
 

 
PROJECTE PROMOCIÓ ESCOLAR DEL POBLE GITANO A 
CATALUNYA 
 
 
ORIENTACIONS PER A CENTRES QUE ESCOLARITZEN ALUMNAT GITANO 
 

El poble gitano ha patit, al llarg de la seva història, una situació sovint de pobresa i 

d'exclusió social en tots els àmbits. No obstant, aquest poble ha estat capaç d'articular 

llaços per viure en contextos socials diversos, adaptant-se a aquelles situacions i 

entorns nous sense perdre els seus propis trets diferencials. Malgrat això, encara avui 

en dia encara persisteixen determinats estereotips i prejudicis socials que són motivats 

sovint pel desconeixement, i són una font inqüestionable d'exclusió d'aquest poble.  

 

En els darrers anys s’ha fet palesa la necessitat que el sistema educatiu s’adeqüi a la 

creixent complexitat i pluralitat que ha anat adquirint la societat catalana. En relació 

amb el poble gitano es va posar de manifest l'alt percentatge d'absentisme i fracàs 

escolar de l'alumnat i la necessitat d'incidir-hi positivament.  

 
En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament, d’acord amb les resolucions 1045/VI 

i 1045/VI del Parlament de Catalunya i el III Pla integral del poble gitano, impulsa el 

Projecte promoció escolar del poble gitano a Catalunya. Aquest Projecte té els 

següents objectius: 

 Aconseguir l’escolarització plena de l’alumnat gitano a Catalunya a les diferents  

etapes del sistema educatiu mitjançant la prevenció, la diagnosi i l’actuació 

precoç contra l’absentisme i el fracàs escolar. 

 Contribuir a l’èxit escolar i a la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano. 

 Potenciar la visibilització i els valors de la cultura gitana dins el currículum 

escolar i la vida del centre educatiu. 

Per tal d’aconseguir els objectius proposats, el Projecte promoció escolar del poble 

gitano a Catalunya compta amb la figura del promotor escolar. El Promotor escolar 

és un professional membre del poble gitano, que coneix els elements configuradors de 

la identitat d’aquest poble i d’altres derivats de la situació socioeconòmica, i la 

diversitat d’expectatives de les famílies davant del fet escolar. És un referent positiu 

per a la comunitat gitana, coneix les entitats i les persones de respecte, i manté bona 

relació amb les famílies. Aquest professional ajuda a potenciar la participació de les 

famílies del poble gitano en l’educació, les informa sobre l’accés a l’oferta educativa i 

de lleure, i crea vincles entre la comunitat gitana, el centre educatiu i el seu entorn. 
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El Projecte Promoció escolar del poble gitano a Catalunya promou actuacions en 

diversos àmbits: centres educatius (alumnat i professorat), famílies i entorn 

educatiu.  

El paper del centre educatiu és fonamental per a la implementació del projecte. Així 

doncs, a més de treballar conjuntament amb el promotor escolar i/o altres agents 

educatius de l’entorn, ha d’ajustar la seva resposta educativa i organitzativa a les 

necessitats de l’alumnat. Per tal de facilitar la seva tasca, el Departament 

d’Ensenyament posa a l’abast dels centres el present document d’orientacions.  

 

Les orientacions s’agrupen en quatre blocs: pla d’acollida, absentisme, currículum i 

acció tutorial amb els alumnes i les famílies. Convé que les actuacions derivades 

de les orientacions comptin amb el suport dels diferents agents de la comunitat 

educativa: TIS, serveis socials, entitats de lleure, mediadors culturals, promotor escolar 

(en cas de tenir-ne), etc. 

 

 

PLA D’ACOLLIDA 

L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu posa 

en funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat educativa, o els 

que s’incorporen després de processos d’absència, en la vida i la cultura del centre i,  

alhora, fer-los partícips dels projectes que s’hi desenvolupen. 

El centre educatiu ha d’elaborar un Pla d’Acollida que defineixi els processos a seguir 

durant l’arribada de nous membres de la comunitat escolar (alumnes, professorat, 

famílies, PAS, etc.) i ha de crear una estructura organitzativa que permeti plantejar 

l’acollida com un procés gradual i seqüenciat en el temps, no quedant restringida a un 

primer contacte o trobada inicial. 

