la relació virtual estan ubicades �sicament a les escoles; 

Virtualment. Amb cursos de formació i informació en modalitat sincrònica 

El punt de trobada d'infants, famílies i professionals de l'ECEC. 

El Hub del Model F.R.I.E.N.D.E.S.K. preveu la iden?ficació d'una escola a cada territori 

implicat, en la qual famílies, infants, personal docent i no docent es puguin trobar 

diàriament i establir relacions educa?ves i forma?ves. 

La definició de SPOKES com a centres d'expertesa del qual es poden beneficiar les 

famílies i els infants en risc d'exclusió socioeduca?va. Es poden assimilar a tallers en 

què par?cipen les famílies, els serveis educa?us i la comunitat en general. S'hi poden 

trobar: personal escolar, personal sanitari, professionals de l'àmbit socio-

psicopedagògic (psicòlegs, logopedes, formadors, treballadors socials, etc.), 

representants dels serveis municipals, representants d'agències d'ocupació o 

d'ocupació, professionals d'altres camps (comptable, advocat, etc.). 
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Figura 2: Model Hub&Spokes 

En el Model F.R.I.E.N.D.E.S.K., els Spokes estan pensats com a centres d'expertesa per 

donar suport a famílies i infants en risc d'exclusió socioeduca?va. 

Concretament, s'han iden?ficat 6 Spokes fonamentals: 

 

Figura 3: Spokes del Model F.R.I.E.N.D.E.S.K. Hub&Spokes 

Spoke Formació  

A més de ser un SPOKE, és a dir, un element dis?n?u present en cada Model H&S, és 

l'element de connexió que caracteritza el model. Sense aquest ?pus de formació, no es 

desenvolupa la capacitat del personal d'ECEC per llegir, interpretar i reflexionar sobre 

les necessitats de les famílies i dels infants. El seu objec?u és 1) formar professionals de 

l'ECEC perquè siguin capaços d'iden?ficar signes de dificultat a les famílies, 2) fomentar 

Formació
Treball i 

Ocupabilitat
Habitatge Social

Arts i Cultura Salut Llengües i 

Comunicació, 
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la difusió d'una cultura europea de formació dels professionals de l'ECEC, 3) potenciar 

el potencial d'aprenentatge de les escoles pensades com a contextos. treball. 

Spoke Treball i Ocupabilitat 

El Spoke tracta de 1) el treball com a eina d'inclusió social a través de la qual les 

famílies poden trobar els recursos per viure i prosperar; 2) del treball com a lloc 

d'aprenentatge, desenvolupament personal i autodeterminació. 

Spoke Habitatge Social 

El Spoke tracta de solucions d'habitatge per garan?r el dret a l'habitatge de totes les 

famílies: informa sobre les opcions d'habitatge quan les famílies no poden comprar ni 

llogar-lo a preus de mercat i promou bones condicions de vida dels infants (calefacció, 

alimentació, etc.). 

Spoke Arts i Cultura 

El Spoke té com a objec?u educar un o més llenguatges expressius universals (música, 

pintura, etc.) per tal de 1) proporcionar als infants i les seves famílies les eines per 

entendre la bellesa, 2) apropar les famílies i els infants a les ins?tucions ac?vitats 

culturals en crea?vitat. i projectes d'educació ar�s?ca. 

El Spoke pot preveure la creació de tallers ar�s?cs orientats a l'educació d'un o més 

llenguatges expressius universals (música, pintura, etc.), que es puguin construir 

col·lec?vament amb eines específiques i objectes d'ús habitual, així com tallers de 

construcció i mecànica i programació (Arduino). 

Spoke Salut 

El Spoke té com a objec?u 1) donar suport a educadors i famílies en la iden?ficació de 

problemes en l'edat de desenvolupament i les estratègies comunica?ves/

pedagògiques/relacionals relacionades amb els infants en funció del seu malestar; 2) 

prevenir les addiccions als pares i crear situacions de suport als infants dels quals els 

pares pateixen penúries o addiccions. 
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Spoke Llengües i Comunicació, també Digital 

El Spoke té com a objec?u resoldre els conflictes relacionats amb la manca d'educació, 

l'alfabe?tzació, les diferents procedències culturals dels educadors i les famílies i els 

infants. 

Pot incloure tallers per a l'ensenyament de la llengua italiana L2 per a famílies amb 

antecedents migratoris o tallers TIC per a pares. 

A par?r d'aquest model, es va provar el Model Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K., tant 

�sicament a Florència (Itàlia), com virtualment a través de la plataforma dedicada. 
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4. EL MODEL HUB&SPOKES: EXPERIMENTACIÓ FÍSICA 

4.1. Les graelles d'intervenció 

L'experimentació del Model Hub&Spokes es va basar en una graella d'intervenció 

compar?da per l'associació que preveia, per a cada Spoke, la definició dels següents 

elements d'intervenció: 

Sobre la base d'aquesta graella, s'han creat targetes opera?ves sintè?ques per a cada 

Spoke individual. 

Spoke Formació  

Spoke Treball i Ocupabilitat 

OBJECTIU

GRUP OBJECTIU

PERSONAL

ACTIVITATS

Objec>u Formar professionals d'ECEC perquè puguin trobar els indicis de 
malestar a les famílies 
Fomentar la difusió d'una cultura europea de formació per als 
professionals de l'ECEC 
Potenciar el potencial d'aprenentatge de les escoles com a 
treballadores 

Grups objec>u Professionals d'ECEC, educadors. 

Personal Veure F.R.I.E.N.D.E.S.K. - IO2: Paquet de formació per a 
professionals de l'ECEC

Ac>vitats Veure F.R.I.E.N.D.E.S.K. - IO2: Paquet de formació per a 
professionals de l'ECEC
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Spoke Habitatge Social 

Va Arts i Cultura 

Objec>u Treballar com a eina d'inclusió social a través de la qual les famílies 
poden trobar els recursos per viure i prosperar. 
Treballar com a lloc d'aprenentatge i autodesenvolupament i 
autodeterminació. 

Grups objec>u Famílies. 
Exemples: mares, pares, cuidadors de nens que assisteixen a 
l'escola. 

Personal Agències de treball i agències de formació, públiques i privades, 
acreditades i reconegudes pels legisladors locals. Aquests haurien 
d'oferir cursos de formació i serveis de col·locació orientats a 
l'ocupabilitat. 

Ac>vitats Les agències de treball/formació que donen suport i col·laboren 
amb F.R.I.E.N.D.E.S.K. informen les famílies de les oportunitats 
laborals i forma?ves que les poden ajudar a sa?sfer les seves 
necessitats professionals. Les agències estan presents �sicament 
a l'HUB amb un dels seus representants de manera regular i 
poden rebre els currículums dels pares. 

Objec>u Oferir informació sobre les opcions d'habitatge quan les famílies 
no poden comprar o llogar-lo a preu de mercat. Oferir bones 
condicions de vida als nens (calefacció, menjar...). 

Grups objec>u Famílies pobres o de classe mitjana quan els ingressos no 
permeten llogar o comprar un habitatge a preus de mercat. 

Personal Especialista en recepció i municipis. 
Els municipis estan representats per la persona de contacte que 
té tasques administra?ves dins la funció de troballes per a escoles 
i habitatge. 

Ac>vitats Informació: l'especialista de recepció actualitza periòdicament la 
informació sobre fons per a habitatge social i per a l'educació dels 
infants. La informació sobre licitacions i fons, també per a 
l'assistència escolar, es recull del contacte habitual amb els 
municipis. 
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Spoke Salut 

Objec>u Educar en un o més llenguatge expressiu universal (música,...) per 
donar als nens i les seves famílies les eines per comprendre la 
bellesa. 
Apropar les famílies i els infants a les ins?tucions culturals dins de 
projectes d'educació per a la crea?vitat i les arts. 

Grups objec>u Nens i famílies. 

Personal Docents, coordinadors, personal d'ins?tucions col·laboradores amb 
funció direc?va perquè pugui decidir els aspectes administra?us 
(preus) i funció administra?u-organitza?va perquè pugui decidir 
l'organització de la visita grupal (si n'hi ha). 

Ac>vitats 1) Els educadors i coordinadors acorden amb les famílies visites en 
grup i ac?vitats o laboratoris culturals amb nens o amb famílies i 
nens; 2) Els museus ofereixen preus especials a les famílies de nens 
que formen part de F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Objec>u Donar suport a educadors i famílies en la iden?ficació de problemes 
en l'edat de desenvolupament; en la iden?ficació d'estratègies 
comunica?ves/ pedagògiques/ relacionals amb els infants, segons 
el seu malestar. 
Prevenir les addiccions en els pares i col·laborar per donar suport 
als nens els pares dels quals pateixen molès?es o addiccions. 

Grups objec>u Famílies, educadors. 

Personal Coordinadors i educadors. 
Quatre especialistes psicopedagògics amb +5 anys d'experiència 
en el context escolar (0-6 anys); acreditats i part del registre local 
de professionals; estudis de nivell universitari o experiència 
laboral rellevant. 
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Spoke Llengües i Comunicació, també Digital 

2. The Hub&Spokes a Florència, Itàlia 

El HUB d'experimentació, a Itàlia, a Florència, es trobava a l'ISTITUTO SCUOLE PIE 

FIORENTINE – PADRI SCOLOPI de Via Alfonso la Marmora, 35. 

El Hub F.R.I.E.N.D.E.S.K. és l'escola, el lloc de trobada d'infants, famílies i professionals 

de l'ECEC: el lloc on es troben diàriament famílies, infants, coordinadors, professorat, 

experts pedagògics, serveis d'assistència i estableixen relacions educa?ves i forma?ves. 

 

 

Ac>vitats Escoltar les famílies per entendre els problemes relacionats amb 
els infants. 
Oferir un servei psicològic inicial als pares. 
Iden?ficar problemes de desenvolupament en nens de 0 a 6 anys. 
Donar suport als pares a reflexionar sobre com parlar/relacionar 
amb els nens. 
Donar suport als educadors amb nens amb necessitats especials 
sobre com col·laborar amb ells. 
Proporcionar als educadors eines per construir un entorn de 
classe posi?u. 
Avaluar els casos en què cal implicar els serveis sanitaris. 

Objec>u Solucionar conflictes relacionats amb la manca d'educació, la 
manca d'alfabe?tzació, la diferent procedència cultural entre 
educadors i famílies i infants. 

Grups objec>u • Famílies. 

Personal Educadors, coordinadors i mediadors lingüís?cs i culturals. 
El mediador cultural és una persona amb antecedents 
mul?culturals que ha desenvolupat habilitats educa?ves o una 
persona amb estudis lingüís?cs i culturals específics a nivell 
universitari. 

Ac>vitats Reunions ad hoc entre educador, mediador lingüís?c i família. 
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Va ser concebut com un lloc 

idoni i �sic de trobada, oferta i 

demanda, formació i resposta, una “caixa negra” des?nada a donar suport a les 

necessitats de la família. Respon a les necessitats, però no tant i no només a través 

d'una "resposta preparada o preenvasada", sinó a través d'una anàlisi que es fa en el 

context d'una relació, un diàleg i, sobretot, un terme de "camí" amb que pretenem 

subratllar un autèn?c procés d'entrenament que, en alguns casos, és un "retorn al joc". 

El projecte parteix dels infants i del context educa?u, de fet, per eixamplar la mirada i 

la pròpia acció al nucli familiar, al context social de referència i a les altres dimensions 

relacionals i funcionals de la vida. 

Va néixer de la conscienciació dels coordinadors i educadors de la xarxa escolar FISM, 

que van constatar una necessitat cada cop més gran per part dels pares d'orientar-se 

en la iden?ficació dels recursos educa?us, sanitaris, recrea?us, culturals i espor?us 

locals als quals recórrer. De fet, l'escola es troba amb una visió privilegiada del 

panorama de les necessitats familiars. 

Per això, el projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K. i el Model Hub&Spokes representen una resposta 

coherent, integrada i innovadora a les ac?vitats que FISM ha desenvolupat fins ara de 

manera no sistemà?ca. 

Permet disposar d'un mostrador dedicat que, gràcies a la xarxa de Spokes, és a dir, els 

diferents centres d'expertesa, és capaç d'assessorar sobre una gran varietat d'aspectes 

que impliquen la vida de les famílies dels infants de 0 a 6 anys. 
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L'estructura Hub&Spokes, en un patró radial, ha permès i també permet un efecte 

mul?plicador. De fet, sovint passava que aquells que es presentaven davant d'una 

necessitat concreta, un cop iniciat el diàleg i establertes les bases de confiança, 

mostraven altres necessitats per a les quals ens podia donar indicacions ú?ls. 

