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Què és ECASS?

• ECASS és un projecte europeu finançat pel programa Erasmus (KA2) que té com a 
objectiu la creació de solucions innovadores per a governs locals per reduir la 
segregació escolar a les ciutats Europees. 

• ECASS és un projecte col·laboratiu internacional de tres ciutats europees 
(Barcelona, Milà i Oslo) que es basa en el treball conjunt entre grups de recerca i 
responsables de política educativa. El principi de transferència de coneixement 
és el principal component del projecte.



Per què el projecte ECASS?

• Increment de processos de segregació residencial i escolar de població 
desafavorida i de població immigrant a les ciutats europees.

• La importància del nivell local per a desplegar polítiques efectives de lluita 
contra la segregació escolar.

• El potencial de l’aprenentatge mutu i de l’anàlisi comparada de les 
polítiques educatives.

• Oportunitat de situar la lluita contra la segregació escolar al capdavant de 
les polítiques educatives europees (l’oportunitat de construir una Agenda 
Europea)



Institucions participants

Produir i testar solucions innovadores en les polítiques educatives locals, amb 
la finalitat de millorar la inclusió educativa dels grups socials més vulnerables

Principal objectiu

• Globalització Educació I Polítiques Socials (GEPS), UAB (Institució coordinadora)
• Consorci d’Educació de Barcelona (Direcció d’Acció Educativa)
• Laboratorio di Politiche Sociali (LPS), Politecnico di Milano
• Servizi Scolastici ed Educativi, Comune di Milano
• Institute for Regional Planning, Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
• Department of Schools and Education, Oslo Kommune



1. Polítiques de planificació de l’oferta i d’admissió escolar

2. Detecció de grups vulnerables i gestió de l’escolarització

3. Polítiques d’informació i acompanyament a les famílies

4. Polítiques compensatòries per a estudiants I escoles en situació 
social desafavorida

5. Nous sistemes de governança

5 grans àmbits



• IO1: Catàleg d’indicadors sobre segregació escolar 

• IO2: Materials didàctics per a professionals de l’educació (tècniques 
d’educació, professorat, altres agents).

• IO3: Guia Europea per a responsables polítics

• IO4: Recursos per a la cooperació entre escoles i altres serveis 
comunitaris

• IO5: Packs informatius per a famílies

Productes esperats: intellectual outputs



La participació i difusió a ECASS

• Multiplier events: Oportunitats per a consulta, assessorament i difusió 
del projecte.

2 nacionals per ciutat i 2 internacionals

• Actors rellevants: Administracions local i autonòmica, representants de 
centres públics i concertats, sindicats, associacions de famílies, 
moviments educatius, actors no educatius.



Impactes esperats

• Públics: Responsables polítics europeus, nacionals i locals, ONGs que 
treballen en educació inclusiva, sindicats d’educació, associacions de 
famílies i opinió pública.

• Àmbits d’impacte:
• Crear i millorar dades en l’àmbit de l’educació inclusiva. 
• Impulsar noves polítiques i pràctiques per a reduir la segregació 

escolar
• Generar sistemes de cooperació entre actors
• Reforçar la conscienciació i les actituds positives envers les polítiques 

de des-segregació.



Estratègies de difusió

Web del projecte: descripció i resultats del projecte

Articles de difusió

Articles acadèmics

Materials a la School Gateway platform

Campanyes comunicatives: packs informatius a famílies, vídeos, etc.



Calendari



Moltes gràcies!

Més informació a

http://www.ecass.eu/