Els processos d’acollida, com a primer moment de socialització, poden esdevenir un 

element clau per a la creació de vincles, per establir un bon clima relacional i per 

afavorir la implicació en el centre de tots els seus membres. A més a més, l’acollida 

també ha de contemplar mesures en la reincorporació després de llargs processos 

d’absència dels alumnes. Per aquest motiu, cal fer un seguiment i acompanyament 

individualitzat de l’alumnat que es reincorpora al centre i establir les mesures 

educatives i els compromisos necessaris entre la família, el centre i l’alumne per 

garantir una correcta adaptació. 
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Per tal de facilitar els processos d’acollida i la relació entre les famílies i el centre 

educatiu, és convenient comptar amb el suport d’un professional (docent o extern al 

centre) que sigui un referent de confiança de la comunitat gitana.  

PLA D’ACOLLIDA 

En el cas de zones amb alt percentatge d’alumnat gitano, fer una jornada d’àmbit 
municipal on s’incideixi en la importància de l’escolarització i es comparteixi el 
testimoni de gitanos que han assolit l’èxit educatiu. 

Parlem d’educació per celebrar el Dia Internacional del Poble Gitano 
En aquesta jornada celebrada a Badalona es va presentar una iniciativa d’un grup de dones 
gitanes que, entre altres aspectes, destaquen les necessitats de formació de l’alumnat 
gitano, en concret de les noies. 

Joves amb futur 

En aquest llibre publicat per la Fundació Privada Pere Closa es mostren les experiències de 
nois i noies gitanos que han aconseguit l’èxit escolar, així com les dels professionals de 
l’àmbit socioeducatiu. El contingut del llibre s’estructura en les parts següents: èxit, 
promeses, oportunitats, educant per viure i jo de gran vull ser... 

GITANOS CON ESTUDIOS, GITANOS CON FUTURO 

Campanya del Secretariado Gitano per lluitar contra l’abandonament prematur de les aules 
de la població gitana. Posa l’enfocament en transmetre la importància de l’educació a 
adolescents gitanos entre 12 i 16 anys, 

16a Trobada d’estudiants gitanes de Catalunya Figueres  

En aquesta trobada, celebrada l’octubre de 2014 a l’escola L’Amistat, es va reflexionar 
sobre l’educació com un mitjà per superar les desigualtats i impulsar l’èxit social. En la taula 
rodona, noies gitanes universitàries van explicar les seves experiències. 
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https://icomunitariacbs.wordpress.com/2012/04/26/parlem-deducacio-per-celebrar-el-dia-internacional-del-poble-gitano/
https://icomunitariacbs.wordpress.com/2012/04/26/parlem-deducacio-per-celebrar-el-dia-internacional-del-poble-gitano/
http://www.fundaciopereclosa.org/ca/publicacions/joves-amb-futur
http://www.gitanos.org/campannas/gitanos_con_estudios__gitanos_con_futuro.html
http://www.gitanos.org/campannas/gitanos_con_estudios__gitanos_con_futuro.html
http://www.tramuntanatv.com/news/a16a-trobada-destudiants-gitanes-de-catalunya-a-figueres-/


 

 

Fer participar activament les AMPA  en l’acollida per tal de facilitar que les famílies 
s’impliquin i participin en el procés educatiu dels seus fills. 

Ajudem les famílies nouvingudes!  

En aquest document es donen orientacions a les AMPA per facilitar l’acollida i la integració 
de famílies nouvingudes.  

Tothom a l’AMPA. Guia d’Acollida de les famílies. FAPAC 

En aquest document s’ofereixen orientacions i recursos perquè cada AMPA pugui elaborar 
el seu propi Pla d’Acollida. 

Potenciar la col·laboració de l’AMPA en diferents accions (reunió d’inici de curs, 
jornada de portes obertes, jornades de participació de famílies) on es posi de 
manifest la importància de l’escolarització de l’alumnat del poble gitano. 

La mateixa actuació és el recurs 

Elaborar el dossier o document d’acollida amb un llenguatge senzill, clar i que 
contingui informació visual suficient. 

Escola i Família 

El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres l'aplicació informàtica Escola i 
família, amb orientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés 
escolar i educatiu dels seus fills. En l’apartat Eines, estratègies i models dels recursos 
d’Acollida, trobareu diversos models de dossier d’acollida adreçats a les famílies.  

La implementació d’activitats i estratègies de col·laboració amb les famílies. Sorribas, M., 
Izquierdo, E., Romero, V. i Boyero, J.M. 