Durant la durada de la prova, el Hub ha estat coordinat pel personal del FISM que ha 

dut a terme una acció de front-office cap a les famílies, pares i cuidadors que han 

sol·licitat informació i suport; una acció de relació, informació i coordinació amb les 

figures professionals i subjectes implicats en la realització de les actuacions en els 

diferents Spots; una acció de seguiment i avaluació del conjunt de la intervenció. 

Els Spokes del Model F.R.I.E.N.D.E.S.K. representen els centres d'expertesa per donar 

suport a famílies i infants en risc d'exclusió socioeduca?va. 

Són els representants de les ins?tucions que han informat, orientat i recolzat a les 

famílies per sa?sfer les seves necessitats. 

Els Spokes ac?vats van ser els següents: 

2.1.Spoke Formació 

Objec>us: Formació de professionals d'ECEC, impar?da en línia a través de la 

Plataforma F.R.I.E.N.D.E.S.K.h~ps://pla�orm.friendesk.eu/course/friendesk-course/

units. 

L'objec?u de l'i?nerari forma?u F.R.I.E.N.D.E.S.K. va ser desenvolupar un paquet de 

formació innovador, adreçat a experts en ECEC (Educació i Atenció a la Primera 

Infància) i basat en els resultats de IO1: Estudis comparats sobre sistemes d'ECEC i 

directrius del Model Hub&Spoke. 

Aquesta formació s'ha dissenyat amb l'objec?u d'enfor?r les competències 

professionals de l'educador presentant metodologies inclusives i plantejaments 

pràc?cs. Això ha permès millorar tant el perfil professional dels educadors implicats, 

com la possibilitat d'aplicar els coneixements i habilitats adquirits en contextos 

concrets, contribuint així a la millora de la qualitat dels sistemes d'ECEC i a la 

implantació del Model HuB&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K.. als territoris respec?us. 

Pel que fa a l'impacte i la transferibilitat, aquest i?nerari forma?u ha creat una 

"Comunitat de Pràc?ca", un grup de treball que ha compar?t informació, experiències, 
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contactes ú?ls tant per al projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K. com per al conjunt del sistema 

ECEC. 

Personal: Personal de FISM i de totes les organitzacions associades del projecte 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Ac>vitats: El disseny del curs de formació es va basar en la metodologia de 

l'Ensenyament Basat en Competències (CBT). Aquest model va ser desenvolupat per 

WUSMED - World University Services of the Mediterranean. 

L'objec?u del Model CBT és apropar la formació acadèmica a les necessitats socials, i 

més concretament, dissenyar una formació ú?l per als educadors de 0 a 6 anys per 

integrar la inclusió social dels infants en els i?neraris educa?us. Una proposta que els 

ajuda a millorar les seves pràc?ques educa?ves diàries i a treballar conjuntament amb 

tots els actors implicats en això 

El camí F.R.I.E.N.D.E.S.K.consta de 6 unitats d'aprenentatge dividides en 2 subunitats 

d'aprenentatge: 

Cada subunitat s'ha estructurat de la següent manera: 1) competència a desenvolupar; 

2) ac?vitats d'aprenentatge centrades en competències; 3) materials didàc?cs per 

UNITAT 1 1.1. DINÀMICA DE GRUP 
1.2. DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR 

UNITAT 2 2.1. IMPLICACIÓ DE TOTS ELS ACTORS 
2.2. AVALUACIÓ GLOBAL 

UNITAT 3 3.1. SEGONA LLENGUA A L ' EDUCAC IÓ PREESCOLAR 
3.2. HABILITATS DE GESTIÓ DE RISCOS 

UNITAT 4 4.1. BENVINGUTS A ECEC 
4.2. LA XARXA ECEC 

UNITAT 5 5.1. COMPRENSIÓ DE LES CULTURES DE L'ALTRE 
5.2. MÈTODES EDUCATIUS NO FORMALS PER A L 
'ENSENYAMENT DE LLENGUES ESTRANGERES 

UNITAT 6 6.1 GESTIÓ DE LES ORGANITZACIONS EDUCATIVES - 1 
6.2 GESTIÓ DE LES ORGANITZACIONS EDUCATIVES - 2 
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donar suport a les ac?vitats d'aprenentatge; 4) ac?vitats i criteris d'autoavaluació. Dins 

de cada subunitat, hi ha diferents ac?vitats d'aprenentatge, tant teòriques (ar?cles, 

assajos, fullets,...) com opera?ves (exercicis d'escriptura reflexiva, casos pràc?cs, 

qües?onaris,...), molt lligades al perfil professional i a les ac?vitats laborals. dels 

par?cipants. 

En finalitzar les subunitats, es van preveure dues proves d'autoavaluació: l'ac?vitat 

d'Autoavaluació, rela?va als con?nguts apresos i els 

mètodes d'aplicació en l'àmbit laboral; els Criteris 

d 'autoava luac ió, or ientats a ava luar e l s 

coneixements i habilitats desenvolupats. 

Es va lliurar un cer?ficat d'assistència a cada unitat. 

La insígnia F.R.I.E.N.D.E.S.K. es va lliurar als 

par?cipants que van completar almenys 4 de les 6 

unitats previstes. 

Des>nataris: Els par?cipants implicats eren 70 

educadors i coordinadors a Itàlia i 50 educadors dels països socis implicats. 

Conclusions: La formació dels professionals de l'ECEC ha permès assolir una 

perspec?va més àmplia del constructe d'inclusió i exclusió social, ha aclarit i 

van iden?ficar indicadors concrets d'un enfocament centrat en l'infant i van permetre 

un enfocament concret cap a l'ECEC basat en la comunitat i la família. 

2.2. Spoke Treball i Ocupabilitat 

Objec>us: L'objec?u de Spoke és potenciar i promoure el treball com a eina d'inclusió 

social a través de la qual les famílies puguin trobar els recursos per viure i millorar, com 

a lloc d'aprenentatge, autodesenvolupament i autodeterminació. 

La temà?ca del treball i la recerca de feina està ín?mament lligada a la dimensió 

educa?va, no només perquè el món laboral es concep, en cert sen?t, com una 

con?nuació natural del període escolar de la vida d'una persona, sinó també perquè el 

propi treball és una educació de l'individu. 

Per tant, es pot entendre com la dimensió de l'ocupació i el treball té més d'un punt de 

contacte amb la resta d'elements del projecte i troba la seva declinació molt lligada a la 
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temà?ca de l'educació. "L'adult està treballant com el nen a l'escola" es podria resumir 

extremadament en una afirmació i, encara que aquesta afirmació no sigui certament 

completa i absoluta, conté alguns elements de veritat que vinculen les diverses 

finalitats i els diferents resultats que el projecte té. havia proposat. 

Si l'educació és, de fet, el procés a través del qual l'individu es porta a obrir-se al món i 

a prendre consciència d'ell i de si mateix, en conèixer els vincles entre les coses i la 

connexió entre elles, el compromís de l'adult per treballar-lo es troba en una cert sen?t 

l'amplificació d'aquest procés perquè la professió i el treball en general representen 

per a l'home la possibilitat d'expressar-se, de realitzar-se humanament i 

professionalment així com de garan?r la seva pròpia subsistència i la dels seus éssers 

es?mats. 

L'atenció a la dimensió laboral, a la dimensió laboral dins del nostre projecte té de fet 

una realització pràc?ca extremadament important però també una dimensió simbòlica 

no menys significa?va. Tractar l'educació no pot afectar exclusivament a una franja 

d'edat, una categoria, un aspecte individual, sinó que té l'alè que mira la vida en 

general, l'enfrontament als problemes, la realitat "adulta" del compromís personal amb 

la realitat. 

El Spoke no és un centre de treball ni una agència de treball temporal, la gent no és 

"cerca de feina", sinó que acullen el membre de la família, del nucli, inclosa la seva 

persona, les seves habilitats, les seves capacitats, s'intenta desenvolupar 

professionalitat dins d'aquesta dimensió global que també tracta el tema del treball en 

un entorn i una xarxa de relacions complexos però indispensables. 

Personal: El personal del FISM va implicar experts en el món laboral: educadors, 

experts en el sector de la formació i agències d'ocupació especialitzades en formació 

professional, en la recerca i selecció de recursos humans. Aquestes assignatures han 

ofert un servei d'assessorament sobre oportunitats de creixement forma?u i d'inserció 

laboral. L'objec?u final de cada ac?vitat realitzada era el de la promoció de la persona 

humana, amb especial referència als sectors més febles de la població. 

Ac>vitats: Protocols d'entesa amb l'agència de formació Fismformazione Soc. Coop.va 

Sociale a rl i amb l'agència de treball Durant SpA 

MEMORÀNDUM D'ENTÈNCIA AMB L'AGÈNCIA DE FORMACIÓ FISMFORMAZIONE SOC. 

SOCIAL COOP.VA A RL 
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L'Agència de Formació Fismformazione és una agència de formació acreditada a la 

regió de la Toscana que treballa per construir un futur en el qual tothom pugui accedir 

a la formació per millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida, per adquirir 

habilitats transferibles immediatament i oferir una professionalitat concreta a aquells 

que ho necessi?n. , per millorar l'ocupabilitat. Basa el seu treball en la passió i la 

innovació, en la professionalitat i el desenvolupament de competències, en el valor i 

l'è?ca de les persones que hi treballen, reconeixent la diversitat com a recurs. 

La col·laboració amb l'agència de formació FISM Formazione va ser fonamental perquè 

va cons?tuir el vincle concret amb accions i declinacions pràc?ques en l'enfocament 

del treball i sobretot en la "formació". 

Una consciència que hem trobat molt present en els subjectes que s'han apropat al 

Hub per aquesta problemà?ca és precisament la lligada a la necessitat d'aprendre, 

renovar-se, formar (sobre els temes i tècniques més dispars, des de la seguretat laboral 

fins a les tecnologies de la informació... ) i on aquesta consciència no s'ha trobat, s'ha 

intentat inculcar-la i fer-la evident. En el dinamisme dels anys que vivim, la formació 

con?nuada és fonamental, tant per “aprendre” com també només per tenir la 

flexibilitat i la consciència de quant cal implicar-se. 

L'Agència de Formació ha estat, doncs, ú?l no només per a la vinculació amb el món 

laboral, amb les empreses, comerços, oficines i per a la presa de consciència de les 

oportunitats i les noves figures més buscades i/o ocupables (fins i tot en els mesos 

di�cils de el COVID que han revolucionat completament fins i tot les poques certeses 

que hi havia fins i tot en aquest món), però també per la possibilitat de formar-se i fer 

que les persones implicades poguessin entendre que es trobaven precisament dins 

d'un camí en què eren protagonistes, en què eren protagonistes. que es van renovar, es 

van rejovenir i es van preparar per a noves oportunitats i no on simplement van ser 

"dirigits" o guiats a la recerca d'una feina o d'una entrevista. 

La dimensió de la formació s'ha demostrat fonamental, com a eina de mo?vació 

personal, es�mul per a l'aprenentatge de noves habilitats, preparació eficaç per als 

entorns i tasques de treball. 

La formació professional ha estat el volant mitjançant el qual la resposta donada als 

subjectes implicats no ha determinat l'èxit o el fracàs respecte al lloc de treball, trobat 

o no, considerat adequat o no, professionalitzant o no, perquè l'acció forma?va i la 
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conscienciació d'un enriquiment s'ofereix. a tothom ha estat apreciada i considerada 

com a tal, és a dir, com una oportunitat de creixement que hauria estat ú?l si no ara 

després sense cap mena de dubte. 

MEMORÀNDIM D'ENTÈNCIA AMB L'AGÈNCIA DE TREBALL DURANT SPA 

També es va ac?var una col·laboració amb l'agència d'ocupació Durant SpA que va ser 

ú?l tant en l'anàlisi de les competències i l'equilibri de competències de les persones 

interessades, com per als valuosos contactes establerts al llarg d'anys d'ac?vitat 

professional, ú?ls per a la recerca d'oportunitats laborals però , fins i tot abans, del 

moviment personal de l'individu dins l'univers laboral. 

Des>nataris: Famílies i Educadors 0/6. 