En aquest dossier s’aprofundeix en les diferents tècniques i mètodes per comunicar-se, de 
manera individual i col·lectiva, amb les famílies (des dels contactes informals que es mantenen 
a diari, fins als informes, tot passant per les entrevistes, reunions, etc.) i orientacions sobre 
quina informació rellevant cal recollir i enregistrar (p. 24-30). 
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http://www.fapaes.net/pdf/LlibretImmigracioobert.pdf
http://www.fapac.cat/sites/all/files/root/Arrel/P%C3%BAblic/FaPaC/Projectes/Tothom%20AMPA/GUIA%20Tothom%20AMPA_Acollida%20fam%C3%ADlies.pdf
http://www.xtec.cat/web/comunitat/escolaifamilia
http://www.xtec.cat/web/comunitat/escolaifamilia/recursos/acollida/eines
http://www.xtec.cat/web/comunitat/escolaifamilia/recursos/acollida/eines
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M01/web/html/media/fp_edi_m01_u4_pdfindex.pdf


 

 

Garantir que l’alumnat en risc d’absentisme i les seves famílies rebin el suport 
necessari i puguin participar del procés d’acolliment en igualtat de condicions. 

 
Fitxes i recursos sobre participació >Acollida i acompanyament dels nous alumnes  
Aquesta fitxa elaborada pel Departament d’Ensenyament té com a objectiu preparar l’acollida i 
l’acompanyament dels nous companys i companyes de 1r d’ESO per part de l’alumnat de 2n 
d’ESO. Aquesta activitat ha de ser realitzada en el marc de la tutoria. 
 
GUÍA PARA TRABAJAR CON FAMILIAS GITANAS EL ÉXITO ESCOLAR DE SUS HIJOS E 
HIJAS. Fundación del Secretariado Gitano (2013).  
Aquesta guia ofereix orientacions per elaborar un Pla de treball familiar que contribueixi a 
l’adequada participació de l’alumnat en la vida escolar (p. 80-86). En la mateixa guia, a les 
pàgines 126-130, trobareu un registre d’informació familiar encaminat a recollir informació 
sobre diferents aspectes de la seva realitat, estil de vida i relacions amb el centre educatiu. 
 
Model d’entrevistes amb pares. Equipo AMEI 
En aquest espai es troben models d’entrevistes per a famílies segons l’edat dels seus fills.  
 
Seguiment dels alumnes Institut Esteve Terradas de Cornellà. 
En la pàgina web d’aquest institut es facilita als docents un recull de models per fer entrevistes, 
seguiment dels alumnes, comunicació amb les famílies, etc.  
 
 

Incloure mesures per compensar la no assistència a la reunió inicial de curs 
(entrevistes personals, dossiers, trucades telefòniques, etc.). 

Informacions per a pares que no han assistit a la reunió d’inici de curs.  

En el web de l’Institut Canonge de Crevillent es publiquen les informacions i orientacions 
que es donen als pares en la reunió d’inici de curs per tal que les famílies que no han pogut 
assistir-hi les puguin conèixer. 

 Dossier informatiu per a les famíles. Circular d’inici de curs 2014-2015.   

L’escola Enric Farreny de Lleida elabora i publica al seu web un dossier informatiu amb la 
intenció de facilitar una bona convivència i aconseguir un millor funcionament del centre i 
fomentar la participació de les famílies. 
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/325afe26-4d8b-4e0d-a86e-a9a70dba69b1/Acollida%20i%20acompanyament%20dels%20nous%20alumnes%20def.pdf
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/4/guia_roma_families_es_f.pdf
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/4/guia_roma_families_es_f.pdf
http://www.zona-bajio.com/Entrevista%20con%20padres%207.pdf
http://www.esteveterradas.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=428
http://iescanonigomanchon.edu.gva.es/index.php/departaments/orientacio
http://www.xtec.cat/ceipenricfarreny/


 

 

Planificar accions de suport per facilitar l’acollida i la integració de l’alumnat nou, i 
les seves famílies. 

Famílies acollidores. Escola Rocafonda de Mataró. 

En aquesta escola, amb la col·laboració de l’AMPA, es promouen les famílies acollidores 
que acullen i acompanyen les famílies de nova incorporació. 