1) Pares que han u?litzat la parla núm. 47 del qual: 

● Sol·licituds de pares i mares demandants de feina i ofertes de feina núm. 25 

● Sol·licituds de pares i mares que busquen cursos de formació per a l'actualització i 

reciclatge professional núm. 22 

 

Figura 4: Famílies de Spoke Treball i Ocupabilitat 

2) Educadors 0/6 que han u?litzat el Spoke núm. 92 dels quals: 

● Pe?cions per a famílies en dificultat núm 52 

● Sol·licituds de cursos d'actualització i reciclatge professional núm. 40 
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Figura 5: Educadors/professionals ECEC de Spoke Treball i Ocupabilitat 

Conclusions: Si, per tant, en l'àmbit de les ac?vitats del Hub es va fixar l'objec?u de 

donar suport a les famílies en aquest aspecte tan delicat, és a dir vinculat a 

l'"ocupació", podem afirmar que l'atenció prestada a aquesta dificultat per part del 

Spoke va ser realment remarcable, no només en nombre, sinó en intensitat i sobretot 

com a consciència que en les dimensions pròpies de la persona i de l'adult en 

par?cular, la de la implicació amb la realitat representa el principal àmbit a través del 

qual la persona s'implica. i es posa en joc. 

D'això també sorgeix la consciència de la importància "psicològica" del treball. El treball 

és un element d'equilibri indispensable, d'harmonia ineludible, amb independència de 

l'encant, la correspondència i, quasi paradoxalment, també l'aspecte econòmic (no 

obstant això indispensable per a la subsistència d'un mateix i dels seus éssers 

es?mats). Per això s'ha prestat molta atenció -i sobretot molta "atenció humana"- a la 

temà?ca del treball, intentant realment acompanyar i ser acompanyants dels que 

s'acosten al Hub per la vinculació amb els nens i amb el món. de la infància, es va obrir 

sobre aquesta dificultat i va demanar consell, ajuda o suport, sobre aquesta necessitat 

tan personal. 
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2.3.Spoke Habitatge Social 

Objec>us: L'Habitatge Social imaginat i proposat pel projecte va més enllà i més enllà 

de l'Habitatge entesa generalment com a "habitatge popular", com a intervenció 

edificatòria o com el disseny d'habitatges i edificis des?nats a habitatge social. 

De fet, el projecte no tenia la finalitat, ni l'estructura ni la finalitat social, ni la força per 

imaginar la creació de solucions d'habitatge. 

El que es va experimentar va ser la recerca d'una solució a una de les principals i 

principals causes de malestar, incloses les educa?ves: la del malestar de l'habitatge i els 

seus problemes crí?cs. 

És massa trivial subratllar el vincle que hi ha entre el benestar de l'infant i el benestar 

de la família i, en conseqüència, el vincle que hi ha entre la família entesa com a nucli, 

com a àmbit de per?nença. , i la "casa", l'habitatge, el niu. Qualsevol persona que 

experimenta inestabilitat i inseguretat en el que és un dels punts fonamentals com és 

la llar, de fet, projecta i viu inseguretat en tots els altres àmbits de la vida i en un nen 

aquesta preocupació, aquesta ansietat, aquesta manca d'un lloc. augmentat 

exponencialment. El lloc de vida no és només un lloc �sic sinó que és un lloc de 

persones, de serenitat, de per?nença. Hi ha un camp de la psicologia anomenat 

"Psicologia Ambiental": d'una banda s'ocupa de tractar els aspectes cogni?us i 

percep?us relacionats amb l'espai, 

Durant les reunions que es van fer al Hub per tractar "casos" relacionats amb les 

dificultats d'habitatge (entesa en el sen?t més general possible tal com es descriu 

anteriorment) es va prendre consciència precisament d'això, és a dir, com sovint es 

dóna per feta una oportunitat que per diversos mo?us ja no s'ha de considerar –en els 

darrers anys– tan automà?cs. Els casos de famílies sense habitatge o afectades per una 

condició d'extrema dificultat de l'habitatge són, certament, una part molt menor, però 

cada cop hi ha més casos de famílies separades en què un dels dos progenitors es troba 

en dificultats, on els lloguers són endarrerits, on les factures a pagar representen un 

problema o més aviat deu, per inconvenients i causes de diversa naturalesa, l'habitatge 

és i?nerant, temporal, esporàdic. 

Això és el que més afecta, paradoxalment, no l'ABSÈNCIA d'una casa, sinó la seva 

inestabilitat, precarietat, indefinibilitat. Aquestes condicions minen la capacitat, per als 
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més menuts, de confiar, d'enganxar-se (fins i tot a un lloc), de sen?r una arrel amb un 

lloc �sic i, molt més elemental, de tenir la ment lliure de pensaments d'una altra 

naturalesa per poder dedicar-se. un mateix al que demana la seva edat. És evident que 

els nens es veuen inevitablement afectats per les angoixes dels seus adults de 

referència i el malestar d'aquests es reflecteix en el seu dia a dia. 

Per tant, ajudar un nucli familiar, un progenitor en una dificultat relacionada amb 

l'habitatge i la casa, és un acte molt lligat al benestar de l'infant que viu en aquest nucli 

familiar o amb aquest progenitor. 

Donar suport a les dificultats del malestar de l'habitatge significa abordar aquest 

malestar a l'arrel, intentar eliminar-lo o, en tot cas, reduir-ne l'impacte nega?u en el 

context familiar, igual que abordar un problema de salut o un altre malestar social. 

Afrontar el malestar, potencialment eliminar-lo, significa crear un context posi?u on el 

nen visqui en una relació harmònica amb el lloc i amb les persones, on el nen sent que 

té el seu propi espai i amb la serenor que es deriva d'aquesta seguretat que 

experimenta. el context educa?u de l'escola, la relació entre iguals, el 

desenvolupament de la personalitat i les habilitats i habilitats d'una manera més 

serena i harmònica. 

Personal: El personal del FISM va facilitar informació ú?l per dirigir les famílies a les 

oficines municipals competents, per facilitar els contactes amb ins?tucions o per 

connectar les persones amb més dificultats amb associacions de voluntaris capaços de 

donar suport a les emergències més greus. 

Ac>vitats: Relacions amb les administracions municipals i amb els ens religiosos i les 

associacions del tercer sector. 

RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 

Les realitats més implicades en el tema de l'ocupació, en la recerca d'un habitatge són 

les administracions municipals. Durant l'ac?vitat del Spoke, es va prestar la màxima 

atenció a la direcció de les persones afectades per aquest ?pus de dificultats a les 

oficines municipals competents segons el municipi de residència. Els àmbits territorials 

principalment implicats eren l'àmbit floren� i el dels municipis immediatament veïns. 

Algunes oficines municipals han desenvolupat al llarg dels anys sistemes molt eficients 

sobre l'emergència habitacional que, entesa en el sen?t amb què hem intentat 

descriure-la a les pàgines anteriors, no només es refereix a l'absència d'habitatge, sinó 
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a la precarietat general de l'habitatge. condicions de l'habitatge, i de la usabilitat d'un 

lloc serè, acollidor i funcional. El municipi de Bagno a Ripoli, per exemple, ofereix la 

possibilitat de suportar el pagament o part del pagament de les factures per a famílies 

en dificultats i per sota d'un determinat llindar ISEE. 

Tanmateix, hi ha alguns tràmits i alguns mecanismes, com el rela?u a la cessió de 

l'anomenat "habitatge social", que no entren dins de la capacitat de ges?ó de les 

oficines individuals o dels contactes individuals municipals però que segueixen 

procediments i tràmits molt concrets. , amb rànquings establerts i ordres de 

precedència ben codificats. En aquest àmbit, per tant, no hi ha capacitat d'intervenció 

directa, però -en més d'un cas- s'han fet els passos per dirigir les persones interessades 

a l'ompliment de formularis i a la par?cipació en els concursos expressament dedicats 

a aquestes finalitats. Cal tenir en compte que en molts casos les famílies afectades per 

la qües?ó de l'habitatge són famílies estrangeres, que a la dificultat de l'habitatge 

afegeixen també la dificultat de la llengua, de l'origen estranger, de l'aïllament. En 

aquests casos, 

La relació amb el Spoke també va ser una oportunitat per poder “presentar” a les 

administracions públiques “casos” ja analitzats, saltant la fase inicial de comprensió 

mútua, anàlisi del problema i les seves caracterís?ques, avaluació documental, etc. 

L'Administració pública va poder acomodar les dificultats de la família sense passar 

més temps entremig. 

RELACIONS AMB CONCES RELIGIOSES I ASSOCIACIONS DEL TERCER SECTOR. 

El Spoke també ha establert importants col·laboracions amb realitats locals implicades 

en aquests temes com les organitzacions de voluntariat i del tercer sector. Des de fa 

anys, de fet, hi ha una especial sensibilitat per la temà?ca de la casa, sobretot a les 

capitals i nuclis urbans més grans. 

Les Càritas Diocesana són llocs on molt sovint es reuneixen oficines i persones 

preparades i capaces de donar una resposta (o en tot cas indicacions ú?ls) sobre el 

tema de l'emergència habitacional. Després hi ha nombrosos altres centres 

d'assessorament o associacions de voluntariat, laics o parroquials, que donen suport a 

dificultats d'aquestes caracterís?ques ajudant nombroses famílies. 

Des>nataris: Famílies i Educadors 0/6. 

1) Famílies que han u?litzat el Spoke núm. 70 del qual: 
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● Sol·licituds de pares i mares que busquen subvencions per al lloguer i habitatge 

social núm. 20 

● Sol·licituds de pares que demanen descomptes per assistència escolar 0/6 núm. 70 

 

Figura 6: Famílies de Spoke Habitatge Social 

2) Educadors 0/6 que han u?litzat el Spoke núm. 50 dels quals: 

● Sol·licituds per a famílies en dificultat núm. 40 

● Pe?cions personals núm. 10 
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Figura 7: Educadors/professionals ECEC de Spoke de Spoke Habitatge Social 

Conclusions: El tema de l'habitatge social, les dificultats d'habitatge i la llar representa, 

com moltes de les qües?ons abordades pel Hub, una de les línies d'actuació per 

combatre l'exclusió social de les famílies d'infants de 0 a 6 anys. 

De tots els Spokes, aquest és el que, juntament amb la salut i el benestar, 

probablement té un major impacte en l'estabilitat de les famílies, per la sensació 

d'inestabilitat que pot produir l'absència d'un lloc anomenat "llar". 

El suport ofert en la troballa real d'un habitatge va ser menor en termes percentuals, 

mentre que les intervencions respecte a problemes concrets (dificultats econòmiques 

per pagar els serveis o factures) o senyals (dificultat econòmica general per pagar les 

taxes escolars) van ser més grans. 

2.4. Spoke Arts i Cultura 

Objec>us: En l'àmbit dels objec?us que s'ha proposat perseguir el F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Hub&Spokes, la línia d'intervenció rela?va a les arts i la cultura es podria considerar 

menys urgent i de poca importància per fer front al malestar que pateixen i 

experimenten moltes famílies en el context de la seva vida quo?diana i en la ges?ó de 

les relacions dins d'ells, amb els seus fills, en el context de la societat. 
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En canvi, cal recordar que l'art, la cultura i la bellesa són universalment reconeguts com 

a instruments d'emancipació personal, redempció intel·lectual i creixement cultural i 

humà. Per tant, són oportunitats per fer front al malestar des de tots els punts de vista. 

En el Spoke ac?vat, la proposta cultural, l'incen?u per la bellesa, l'art, l'interès pel bell i 

interessant que envolta els llocs i per la vida de les persones i les famílies té un doble 

valor: el d'instrument d'elevació cultural o en tot cas. del "moviment personal" com a 

reacció al malestar, i el de creixement, cultura i oportunitats de formació per als nens. 

És ben sabut que els efectes posi?us de l'ús de la "cultura" (entesa tant com a ac?vitat 

cultural com com a "fruició" cultural) com a instrument de lluita contra la "penitat" 

-entesa en les seves diverses dimensions: �sica, psíquica, social. - es confirmen tant per 

l'evidència cien�fica emergent, tant d'una creixent consciència social, com d'una 

sensibilitat ins?tucional i polí?ca cada cop més estesa. 

Així doncs, s'ha dissenyat una proposta cultural que sigui capaç d'aportar una aportació 

de posi?vitat, harmonia, perspec?va a la vida de les persones (adults i nens) i de les 

famílies, especialment les més carregades per alguna dificultat. 

Per tant, en la fase de concepció i disseny, els objec?us van ser: 

● educar en un o més llenguatges expressius universals 

● donar als nens i les seves famílies les eines per comprendre la bellesa 

● apropar les famílies i els infants a les ins?tucions culturals dins dels projectes 

d'educació ar�s?ca i de crea?vitat 

Personal: El personal implicat va ser: 1) Els coordinadors del FISM, en col·laboració 

amb les escoles, van organitzar visites als museus de la ciutat amb grups d'infants. Els 

museus par?cipants -Fondazione Palazzo Strozzi i Opera del Duomo de Florència- van 

oferir descomptes especials per a les famílies dels nens del projecte 

F.R.I.E.N.D.E.S.K..Els coordinadors del FISM van dirigir les famílies a tallers crea?us i 

ar�s?cs extraescolars organitzats per la xarxa "Scuole per Crescere". 2) Els experts de la 

xarxa Scuole per Crescere i de la Drassana Obraz, amb els quals s'han concertat acords 

d'entesa. En concret, els coordinadors de les Escoles per créixer van recórrer al Hub per 

donar a conèixer les inicia?ves a proposar als infants en la realització d'ac?vitats 

educa?ves, a les famílies com a i?neraris d'interès cultural i ar�s?c, a ells mateixos i als 

seus companys com a cursos de formació personal i actualització professional. 3) 
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Experts dels museus implicats van aportar la seva experiència i assessorament per tal 

de facilitar i apropar les famílies i els infants a l'art i la cultura. 

Ac?vitats: Protocols d'entesa amb la Drassana Obraz i amb la Xarxa “Escoles per 

créixer”. 

El Spoke es va ac?var segons tres línies d'actuació: 

1) Promoure i orientar cap a inicia?ves fruit de les col·laboracions i acords d'entesa 

signats dins del projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K.; 

2) Actuar com a promotor d'accions culturals i ar�s?ques ja presents al territori. Cada 

territori -i el toscà ho és especialment- és més o menys ric en propostes i inicia?ves 

culturals i ar�s?ques. Sovint les administracions municipals i els departaments de 

serveis educa?us o de cultura iden?fiquen projectes a dedicar a l'escola, impulsant 

directament convenis amb associacions, teatres, laboratoris; 

3) Ser un referent per a les escoles. En el marc del protocol signat amb la xarxa Scuole 

per Crescere, representa un punt d'informació i propostes per a les escoles, per als 

coordinadors i, en conseqüència, per a les famílies i els infants. 

A par?r d'aquestes línies d'actuació s'han ac?vat Memoràndums d'entesa amb la 

drassana Obraz i amb la xarxa "Escoles per créixer". 

MEMORÀNDUM D'ENTÈNCIA AMB LA drassana OBRAZ. 

Can?ere Obraz és una associació cultural, nascuda l'any 2008 de la voluntat de Nikolaij 

Karpov i Maria Shmaevich que s'ocupa de la formació i la producció teatral. Sempre 

ac?va a Florència, concentra la major part de les seves energies al barri d'Oltrarno on, 

des del 2010, té una residència ar�s?ca al Teatro di Cestello. Des del 2015, com a part 

del projecte de l'Escola d'Es?u, organitza "Lliçons d'art dramà?c", un esdeveniment de 

formació avançada per a actors dirigit pel mestre Anatolij Vasile'v. CANTIERE OBRAZ és 

un sistema de producció teatral de formació permanent adreçat a tothom, que pretén 

difondre la cultura, crear un públic conscient, amant del teatre i de la cultura en 

general i educar i ensenyar la cooperació entre els éssers humans. De fet, el negoci de 

l'empresa 

El protocol d'entesa preveu la col·laboració i la realització d'ac?vitats adreçades a 

infants de 0 a 6 anys i famílies amb els objec?us següents: 

● promoure l'Art i la Cultura; 
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● facilitar a les famílies oferint descomptes especials en la par?cipació en ac?vitats 

ar�s?ques; 

● implicar coordinadors i educadors de 0 a 6 anys en l'organització de projectes 

d'educació ar�s?ca i de crea?vitat per a grups d'infants de 0 a 6 anys. 

MEMORÀNDUM D'ENTÈNCIA AMB LA XARXA "ESCOLES PER CREIXER". 

"Scuole Per Crescere" és una xarxa d'empreses escolars, escoles privades i serveis per a 

la primera infància presents principalment a la Toscana. Reuneix més de cent realitats 

educa?ves i més de 5.000 alumnes. Es tracta d'escoles nascudes al llarg del temps per 

inicia?va de Congregacions, Parròquies, Associacions i pares i mares que tenien al cor 

els fills i la seva formació. En l'úl?ma dècada aquestes realitats educa?ves s'han unit 

sota la ges?ó d'algunes coopera?ves socials sense ànim de lucre en una xarxa 

d'ins?tucions implicades en l'escola i l'educació. 

Des>nataris: Famílies i Educadors 0/6. 

1) Famílies que han fet servir el ràdio núm. 48 del qual: 

● Sol·licituds de pares i mares que busquen ac?vitats culturals i recrea?ves per a 

infants amb discapacitat i d'aprenentatge núm. 28 

● Pe?cions de pares i mares que busquen ac?vitats culturals i recrea?ves núm. 20 

 

Figura 8: Famílies de Spoke Arts i Cultura 

2) Educadors 0/6 que han u?litzat el Spoke núm. 68 dels quals: 

● Sol·licituds de tallers culturals extraescolars núm. 40 

● Sol·licituds d'ac?vitats museís?ques i teatrals adscrites núm. 28 
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Figura 9: Educadors/professionals ECEC de Spoke Arts i Cultura 

Conclusions: El Spoke funcionava com a “facilitador”, com a subjecte capaç de crear 

connexions, suggerir i integrar. 

Una de les funcions específiques que va aportar valor i qualitat a la promoció i 

u?lització d'esdeveniments culturals, exposicions, visites va ser l'acció de "selecció" 

que du a terme el Hub per a escoles, famílies i coordinadors d'escoles per una d'una 

banda, la possibilitat de iden?ficant condicions més favorables, descomptes per a 

grups, reduccions, ofertes especials que apor?n un benefici econòmic per l'altre. Com 

a part de la selecció d'esdeveniments i oportunitats, el personal de Spoke també ha 

pogut iden?ficar oportunitats d'acords i col·laboracions amb ins?tucions culturals 

locals, visites personalitzades amb guies especialitzats per a nens, visites "a mida" 

calibrades a les necessitats de les famílies, escoles. , classes amb nens molt pe?ts. 

2.5.Spoke Salut 

Objec>us: El Spoke pretén donar suport als nois i noies de les escoles implicades, a les 

famílies, als educadors i als mestres. El suport que es presta s'adreça especialment a 
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totes aquelles situacions de major fragilitat, que afecten la discapacitat o altres 

fragilitats per a les quals sigui ú?l una intervenció més ar?culada i específica, orientada 

a acompanyar les famílies a acceptar la realitat que les troba protagonistes com són els 

pares i les famílies. gent. 

Durant la fase d'experimentació, que va coincidir amb fases alternes del període de 

restricció per Covid-19, els operadors de Spoke van notar un important obstacle en 

l'autonomia i les habilitats relacionals en el grup d'edat 0-6. Durant la fase 

d'emergència sanitària, els nens i les seves famílies van pa?r importants restriccions 

que van limitar dràs?cament la seva assistència a contextos de socialització. 

Posteriorment, els infants estaven menys preparats per a les demandes que el context 

escolar plantejava pel que fa a l'adquisició d'eines i habilitats. Acostumats a atendre 

quasi exclusivament el context domès?c, en què la socialització es limita als familiars i 

en el qual les pe?cions són decididament inferiors a les del context escolar, 

La tornada a l'escola, per tant, ha situat els infants davant d'un context poc fàcil 

d'afrontar i això ha obligat les escoles a readaptar la programació i les ac?vitats per fer 

la integració més gradual però també ha desestabilitzat les famílies, els que es van 

trobar reformulant un control de realitat per al qual no estaven preparats. 

D'aquesta situació, han sorgit noves pe?cions dels pares pel que fa a l'estat evolu?u 

dels seus fills, d'estratègies educa?ves dirigides i en alguns casos d'una valoració més 

aprofundida de la situació. 

Personal: El personal implicat en el Spoke ha estat: 1) l'Equip Psicopedagògic de la 

Xarxa “Escoles per créixer” (referents d'inclusió, discapacitat, dificultats d'aprenentatge 

i necessitats educa?ves especials). L'equip estava format per psicòlegs, pedagogs, 

analistes del comportament, psicomotricista i educadors. Aquest par?cular entorn 

mul?disciplinari ha donat la possibilitat d'intervenir d'una manera més completa i 

integrada. 

Aquests experts es van implicar amb l'objec?u de donar suport a les famílies i als 

professionals de l'ECEC (Coordinadors i Educadors). Van treballar per donar suport a 

educadors i pares en la iden?ficació de problemes de desenvolupament, en les fases 

del procés de presa de decisions i en la recerca d'estratègies comunica?ves, relacionals 

i educa?ves més congruents amb les caracterís?ques de l'infant. 

 / 35 66



En par?cular, les intervencions van ser per donar suport a la criança. Les famílies van 

recórrer a Spoke presencialment i per telèfon, informant dels dubtes sobre com donar 

suport als seus fills en el seu camí de creixement. En alguns casos es tractava de 

problemes purament educa?us, per als quals n'hi havia prou amb donar indicacions 

sobre estratègies ú?ls en relació amb el moment de desenvolupament del nen i els 

recursos personals dels pares. En altres casos, es tractava de pares que, trobant una 

dificultat en la relació amb els seus fills i els fills amb els diferents contextos, van 

informar del dubte que calia inves?gar amb més detall el perfil de l'infant. En alguns 

casos el treball va ser acompanyar els pares a prendre consciència de la presència d'un 

neurodesenvolupament a�pic del seu fill, 

2) Per disposar també de recursos en l'àmbit clínic, s'ha iniciat la col·laboració amb el 

departament de neuropsiquiatria de l'ODA Opera Diocesana Assistance (centres de 

rehabilitació clínica i serveis integrats a la persona), ins?tució que compta amb un grup 

d'experts en el diagnòs?c. i camp de rehabilitació. L'ODA és una realitat assistencial 

assistencial que ges?ona 4 estructures a l'àrea floren?na i ofereix una atenció global a 

nens i adults amb discapacitat, amb programes d'assistència i rehabilitació 

personalitzats gràcies a competències mul?especialistes. 

3) El personal de l'Associació Projecte Villa Lorenzi (Serveis educa?us per a la prevenció 

i rehabilitació de problemes juvenils i addiccions). L'associació ha posat a disposició 

dels seus experts pedagogs clínics formats en l'àmbit de la prevenció i rehabilitació 

d'addiccions. De fet, el Projecte Villa Lorenzi dóna suport als pares en l'exercici de la 

seva funció educa?va, i els ajuda a dotar-se d'habilitats i eines ú?ls per afrontar els 

problemes inevitables que planteja la criança dels fills. 

Les intervencions van servir per fer emergir, en el nucli familiar, riscos o addiccions a 

substàncies, jocs, eines digitals i xarxes socials i, en conseqüència, orientar les persones 

a adoptar es?ls de vida que limitarien el risc de recórrer al consum de substàncies. 

Altres intervencions van ser a favor dels pares que, a més de tenir fills de 0 a 6 anys, 

també tenien fills adolescents, en alguns casos de relacions anteriors, amb els quals 

calia restablir relacions de diàleg i suport. 

Ac>vitats: Les ac?vitats anaven adreçades a dos col·lec?us des?nataris: famílies i 

educadors. 

1) Ac?vitat adreçada a pares i mares amb les finalitats següents: 
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● Escoltar els pares sobre temes relacionats amb els seus fills. 

● Crear un servei d'assessorament psicològic, pedagògic i educa?u que pugui afavorir 

i potenciar els recursos interns del pare. 

● Detectar el problema del desenvolupament de l'infant tant en el context escolar 

com en el de la llar. 

● Ajudar els pares a reflexionar sobre els mètodes de comunicació que caracteritzen 

la relació amb els seus fills. 

● Orientar el pare en la recerca d'un camí ú?l per fer front als problemes iden?ficats. 

● Mitjançant la intervenció oportuna, evitar l'empitjorament de problemes i 

situacions incòmodes, amb possibles repercussions també en l'àmbit escolar. 

Representar una eina, un mètode i una oportunitat de suport a la criança. 