Company tutor 

L’Institut Carles Vallbona de Granollers duu a terme un projecte  amb l’objectiu principal 
d’aconseguir que l’alumnat que  s’incorpora al centre ho faci de manera agradable, visqui 
l'experiència com a positiva i se’l senti com a seu des del primer dia. Per aconseguir-ho cada 
alumne de 6è té assignat un company tutor de cursos superiors. 

Tutoria entre iguals  

L’Institut Front Marítim de Barcelona desenvolupa un projecte de tutoria entre iguals en què els 
alumnes de 3r d’ESO acompanyen l’alumnat de 1r en la seva incorporació al centre. Una bona 
pràctica que facilita l’acollida i la integració de l’alumnat en risc d’absentisme.  

EL PROJECTE ROSSINYOL AL SECTOR EST. UNA PROPOSTA D’ACOMPANYAMENT 
EDUCATIU PER A NOIES GITANES 

En aquest projecte, en què treballen en xarxa la UdG, l’Ajuntament de Girona, el Departament 
d’Ensenyament i les entitats del Sector Est, hi participen 12 noies (6 noies estudiants 
d’educació primària i secundària del Sector i 6 estudiants universitàries). Les noies 
universitàries seran mentores de les noies de primària i secundària al llarg de sis mesos. 
L’objectiu d’aquest projecte és afavorir l’acompanyament en el pas de 6è a 1r d’ESO, fomentar 
la promoció personal i la promoció de la comunitat gitana, facilitar l’aprenentatge d’habilitats i 
competències que ajudin en el pas de Primària a l’ESO, i afavorir la implicació de la família en 
el procés educatiu. 
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http://www.xtec.cat/ceiprocafonda/projectes/Families%20acollidores%20Rocafonda.pdf
http://blocs.xtec.cat/acollidavallbona/category/projectes/
http://www.noalacoso.org/TEI.pdf
http://blocs.xtec.cat/sectorest/2014/11/24/el-projecte-rossinyol-al-sector-est-una-proposta-dacompanyament-educatiu-per-a-noies-gitanes/
http://blocs.xtec.cat/sectorest/2014/11/24/el-projecte-rossinyol-al-sector-est-una-proposta-dacompanyament-educatiu-per-a-noies-gitanes/


 

º 

Establir canals d’informació, atenció i seguiment de les famílies gitanes acabades 
d’arribar procedents de l’estranger, especialment de Romania, en referència a 
l’escolarització dels seus fills. 

Notes per a la comunicació amb les noves famílies que arriben al centre. Departament 
d’Ensenyament 

En aquest espai es faciliten notes en diversos idiomes per propiciar la comunicació i la 
relació amb la família de l’alumnat nouvingut. Es donen models per a diferents situacions 
quotidianes dels centres; autoritzacions per a sortides, demanda d’entrevista, horaris 
d’activitats. 

Guia de recursos web per a comunicar-se amb les famílies. Departament 
d’Ensenyament. 

En aquest document trobareu un llistat de programes i plataformes web per utilitzar en la  
comunicació de les famílies amb l’escola, així com el valor afegit que aporten cadascuna  
d’aquestes eines. 

DVD d’acollida. Educació. Departament de Benestar Social i Família 

En aquest web, el Departament de Benestar Social i Família posa a l’abast material 
audiovisual (traduït a diferents llengües) on s’explica el funcionament del sistema educatiu 
català i altres aspectes com la participació de les famílies en l’educació dels fills i filles. 

Fundació Secretariado Gitano 

Aquesta fundació treballa per a la promoció escolar i l’èxit educatiu de l’alumnat del poble 
gitano. Du a terme actuacions específiques amb l’alumnat gitano procedent de Romania i 
les seves famílies. 
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http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou/acollida/notes
http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou/acollida/notes
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76452a43-6c1a-422a-b493-38bbe3b569fa/COMUNICACiO%20EN%20LINIA.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=de9327dfcd275210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de9327dfcd275210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.gitanos.org/


 

 

Compartir les expectatives acadèmiques i professionals que té la família sobre el seu 
fill i ajudar a millorar-les. 

Carta de compromís educatiu. Departament d’Ensenyament. 

En aquest dossier s’ofereixen orientacions perquè els centres elaborin la carta de compromís 
educatiu en funció de les seves necessitats i context. També inclou models de cartes de 
compromís dels continguts comuns i models d’addendes de compromisos específics 
addicionals que poden contribuir a millorar les expectatives de les famílies respecte els seus 
fills i filles, i ajudar a fer-ne el seguiment. 