● Col·laborar en la construcció de camins específics ú?ls per abordar aquells que 

presenten qües?ons crí?ques i per als quals cal remetre-los als serveis territorials 

competents. 

2) Ac?vitat adreçada a educadors amb les finalitats següents: 

● Enfrontament ac?u respecte als problemes inherents a la funció educa?va del 

professor. 

● Aprofundir en la reflexió sobre totes aquelles situacions crí?ques de les quals 

poden sorgir relacions conflic?ves entre les persones implicades. 

● Col·laborar per construir conjuntament camins encaminats a iden?ficar i abordar 

situacions problemà?ques i possible derivació als serveis territorials competents. 

● Promoure la integració de les estratègies educa?ves entre l'escola i la família. 

● Representar una eina de formació i reciclatge del professorat. 

● Llegir el malestar de l'alumnat i les dinàmiques de conflicte a classe per aportar 

estratègies que afavoreixin l'establiment de relacions posi?ves a través de vies de 

consciència i competència emocional i relacional. 

● Donar suport als educadors en la seva tasca educa?va, en par?cular en la ges?ó de 

les intervencions adreçades a infants amb discapacitat i amb altres Necessitats 

Educa?ves Especials. 

● En col·laboració amb l'equip docent, planificar intervencions educa?ves dirigides a 

la millora posi?va del clima dins l'aula. 

● Mediar entre educadors i pares per construir estratègies educa?ves compar?des. 

 / 37 66



● Construir un terreny fèr?l per a la col·laboració entre l'escola i la família. 

● Construir una resposta educa?va que impliqui infants, pares, mestres i que potenciï 

tots els recursos presents a la zona. 

3) Ac?vitats de suport a la criança i prevenció de molès?es i addiccions amb les 

finalitats següents: 

● Escoltar els pares sobre els problemes personals provocats per les addiccions i 

orientar-los als serveis locals i als camins creats pel Projecte Villa Lorenzi. 

● Ajudar els pares a reflexionar sobre els mètodes de comunicació que caracteritzen 

la relació amb els seus fills per tal de trobar mètodes relacionals més efec?us i 

funcionals. 

● Orientar el pare en la recerca d'un camí ú?l per fer front als problemes iden?ficats. 

Des>nataris: Famílies i Educadors 0/6 i Coordinadors 0/6. 

1) Famílies que han u?litzat el Spoke núm. 507 del qual: 

● Pe?cions rela?ves a la ges?ó de conductes problemà?ques núm. 208 

● Pe?cions rela?ves a la dimensió de la llengua núm. 74 

● Pe?cions rela?ves a la dimensió de les relacions, la interacció i la socialització núm. 

61 

● Sol·licituds d'autonomia i orientació núm. 105 

● Sol·licituds rela?ves a la ges?ó dels infants amb discapacitat núm. 59 
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Figura 10: Famílies de Spoke Salut 

2) Educadors 0/6 que han u?litzat el Spoke núm. 145 dels quals: 

● Pe?cions rela?ves a la ges?ó de la conducta problemà?ca núm. 56 

● Pe?cions rela?ves a la dimensió de la llengua núm. 21 

● Pe?cions rela?ves a la dimensió de la relació, la interacció i la socialització núm. 33 

● Pe?cions d'autonomia i orientació núm. 13 

● Pe?cions rela?ves a la ges?ó dels infants amb discapacitat núm. 22 
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Figura 11: Educadors/professionals ECEC de Spoke Salut 

 

Figura 12: Total d'accessos a Spoke Salut 

Totale accessi 
652

Educatori
22%

Famiglie
78%

 / 40 66



Conclusions:Es va constatar la necessitat per part de les famílies d'orientar-se i 

orientar-se en la di�cil tasca de criar els seus fills. Aquesta tasca resulta encara més 

di�cil quan tenen dificultats relacionades amb discapacitats, SLD i NEE. Algunes 

discapacitats, que per les seves caracterís?ques limiten la relació pares/fills, porten a 

una reavaluació de les expecta?ves que un progenitor formula habitualment en les 

seves reflexions respecte a la relació i la vida amb el fill. Aquest procés de reavaluació 

sovint arriba a posar a prova severament el seny dels pares, cal que els acompanyin en 

la recerca de recursos a la zona i vies adients per al seu fill i sovint també per a ells. 

2.6.Spoke Llengües i Comunicació, també digital 

Objec>us: El Spoke té com a objec?u promoure la inclusió lingüís?ca i cultural de les 

famílies i els infants d'origen migrant. 

En els darrers anys, les nostres escoles han estat, de fet, protagonistes d'un important 

augment de la presència d'alumnes estrangers de segona generació segons una 

distribució diversificada en els diferents nivells escolars: més del 80% són presents a 

parvulari i primària; els estrangers de segona generació estan augmentant 

lleugerament a secundària. A les llars d'infants hi ha un percentatge important 

d'estrangers (45%) que assisteixen a escoles no estatals. 

La presència d'alumnes estrangers a les escoles italianes està creixent i requereix una 

dis?nció entre els alumnes amb nacionalitat no italiana però nascuts a Itàlia i els 

alumnes d'immigració recent. Els primers, tot i ser d'origen estranger, no difereixen 

gaire dels seus companys italians, tenen la mateixa escolaritat i presenten les mateixes 

crí?ques, parlen italià amb els mateixos accents idiomà?cs, encara que sovint no el 

parlin a casa, tenen gustos i hàbits semblants; per a ells, sovint es planteja un problema 

d'inclusió global, però amb tons poc preocupants. El problema de la integració, en 

canvi, es planteja més i sobretot per als alumnes recentment immigrants, que no 

coneixen la llengua i sovint es troben vivint situacions de marginació real, 

Personal: El personal implicat en el Spoke va ser: 1) Mediadors de la xarxa “Scuole per 

Crescere”, experts en l'ensenyament de la llengua italiana a estrangers de diverses 

nacionalitats. La col·laboració va fer que els seus experts, pedagogs, mediadors 
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culturals, logopedes, poguessin estar a disposició de les nombroses famílies 

necessitades. 

2) El personal del Centre Intercultural Regional "Els Anells Perduts". Aquesta associació 

neix com una experiència agrega?va de joves italians i immigrants, caracteritzada 

immediatament per l'elevada par?cipació dels ciutadans migrants en les diferents 

ac?vitats i serveis que s'ofereixen. Nascuda com una "associació recrea?va no 

reconeguda" basada en ac?vitats teatrals i en l'ensenyament de la llengua italiana als 

migrants, s'ha centrat progressivament tant a donar suport a aquests i a persones que 

viuen en situacions de marginació social i econòmica, com a conscienciar entre les 

comparacions de els temes de l'emigració i la convivència entre cultures, en constant 

diàleg amb el territori. L'associació és present a l'àrea floren?na des dels anys 90, però 

també té oficines a altres ciutats de la Toscana. 

Ac>vitats: Les ac?vitats eren de tres ?pus: 

1) Ac?vitats dirigides a pares i mares: 

● Taulell d'escolta per a pares per tal d'entendre el nivell de domini de la llengua 

italiana. 

● Proporcionar als pares informació ú?l per accedir als serveis. 

● Donar suport en la comprensió de documents relacionats amb les ac?vitats diàries. 

● Enviament a les estructures de l'associació col·laboradora dels cursos d'italià. 

● Presència de mediadors lingüís?cs durant les reunions programades amb el 

professorat. 

2) Ac?vitats adreçades a educadors de 0 a 6 anys: 

● Proporcionar bones pràc?ques per garan?r la inclusió dels nens que parlen 

estrangers. 

● Assessorament i suport per facilitar la comunicació amb famílies estrangeres. 

● Presència de mediadors culturals i lingüís?cs a l'aula i en les converses amb les 

famílies. 

● Proporcionar eines i estratègies ú?ls per afavorir la comunicació amb nens 

estrangers. 

3) Ac?vitats adreçades als infants: 

● Presència de mediadors culturals i lingüís?cs a l'aula. 

● Estructuració de cursos per fomentar l'ús de la llengua italiana. 

 / 42 66



● Estructuració d'ac?vitats que afavoreixin el coneixement de diverses cultures. 

Des>nataris:Famílies i educadors 0/6. 

1) Famílies que han u?litzat el Spoke núm. 164 

2) Educadors 0/6 que han u?litzat la parla núm. 92 

 

Figura 13: Famílies i educadors ECEC de Spoke Llengües i Comunicació 

Conclusions:Les ac?vitats realitzades amb les famílies van permetre establir una relació 

amb els pares dels fills i crear una aliança educa?va fonamental per al camí educa?u 

dels seus fills. Per a aquestes famílies va ser una ajuda concreta i funcional tenir 

l'oportunitat d'anar a l'escola i comptar amb un suport per relacionar-se tant amb la 

realitat escolar com amb les diferents realitats ú?ls per millorar les condicions de 

benestar psico�sic de tots els components de la nucli familiar. Les dues realitats 

implicades van treballar per a intervencions dins l'àmbit escolar, en les quals es va 

poder donar suport als infants en les relacions amb els companys i amb el professorat 

durant les ac?vitats educa?ves programades. Això ha permès una millora important de 

la inclusió dins l'aula amb un impacte posi?u en l'aprenentatge de noves habilitats dels 

nens. Aquest ?pus d'intervenció també ha donat als educadors la possibilitat 

d'observar i, posteriorment, de posar en pràc?ca les indicacions rebudes pel que fa a 
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les bones pràc?ques que s'han d'implementar per a la inclusió dins de classes amb 

alumnes estrangers. 

Pel que fa a les ac?vitats fora de l'escola, l'Associació “Els anells desapareguts” ha 

implicat els nens i les seves famílies en els cursos de tarda d'ensenyament de la llengua 

italiana. Tanmateix, en ser una ins?tució que s'ocupa en general de la mul?culturalitat, 

va poder oferir una sèrie de serveis i ac?vitats complementàries a les seves oficines, 

amb l'objec?u final d'incloure les diferències culturals de l'estranger en el teixit social 

del territori. 

4.3. Consideracions finals sobre el Model Hub&Spokes 

L'experimentació del Model Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K. va intervenir clarament 

sobre la privació cultural i social dels fills, pares i famílies d'origen. 

El Model H&S s'ha demostrat com una eina eficaç i un exemple d'atenció social a la 

infància que, par?nt de la temà?ca i l'emergència educa?va, ha aconseguit englobar 

molts aspectes del malestar familiar i social, intentant solucionar-los o almenys mi?gar-

los. , en un camí d'inclusió i posi?vitat. 

Els objec?us que el nostre Hub ha registrat, abordat i almenys parcialment assolit i 

resolt es poden resumir de la següent manera: 

● Enfor?r les competències professionals dels professors i educadors, experts i 

personal escolar, mitjançant metodologies inclusives i enfocaments pedagògics; 

● Intervenció en la privació cultural i social d'infants i famílies que viuen en 

condicions més precàries per ingressos baixos, immigració recent, pèrdua de 

feina, analfabe?sme, fragilitat psíquica, marginalitat geogràfica; 

● Creació d'una "comunitat educa?va" integrada per llars d'infants i escoles de 

primària, serveis sociosanitaris, hospitals, associacions i en general tots els 

implicats en els drets de la infància, l'educació infan?l i la inclusió social. 

El model ha creat una organització integrada dels processos d'educació-formació, que 

en actuar sobre les necessitats profundes d'alta professionalitat i capacitat dels 

cuidadors (educadors, mestres, coordinadors, pares), ha interceptat una atenció 

adequada i par?cipada de manera reflexiva. 

 / 44 66



El mapa de cercles concèntrics, on el Servei Educa?u ha representat el motor d'una 

transformació educa?va humana, dóna suport i desenvolupa una Atenció "integrada, 

relacional i col·labora?va" de la infància, les famílies, els professionals i les diferents 

agències ins?tucionals i de benestar social implicades. i present a la zona. 

El que es va experimentar amb el Model Hub&Spokes i els resultats aconseguits van 

ser, per a tots els actors implicats, mo?u de sa?sfacció personal i professional. En la 

consciència d'haver enfrontat només a una mínima part del malestar que a través 

dels més pe?ts es reflecteix en les dinàmiques socials que s'entrecreuen amb la vida 

de l'Hub, no obstant això, hi ha una clara confirmació d'un èxit pel que fa a la 

sa?sfacció de les persones implicades. , de la millora efec?va d'unes condicions de 

vida molt importants com el treball, la salut i l'habitatge. 

Aquesta presa de consciència queda confirmada per l'avaluació ex-post que s'ha fet a 

les famílies, pares i cuidadors que han acudit al Hub. Per tal d'obtenir un resultat 

fidel, de fet, es va concertar una entrevista telefònica final en la qual es va recollir el 

grau de sa?sfacció dels usuaris. Podem informar que el feedback rebut va tenir una 

valoració més que posi?va pel 100% dels accessos als diferents Spokes. 

Aquestes dades indiquen que les persones tenen una necessitat real de ser acollides i 

escoltades i que agraden la possibilitat d'accedir a una sèrie de serveis integrats de 

suport. 

Per aquests dos mo?us, FISM ha decidit, doncs, no interrompre l'ac?vitat del Hub & 

Spokes del projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K., per aprofitar l'experiència sorgida en aquest 

context per enriquir el panorama de les seves propostes escolars, culturals i socials 

adreçades als infants i sobretot a les seves famílies. Hi ha la consciència que donar 

suport a les necessitats de les famílies i dels pares significa donar suport a la 

dimensió familiar en el seu conjunt, donar suport als infants, abordar concretament 

les dificultats, promoure la inclusió des de tots els punts de vista. 
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Figura 13: Resum del Model Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K. 
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5. EL MODEL HUB&SPOKES EN MODE VIRTUAL 

5.1. El context 

Després de la pandèmia de la COVID-19, el Model Hub&Spokes també es va provar en 

mode virtual, a través de la Plataforma F.R.I.E.N.D.E.S.K.h~ps://www.friendesk.eu/

pla�orm/ , creat per Blue Room Innova?on (Espanya), amb el suport de KMOP i la 

Direcció Regional d'Educació Primària i Secundària de Tessàlia (Grècia), Europanet 

(Romania), Know and Can Associa?on (Bulgària). 

La necessitat de crear el Model Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K. en mode virtual va sorgir 

durant la pandèmia de la COVID-19. 

La pandèmia va tenir un impacte principalment amb l'aplicació del confinament a 

Itàlia, que després es va estendre gradualment als diferents països europeus. El FISM, 

com a coordinador del Model, va trobar la impossibilitat de dur a terme les accions 

dissenyades i planificades dins del Hub, implicant els centres educa?us i els educadors i 

experts del sistema ECEC. Les escoles estaven tancades, les ac?vitats educa?ves només 

eren remotes, la gent estava confinada a casa seva amb greus restriccions de mobilitat i 

moviment. 

En segon lloc, la propagació de la pandèmia per Europa ha afectat de diferents 

maneres els països implicats en el projecte. La situació més habitual, dins de 

l'associació, va ser la dificultat de trobar períodes d'alineació comuna per dur a terme 

l'experiment: Espanya, Grècia, Bulgària i Romania van viure, com Itàlia, períodes de 

confinament alternats amb períodes de rela?va flexibilització de les restriccions, però 

en moments diferents i gairebé mai coincidents. 

Això va implicar, per a l'associació, la necessitat de repensar i replanificar 

l'experimentació del model. Paradoxalment, va ser precisament l'ús, en aquells llargs 

mesos, de plataformes informà?ques per poder seguir comunicant, treballant, trobant-

se, el que va permetre revisar el Model Hub&Spokes, preveient també la seva versió 

online. 

Es va decidir u?litzar la Plataforma F.R.I.E.N.D.E.S.K., concebuda inicialment només per 

a l'ús del curs de formació d'educadors i experts en ECEC, com un "lloc virtual" on les 
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famílies, pares i mares, cuidadors d'infants de 0 a 6 anys podien accedir per rebre el 

informació, indicacions, suport, ja previst pel Model com a Hub escolar. 

Això va permetre donar resposta a un doble objec?u: el primer, immediat, va ser oferir 

una solució alterna?va a la impossibilitat objec?va d'anar al nucli escolar; el segon, 

amb impacte a mitjà-llarg termini, va comportar una millora del propi model. 

El Model virtual Hub&Spokes, lluny de limitar-se als moments crí?cs, de fet respon a 

una necessitat més àmplia: la de poder u?litzar, per part de famílies, educadors i 

experts, un "espai virtual" capaç de trencar límits temporals i distàncies geogràfiques. 

Tothom, des de casa seva, pot accedir i demanar o oferir informació, assessorament i 

consultoria. 

Des d'aquest punt de vista, podem afirmar que el Model virtual Hub&Spokes 

representa alhora un element d'innovació respecte a la concepció i planificació inicial, i 

un factor d'inclusió cap a tots aquells que viuen en situacions estructurals de rela?u 

aïllament: penseu en aquells que viuen en zones allunyades o rurals, en pe?tes illes o 

en regions perifèriques o ultraperifèriques, en perifèries urbanes, en zones amb serveis 

reduïts, en zones interiors o zones menys desenvolupades. 

5.2. La plataforma F.R.I.E.N.D.E.S.K. Hub&Spokes 

La plataforma F.R.I.E.N.D.E.S.K. Hub&Spokes és un Help-Desk virtual per a famílies, 

que pretén donar informació i suport a les famílies i als seus fills de 0 a 6 anys en 

relació a les seves necessitats. Aquest Family Help-Desk és un sistema integrat on 

educadors, professors, experts i voluntaris poden treballar junts per oferir a les 

famílies dels nens un servei inclusiu i global. 

A l'interior hi ha 4 Spokes, és a dir, 4 sales virtuals, una per a cada àrea de 

competència i intervenció. Al Spoke SALUT, al Spoke ARTS I CULTURA, al Spoke 

LLENGÜES I COMUNICACIÓ, TAMBÉ DIGITAL, pares i famílies poden trobar informació 

rellevant sobre els temes de cada Parla, poden par?cipar en reunions amb experts, 

poden fer preguntes o demanar suport especialitzat. Els butlle?ns, els podcasts, els 

blocs i les entrevistes amb experts estan disponibles de manera gratuïta. 

Finalment, Spoke FORMACIÓ s'adreça a educadors i professors interessats a millorar 

el seu creixement professional. El curs de formació F.R.I.E.N.D.E.S.K. està disponible 

de manera gratuïta. Es basa en 6 unitats i diferents ac?vitats d'aprenentatge, que 

 / 48 66



provenen principalment de bones pràc?ques educa?ves de 0 a 6 anys i que s'han 

concebut amb l'enfocament de l'autoreflexió sobre la pròpia ac?vitat educa?va 

diària. 

5.3. Els experiments 

Els socis KMOP, la Direcció Regional d'Educació Primària i Secundària de Tessàlia, 

Europanet i l'Associació Know and Can van provar els seus respec?us Spokes 

virtualment. La seva realització va comptar amb la par?cipació de nombrosos actors, 

principalment mestres, educadors, psicòlegs, professionals que treballen amb infants 

d'entre 0 i 6 anys, famílies i infants. 

L'objec?u de les ac?vitats va ser treballar el Model Hub&Spokes, recollir dades, 

estadís?ques i entrevistes amb beneficiaris i actors, per tal d'elaborar una avaluació 

final i idees per a la futura implementació del Model Hub&Spokes. A més, s'han 

iden?ficat algunes bones pràc?ques per a cada Spoke. 

Els criteris u?litzats per a la sevaiden?ficació van ser: 

● Flexibilitat: la pràc?ca es pot adaptar a diferents grups des?nataris i les ac?vitats es 

poden modificar i canviar aprofundint en les necessitats de l'educador i de l'infant; 

● Aplicabilitat: la pràc?ca es pot aplicar a diferents grups objec?u; 

● Facilitat d'ús: la pràc?ca la poden u?litzar tant persones que treballen en educació 

com persones que no tenen experiència en educació; els pares poden u?litzar la 

pràc?ca sense formació prèvia; 

● Simplicitat: la pràc?ca és fàcil de fer; 

● Connexió amb el tema. 

5.3.1. Spoke Llengües i Comunicació, també Digital - Know and Can (Bulgària) 

Camps d'intervenció del Spoke Llengües i Comunicació, també Digital: 

1. Millorar les habilitats comunica?ves dels nens en llengües estrangeres. 

2. Donar suport a la resolució de problemes concrets com el rebuig social i l'aïllament 

en la vida d'un nen. 

3. Ajudar els nens a aprendre una llengua estrangera amb més eficàcia mitjançant 

l'aprenentatge basat en el joc i tenir un impacte posi?u en les seves habilitats 

comunica?ves. 
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4. Fomentar la comunicació entre companys i també entre alumnes i professors. 

5. Promoure la comunicació entre els companys, animar-los a cooperar en la resolució 

de problemes i en l'aprenentatge comú, mitjançant l'ensenyament entre iguals. 

Persones implicades: Les pràc>ques han estat desenvolupades conjuntament per 

persones amb la formació següent: 

● Mestres 

● Educadors 

● Psicòlegs 

● Pares 

● Persones que treballen amb nens d'entre 0 i 6 anys 

Des>nataris: 

● Persones implicades en el procés educa?u: mestres, formadors, educadors, etc.; 

● Persones que treballen amb nens: psicòlegs, pedagogs, etc. 

● Famílies: pares i familiars dels fills; 

● Nens de totes les edats amb èmfasi en nens de 0 a 6 anys; 

Bona pràc>ca: 

Títol de la bona pràc?ca: Aprendre llengües estrangeres a par?r d'històries. 

Descripció: Es recomana que els estudiants més joves aprenguin una llengua 

estrangera amb més facilitat. Les històries es consideren una eina valuosa perquè els 

joves aprenents aprenguin llengües estrangeres, ja que ofereixen avantatges tant 

lingüís?cs com personals als nens en un entorn segur i relaxant que redueix l'estrès i 

l'ansietat dels joves aprenents, donant lloc a una adquisició més exitosa de la llengua. 

Recomanacions de contes: 

a) El personatge principal pot ser semblant als alumnes en edat i altres qualitats, de 

manera que siguin fàcilment iden?ficables pels nens. 

b) L'elecció d'altres personatges es pot basar en la vida quo?diana dels nens 

(familiars, barri, escola) per crear una interconnexió entre els seus coneixements de 

fons i experiències personals i la trama de les històries. 

c) Tenint en compte la capacitat limitada de concentració dels estudiants joves, les 

històries han de ser breus. 

d) Les històries es poden escriure en forma de diàleg per garan?r les condicions 

adequades per a la drama?tzació. 
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Les històries s'u?litzen per introduir als estudiants a una àmplia gamma d'elements 

lingüís?cs addicionals, sense afectar la comprensió. Es poden u?litzar per aprendre i 

repassar vocabulari, per provocar una discussió, etc. 

Avaluació: Aquest mètode augmenta la mo?vació i la par?cipació dels estudiants en el 

procés d'aprenentatge. Amb aquest mètode es crea un ambient acollidor i relaxant, 

que permet als alumnes desenvolupar les seves habilitats socials i lingüís?ques, mentre 

que el caràcter lúdic de les ac?vitats propicia el desenvolupament de la crea?vitat i la 

imaginació dels infants. 

Títol de la bona pràc?ca: Millorar les relacions entre iguals mitjançant el joc dramà?c. 

Descripció: El joc dramà?c és el ?pus de joc en què els nens prenen rols i els 

interpreten per explorar-se a ells mateixos i al seu entorn. Fent-se passar per algú o 

alguna cosa diferent, els nens poden aprendre noves maneres d'expressar-se, 

compar?r pensaments i idees, i fins i tot posar-se en contacte amb els seus propis 

sen?ments. Iniciar aquest negoci a l'escola també pot ajudar a establir relacions més 

properes entre els companys. 

Avaluació: 

● Ajuda a descobrir una sèrie de qualitats posi?ves d'un mateix i dels seus companys 

i a guanyar confiança en un mateix. 

● Animar els alumnes a comunicar-se i cooperar entre ells. Par?cipar en el joc 

dramà?c ajuda els estudiants a aprendre a reconèixer i respectar les idees, els 

suggeriments i les perspec?ves crea?ves dels altres. 

Títol de la bona pràc?ca: Aprenentatge primerenc de llengües estrangeres basat en 

jocs. 

Descripció: Les teories actuals de l'aprenentatge d'idiomes assumeixen que els nens 

aprenen millor mitjançant el descobriment i l'experimentació i estan mo?vats per 

aprendre en un entorn lúdic i relaxat. Aquest mètode consisteix en jocs basats en 

temes que cal aprendre, per exemple: "escola", "barri", "colors, "objectes personals", 

"animals", "llocs", "alimentació", "transport", "oci". ", "cos", "natura", "estacions-

clima", "mitjans de comunicació" i "cultura", etc. Els alumnes es troben en diferents 

situacions imaginables. L'objec?u principal d'aquesta fase és implicar els alumnes en el 
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joc i per fer que "produeixin" la llengua i es comuniquin sense importar si ho fan bé o 

malament. 

Avaluació: S'ha indicat que l'aprenentatge d'idiomes fet en un ambient "lúdic" ha donat 

com a resultat a) l'es?mulació de la mo?vació dels alumnes, b) la confiança en si 

mateixos i c) la creació d'una ac?tud posi?va cap a l'aprenentatge de llengües 

estrangeres. 

Títol de la bona pràc?ca: Seients flexibles. 

Descripció: Els ?pus de seients flexibles inclouen tamborets, boles de teràpia, pe?tes 

cadires portà?ls de pa?, coixins, caixes, seients amb rodes, pufs i altells. S'ha trobat 

que la disposició dels seients no lineal sovint permet una interacció més social entre 

estudiants i estudiants i professors. També sembla ser beneficiós per a la salut dels 

estudiants. 

Avaluació: Els seients flexibles afavoreixen una major independència i autonomia per 

part de l'alumne. Els seients flexibles també us permeten balancejar-vos, balancejar-

vos, rebotar, inclinar-vos o parar-vos, augmentant el flux d'oxigen al cervell, la 

circulació sanguínia i la força del nucli. D'aquesta manera cremeu més calories i 

augmenteu el vostre metabolisme. També ajuda a mantenir les ments joves més alerta 

i concentrades. A més, a mesura que els alumnes comparteixen l'espai d'aprenentatge i 

es tornen asseguts en diverses posicions, poden xerrar entre ells quan escaigui i així 

millorar les tècniques de conversa. 

Títol de la bona pràc?ca: Ensenyament entre iguals. 

Descripció: Aquest mètode preveu que els nens que comprenguin el tema ho expliquin 

millor als seus companys, ajudant-los a entendre i corregir els seus errors. Els 

estudiants també poden provar de cercar junts en llibres de text o altres recursos per 

trobar respostes i explicacions. 

Avaluació: 

● Estableix un entorn on els estudiants poden aprendre en equip 

● Millorar les habilitats de par?cipació, comunicació i autosuficiència dels estudiants 

● Fomenta el pensament crí?c i l'aprenentatge basat en la resolució de problemes 

● Augmentar la comprensió del con?ngut del curs 
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● Genera autoconfiança i seguretat 

Resultats i comentaris: 

● El llenguatge i la comunicació són habilitats que es poden ensenyar als nens de 

moltes maneres diferents, no formals i inclusives, no només mitjançant la instrucció 

formal. 

● El llenguatge i la comunicació són habilitats que es poden ensenyar als nens a 

través de les ac?vitats quo?dianes; 

● No cal ser un especialista amb una ?tulació en l'àmbit de la llengua i la comunicació 

per ensenyar habilitats comunica?ves bàsiques als nens. 

● Cada ac?vitat relacionada amb el llenguatge i la comunicació es pot adaptar a 

diferents grups objec?u d'infants en funció de les seves necessitats. 

● És bo establir criteris flexibles per al desenvolupament d'ac?vitats relacionades 

amb el llenguatge i la comunicació sobretot quan es treballa amb nens de 0 a 6 

anys perquè cada nen té necessitats individuals. 

5.3.2. Spoke Salut - KMOP i Direcció Regional d'Educació Primària i Secundària de 

Tessàlia (Grècia) 

Camps d'intervenció del Spoke Salut: 

● Ajuda a l'aferrament insegur. 

● Mesurar la inclusió dels infants amb discapacitat. 

● Implicar nens amb discapacitat. 

● Ajudar als nens marginats. 

● Ajuda a combatre l'ansietat. 

● Promoure pràc?ques educa?ves inclusives per prevenir l'abandonament escolar 

prematur, pal·liar les desavantatges dels joves vulnerables i donar suport a la 

resiliència i l'aprenentatge al llarg de la vida mitjançant ac?vitats musicals i 

ar�s?ques. 

Persones implicades: Les pràc>ques han estat desenvolupades conjuntament per 

persones amb la formació següent: 

● Educadors, psicosociòlegs o especialistes en salut psicològica, organitzacions de 

teràpia animal i/o especialistes. 
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● Educadors i professionals que treballen en l'àmbit de les desigualtats 

● Educadors, psicosociòlegs o especialistes en salut psicològica 

● pares (en un moment determinat per arribar al seu fill, si és possible) 

● Docents i administració escolar 

● Terapeutes professionals de música i dansa-moviment, educadors 

Des>nataris: 

● Nens 

● Educadors 

● Nens 

● Estudiants 

Bona pràc>ca: 

Títol de la bona pràc?ca: Teràpia assis?da amb animals per a nens que pateixen un 

vincle insegur causat per maltractament i negligència. 

Descripció: La teràpia assis?da amb animals es pot fer amb nens que han pa?t 

maltractaments o negligències a la família. A més dels beneficis psicològics habituals 

de la teràpia, aquesta pràc?ca se centra a reduir la probabilitat que aquests nens 

con?nuïn tenint comportaments abusius al llarg de la seva vida. Aquesta forma de 

teràpia crea una bombolla segura entre el nen, el terapeuta i l'animal. Els beneficis de 

la teràpia amb animals són molts: redueix la solitud i l'ansietat, augmenta l'es?mulació 

mental, proporciona confort i ajuda a relaxar-se. 

Avaluació: A través del vincle amb els animals els nens poden aprendre i entendre les 

seves emocions, amb l'ajuda d'especialistes i animals també poden curar-se dels seus 

traumes o problemes de salut mental. 

Transferibilitat de bones pràc?ques: Per aconseguir aquest objec?u és necessari posar-

se en contacte amb organitzacions que s'ocupen de la cria d'animals de teràpia. A més, 

es necessitaran instal·lacions que perme?n que els animals i els nens ?nguin un lloc on 

allotjar-se. Amb l'ajuda de professionals i especialistes. 

Títol de la bona pràc?ca: Índex d'inclusió sanitària de la comunitat infan?l 

Descripció: Abordar les barreres del medi ambient pot contribuir a la salut i la qualitat 

de vida dels nens amb discapacitat i de les seves famílies. El Community Health 

Inclusion Index (CHII) és una eina de mesura desenvolupada als Estats Units per 
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iden?ficar les barreres ambientals i els facilitadors de la inclusió de la salut a la 

comunitat. CHII adopta un punt de vista adult i es poden haver omès aspectes crucials 

per als nens. 

Punts clau de l'índex: 

● La creació de comunitats inclusives requereix una eina específica de mesura de les 

necessitats dels nens amb discapacitat. 

● Per a l'elaboració d'un índex integral cal tenir en compte les necessitats diverses i 

en evolució dels infants amb diversos ?pus de discapacitats (�siques, sensorials i 

cogni?ves) i les seves famílies. 

● Els ítems han de tenir un enfocament universal (poden ser u?litzats per diferents 

?pus d'usuaris) i generalitzable a diferents sectors de la comunitat (educació, salut, 

govern i organitzacions). 

● L'ús potencial d'aquesta eina es pot estendre a la pràc?ca clínica, la comunitat i el 

desenvolupament de polí?ques públiques, per donar suport a les comunitats en la 

iden?ficació d'àrees de millora pel que fa a la inclusió dels nens amb discapacitat 

en els seus entorns alhora que es presenta una guia per respondre a aquestes 

necessitats. 

Aquesta eina es pot u?litzar per establir indicadors i punts de referència per a 

inicia?ves de promoció de la salut comunitària i intervencions basades en el context, 

com ara la implementació de polí?ques d'accessibilitat i oci comunitari per a nens amb 

discapacitat, i pot ajudar a promoure futures inicia?ves de promoció de la salut per a 

aquests nens i les seves famílies. . 

Avaluació:L'índex d'inclusió en salut pot iden?ficar les barreres ambientals i els 

facilitadors de la inclusió de la salut comunitària i ajudar a abordar els problemes 

existents. 

Transferibilitat del bé: implicació d'especialistes que entenen o coneixen l'ús d'aquest 

índex i saben aplicar i avaluar els resultats, organitzacions que poden fer un canvi si 

s'iden?fiquen problemes. 

Títol de la bona pràc?ca: Inclusió de nens amb discapacitat. 

Descripció: A Austràlia, hi ha un enfocament de dos nivells dels serveis d'ECEC, amb 

l'aprenentatge primerenc (guarderia) recolzat a nivell nacional pel govern australià i 
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serveis per a nens de 3 a 5 anys organitzats pels governs estatals i territorials. Pel que 

fa a l'atenció infan?l, el Programa Nacional de Suport a la Inclusió (PSI) dóna suport a 

nens amb discapacitat, nens aborígens o illencs de l'estret de Torres, nens d'orígens 

culturals i lingüís?cs diversos i nens amb problemes mèdics greus, retards en el 

llenguatge i la parla o comportaments disrup?us. La majoria dels fons ofereixen 

educadors addicionals per donar suport a un nen amb una discapacitat o necessitats 

de suport elevades, serveis d'interpretació o un treballador bilingüe. Un altre 

component, l'Agència de Suport a la Inclusió, dóna suport a un servei per desenvolupar 

un Pla Estratègic d'Inclusió, que iden?fica la necessitat de modificació, formació o 

recursos addicionals, inclòs equipament especialitzat. El personal de l'Agència de 

Suport a la Inclusió pot visitar el servei per oferir assessorament (Departament 

d'Educació, Competències i Ocupació, 2020). 

A l'estat de Victòria, per exemple, una guarderia ISP també proporciona finançament 

per a personal addicional a curt i llarg termini i té certa capacitat per oferir 

assessorament (Departament of Educa?on and Training, 2016). Els programes 

d'inclusió se centren principalment en la contractació de personal addicional amb 

qualificacions mínimes per atendre nens amb discapacitat. El Marc d'Aprenentatge 

Infan?l, que orienta els serveis d'ECEC, té una definició àmplia d'inclusió, que inclou la 

diversitat social, cultural i lingüís?ca dels infants, els seus es?ls d'aprenentatge, 

capacitats, discapacitats, gènere, circumstàncies familiars i ubicació geogràfica 

(Departament d'Educació, Ocupació i Workplace Rela?ons, 2009), però no es va 

desenvolupar dels principis a la pràc?ca. 

A Grècia, d'acord amb el marc legal actual, la inclusió de la primera infància 

s'implementa principalment mitjançant el suport a l'aula per part del personal de 

suport a la primera infància. La ?tulació del personal de suport a la primera infància va 

des d'unes poques hores de formació de desenvolupament professional sobre inclusió 

fins a un �tol de postgrau en educació infan?l o educació especial (Llei 3699/2008, art. 

20). Actualment, a nivell nacional o local, falta un marc consensuat i basat en 

evidències per a la implementació de la inclusió, com ara la publicació de pràc?ques 

inclusives recomanades i/o orientacions específiques per donar suport a la 

implementació. En conseqüència, en els sectors de la primera infància i l'educació 

infan?l especial, Existeixen diferents percepcions sobre com s'ha d'implementar la 
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inclusió, amb la pràc?ca inclusiva sovint percebuda com un model per "integrar" els 

estudiants amb discapacitat a l'aula general (Fyssa, Vlachou i Avramidis, 2014). La 

manca d'un marc compar?t per definir i guiar la implementació de pràc?ques 

inclusives també es reflecteix en la percepció dels educadors sobre els seus rols, ja que 

molts professors d'educació general consideren que els professors d'educació especial i 

el personal de suport són responsables de donar suport a les necessitats de 

desenvolupament i aprenentatge dels nens amb discapacitats a l'aula general (Vlachou 

& Fyssa, 2016). d'alumnes amb discapacitat a l'aula general (Fyssa, Vlachou i Avramidis, 

2014). La manca d'un marc compar?t per definir i guiar la implementació de pràc?ques 

inclusives també es reflecteix en la percepció dels educadors sobre els seus rols, ja que 

molts professors d'educació general consideren que els professors d'educació especial i 

el personal de suport són responsables de donar suport a les necessitats de 

desenvolupament i aprenentatge dels nens amb discapacitats a l'aula general (Vlachou 

& Fyssa, 2016). d'alumnes amb discapacitat a l'aula general (Fyssa, Vlachou i Avramidis, 

2014). La manca d'un marc compar?t per definir i guiar la implementació de pràc?ques 

inclusives també es reflecteix en la percepció dels educadors sobre els seus rols, ja que 

molts professors d'educació general consideren que els professors d'educació especial i 

el personal de suport són responsables de donar suport a les necessitats de 

desenvolupament i aprenentatge dels nens amb discapacitats a l'aula general (Vlachou 

& Fyssa, 2016). 

Avaluació: Exemples de diferents països (i de Grècia) de bones pràc?ques d'implicar els 

nens en els sistemes d'aprenentatge primerenc. 

Transferibilitat de bones pràc?ques: Canvi sistemà?c, mandra de les diferents 

organitzacions cap a la inclusió. 

Títol de la bona pràc?ca: Teràpia de joc. 

Descripció: La teràpia de joc pot ajudar els nens a aprendre comportaments més ú?ls i 

correctes, a comprendre les seves emocions i a resoldre conflictes interiors. A través de 

la teràpia de joc, els nens també aprenen l'autocontrol i l'autoes?ma, com expressar 

els seus sen?ments, resoldre problemes, millorar les seves habilitats comunica?ves i 

canviar conductes problemà?ques. 

Avaluació: La teràpia de joc pot millorar les habilitats comunica?ves dels nens i donar-

 / 57 66



los l'oportunitat d'aprendre. 

Transferibilitat de bones pràc?ques: Terapeuta especialitzada en aquesta forma de 

teràpia, un lloc per jugar els nens, joguines, música. 

Títol de la bona pràc?ca: Teràpia cogni?vo-conductual per a nens amb ansietat. 

Descripció: Amb l'ajuda de la TCC (teràpia parlant) podeu ajudar els nens a entendre 

com funcionen els seus pensaments, quines són les seves emocions i com afecten el 

seu comportament, i com el seu comportament pot canviar a mesura que canvien les 

seves emocions. A més, els nens aconsegueixen el control dels seus pensaments, 

aprenen a parlar de si mateixos de manera saludable, troben estratègies efec?ves 

d'afrontament i, si cal, s'enfronten a la situació temuda per demostrar que les coses 

estan bé. 

Avaluació: La TCC ajuda a les persones a aprendre i entendre les seves emocions i el 

que hi ha darrere, millorant la seva salut mental. 

Transferibilitat de bones pràc?ques: Un terapeuta especialitzat en aquesta forma de 

teràpia. 

Títol de la bona pràc?ca: Animals a classe. 

Descripció: Un nombre creixent d'inves?gacions demostra els beneficis que tenen les 

mascotes sobre les persones. La presència d'animals a una aula de primària també pot 

tenir molts avantatges. Els alumnes no necessàriament han de par?cipar en ac?vitats 

amb l'animal. Fins i tot la mera presència és suficient per veure els resultats posi?us. 

Avaluació: 

● Se sap que els animals ajuden a calmar els nens durant els atacs de pànic i es poden 

considerar els seus amics, ajudant-los a sen?r-se menys sols. 

● Una mascota a l'aula pot ajudar a que els estudiants siguin responsables, ja que 

s'ha de cuidar. 

● A més, s'ha demostrat que la presència d'un animal té un impacte posi?u en els 

resultats acadèmics dels estudiants. 

● Els animals també poden fer que els nens siguin més conscients del seu entorn i 

potenciar les seves habilitats socials. 

Transferibilitat de bones pràc?ques: Aquesta pràc?ca només és possible si cap dels 
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alumnes és al·lèrgic als animals i si hi ha recursos suficients per tenir cura d'una 

mascota. 

Títol de la bona pràc?ca: Projecte LINK: Learning in a New Key (Cos i música per 

escoltar i compar?r sense paraules) 

Descripció: El projecte va implicar entrenar a musicoterapeutes i ar~erapeutes amb els 

professors per tal d'empoderar-los en l'ús de pràc?ques i enfocaments expressius 

centrats en la música en el seu treball, ajudar-los a adquirir noves i innovadores 

habilitats i donar suport al benestar relacional a l'aula, tant per als estudiants. i per ells 

mateixos. El paper dels formadors era, doncs, potenciar les habilitats d'escolta i 

l'expressivitat dels professors a un nivell predominantment no verbal mitjançant una 

major consciència. Altres objec?us van ser ampliar les estratègies educa?ves 

expressives en termes d'autoregulació emocional. Per exemple, es va animar als 

professors a explorar el seu propi espai intern mitjançant exercicis de respiració i 

imaginació. També s'ha u?litzat la musicoteràpia. A més, els alumnes també van 

par?cipar en musicoteràpia i altres ac?vitats similars. El seu producte final va ser un 

vídeo musical que es va veure i es va discu?r amb el professor i el terapeuta-formador. 

Avaluació:En la seva final, els professors van compar?r i anomenar diferents ac?tuds 

que van poder experimentar i desenvolupar: van parlar de la importància d'escoltar les 

maneres subjec?ves d'expressar-se dels alumnes, de valorar les seves habilitats 

emocionals i de ser més flexibles i crea?us en la seva interaccions. Van informar que les 

seves habilitats d'observació s'han desenvolupat cap a una manera d'ensenyar 

centrada en l'estudiant i que la seva atenció s'ha centrat més en el procés que no pas 

principalment en el producte de l'experiència d'aprenentatge. Paral·lelament, han 

destacat la importància de disposar d'un temps adequat a la jornada escolar per a 

aquestes ac?vitats i de ser recolzats en el desenvolupament de noves accions 

educa?ves pràc?ques relacionades amb aquestes competències. 

Transferibilitat de bones pràc?ques: Es necessita un psicòleg professional en aquest 

àmbit concret per organitzar correctament aquest projecte. 

Resultats i comentaris: 

● Amb l'ajuda dels animals, els nens poden entendre les seves emocions i curar-se. 
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● Mitjançant l'índex d'inclusió en salut és possible iden?ficar barreres ambientals i 

facilitadors de la inclusió en salut comunitària. 

● Amb l'ajuda de la teràpia de joc els nens poden entendre/aprendre sobre les seves 

emocions, aprendre a resoldre conflictes. 

● Amb l'ajuda de la TCC els nens poden aprendre i entendre com funcionen les seves 

emocions i com es relaciona el seu comportament amb elles. 

● Hi ha evidències que la presència d'animals a les aules pot proporcionar una 

sensació de pau i calma tant als alumnes com als professors. D'aquesta manera 

ajuda a combatre l'ansietat i millora la seva salut mental. 

● La música, les arts i els llenguatges corporals expressius es consideren en relació als 

seus efectes posi?us en els processos d'aprenentatge i regulació emocional, així 

com pel seu potencial crea?u i relacional, per tant sobretot en benefici de la salut 

mental dels receptors. 
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5.3.3. Spoke Arts i Cultura - Europanet (Romania) 

Àmbits d'intervenció del Spoke Arts i Cultura: 

● Familiaritzar els estudiants amb diferents formes d'art i diferents cultures. 

● U?litzar l'art com a eina per millorar la par?cipació en el procés d'aprenentatge. 

● Desenvolupar les competències futures dels estudiants per a les indústries 

crea?ves i fomentar l'esperit europeu a través de la cultura i les arts. 

● Desenvolupar les habilitats comunica?ves dels estudiants en l'àmbit social; 

● Es?mular la col·laboració entre grups de la societat. 

Persones implicades: Les pràc>ques han estat desenvolupades conjuntament per 

persones amb la formació següent: 

● Educadors 

● Ar?stes 

● Responsable d'ins?tucions culturals 

● Directors de teatre 

● Estudiants d'estudis de teatre 

● Universitat de les Arts 

● Ens públics locals 

Des>nataris: 

● Nens 

● Educadors 
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Bona pràc>ca: 

Títol de la bona pràc?ca: Integració de les Arts en el Currículum 

Descripció: La "Setmana ALTFEL" està aprovada al currículum educa?u romanès per a 

les ins?tucions educa?ves formals, que se celebra en una data fixa (a par?r del 2022 

cada escola pot triar el període segons les especificitats locals). 

Durant aquesta setmana ALTFEL els nens van a les ins?tucions escolars, però es 

fomenta la par?cipació en altres ac?vitats: visites a museus, tallers crea?us, trobades 

amb diversos exponents de la cultura i l'art, espectacles, etc. 

Avaluació: La integració de les arts al currículum, aquesta setmana ALTFEL (traduït per 

ALTFEL significa "una altra manera"), ofereix als estudiants i professors experiències 

d'aprenentatge a través de l'art i la cultura que són es?mulants i desafiants 

intel·lectualment i emocionalment. Amb aquestes ac?vitats s'es?mula l'esperit 

europeu a través d'una cultura comuna i també s'es?mula les indústries crea?ves des 

de ben pe?ts (vegeu el Pla Europeu de la Cultura). 

Transferibilitat de la bona pràc?ca: Requereix un bon accés a les ins?tucions culturals o 

un accés flexible de les ins?tucions culturals (ar?stes/representants culturals) a les 

ins?tucions educa?ves. 

Títol de la bona pràc?ca: Teatre (Drama?tzació a l'escola) - integració al currículum/2 

Descripció: Al currículum educa?u romanès per a les ins?tucions educa?ves formals, a 

par?r del 2018 s'ha acceptat el teatre a l'educació com una forma específica de 

"després de l'escola". Així, estudiants d'universitats d'art, actors de teatres i 

ins?tucions culturals teatrals estaven directament presents a les ins?tucions educa?ves 

i tenien l'oportunitat de desenvolupar classes de teatre. Així es va posar en pràc?ca el 

vincle entre educació i art, segons la prioritat del Pla de treball europeu per a l'art i la 

cultura. 

Avaluació: La integració del teatre a l'educació, les hores directes de teatre a les escoles 

(també a les ins?tucions d'ECEC) van oferir als estudiants i professors experiències 

d'aprenentatge a través de l'art i la cultura/desenvolupar competències socials per als 

par?cipants així com habilitats per treballar en grup (presar decisions, escoltar). a 

altres, etc.) Per al desenvolupament de l'esperit europeu, aquestes capacitats de 
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treball conjunt són molt importants perquè augmenten l'esperit de tolerància i el nivell 

de democràcia a nivell individual. 

Transferibilitat de bones pràc?ques: Requereix un bon accés a les ins?tucions culturals 

o un accés flexible des de les ins?tucions culturals (ar?stes/representants culturals) a 

les ins?tucions educa?ves i també llocs específics per a la dramatúrgia/teatre a les 

aules educa?ves (infraestructures, assentaments logís?cs). 

Títol de la bona pràc?ca: Suport de les administracions públiques per facilitar l'accés a 

esdeveniments culturals i ar�s?cs 

Descripció: A Romania, les autoritats públiques locals tenen la possibilitat d'ajudar els 

nens de les zones rurals a anar a les grans ciutats on tenen lloc esdeveniments i 

ins?tucions culturals. Les autoritats públiques locals poden oferir als nens transport 

públic específicament per a nens. En el cas de les comunitats rurals locals amb 

desenvolupament local i recaptació d'impostos, també és possible subvencionar la 

par?cipació dels infants en esdeveniments culturals cobrint totes les despeses de 

par?cipació (?quets, àpats el dia del viatge, etc.). 

Avaluació: La possibilitat de suport que ofereixen els poders públics directament als 

estudiants per par?cipar en esdeveniments culturals i ar�s?cs es veu com un deure de 

les autoritats i de l'estat per a una nova generació europea. Aquest suport s'ofereix en 

par?cular per fer noves experiències d'aprenentatge a través de l'art i la cultura/

desenvolupar habilitats socials per als par?cipants i també la capacitat de treballar en 

equip (presar decisions, escoltar els altres, etc.) per al desenvolupament de l'esperit 

europeu, aquestes habilitats. treballar junts són molt importants perquè eleven 

l'esperit de tolerància i el nivell de democràcia a nivell individual. 

Transferibilitat de bones pràc?ques: Requereix un bon diàleg entre els representants 

dels poders públics i els responsables de les ins?tucions educa?ves. 
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Resultats i comentaris: 

● L'art es pot u?litzar per aprendre sobre cultura, esdeveniments històrics i molts 

altres temes. 

● Teatre, teatre a l'educació, teatre a les escoles - es pot u?litzar per desenvolupar 

habilitats socials, capacitat de treballar junts, etc. 

● Par?cipació en esdeveniments ar�s?cs i culturals: es pot u?litzar per desenvolupar 

habilitats socials, capacitat de treball conjunt, esperit de tolerància i educació 

contra la discriminació, etc. 
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