Guia per treballar amb famílies gitanes l'èxit escolar dels seus fills i filles . 

Aquesta guia és un recurs metodològic de caràcter pràctic per ajudar els professionals que 
treballen amb alumnat gitano a implicar les famílies en els processos educatius dels seus fills. 
En el capítol 6 de la guia podeu trobar l'eina metodològica per a la intervenció amb les famílies 
a l'escola, que permetrà treballar les expectatives de les famílies vers els fills. 

Informar sobre els ajuts i beques a famílies en situació socioeconòmica desfavorida, 
acompanyant-les quan sigui necessari en la gestió de les sol·licituds que s’hagin de 
presentar.    

Família i Escola. Junts x l’Educació 

Al web Família i Escola es pot trobar un apartat amb informació per a les famílies referent 
als diferents tipus de beques i ajuts als quals poden accedir. 

Incorporar la diversitat existent en l’ambientació de l’aula, fent visible la cultura 
gitana en el centre. 
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0ee5347c-83d7-42af-84b7-339f96d76dc8/Orientacions_carta_compromis_(sense%20data).pdf
http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/98181.html.es
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffamiliaiescola.gencat.cat%2Fca%2Fescolaritat%2Fserveis_i_tramits%2Fbeques_i_ajuts%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_lS9hKvHlUsuTmwX6irSamNdIPA


 

 

Convocar una reunió a l’inici de curs amb els professionals que s’incorporen al 
centre per compartir el projecte educatiu, els diferents projectes i l’especificitat del 
centre.  

L’acollida dels professionals en el centre educatiu. 
En aquest espai web del Grup de recerca en organització de centres (GROC) es poden trobar 
un recull d’articles i estudis sobre com ha de ser el procés d’acollida dels professionals que 
treballen en els centres educatius.  
 
Teixidó J. (2005). “L'acollida als professionals de nova incorporació”. Caixa d'Eines, núm 
6,   (p. 36-53).  
Síntesi on es consideren els diversos aspectes a tenir en compte en l'acollida al nou 
professorat i en la seva posada en pràctica. Delimitació de funcions i responsabilitats (p. 14-
16). 

Guia para trabajar con familias gitanas el éxito escolar de sus hijos e hijas. Fundación  

Secretariado Gitano. 2013. 

En aquesta guia, des de la pàgina 110 a la 120, es pot consultar quines han de ser les 
actituds i competències dels professionals que treballen amb famílies en risc d’exclusió. 

Acollida del professorat nou  

Prat Vigo M. L’acollida del professorat novell als centres d’ensenyament.  
En aquesta llicència d’estudis, l’autora analitza el procés d’acollida al professorat novell amb el 
qual el professorat va coneixent i incorporant progressivament els hàbits i la manera d’actuar 
pròpia del centre fins ésser considerat un membre més del claustre. Especialment d’interès les 
conclusions i propostes de milloa (p. 86-91). 

Garantir que els professionals del centre coneguin aspectes importants relacionats 
amb l’alumnat gitano i la seva cultura. 

Caixa d’eines 07. Llengua, interculturalitat i cohesió social. La cultura gitana al centre 
educatiu. (2008) 

En aquest monogràfic es descriuen experiències d’escolarització d’infants gitanos i com han 
evolucionat les relacions del poble gitano amb l’educació. També s’hi poden trobar recursos 
per donar a conèixer l’ètnia gitana. 

La comunidad gitana. Fundación del Secretariado Gitano 

En aquest web s’ofereix informació sobre la realitat del poble gitano a Espanya, fent un 
recorregut pels sis segles d’història a l’estat.   

L’ètnia gitana 

En aquest programa de "Millennium" es debat sobre la presència de la població d'ètnia 
gitana, del seu moment cultural i de com encaixa en la societat romanesa, una realitat que 
encara ens és molt desconeguda.  
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http://www.joanteixido.org/cat/acollida.php
http://www.joanteixido.org/doc/acollida/acollida_professionals.pdf
http://www.gitanos.org/publicaciones/guiafamiliasyeducacion/index.html
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200809/memories/1948m.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/14e9f15a-b546-4c9f-9cdc-1f3e86deb24d/caixaeines%25207A.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/14e9f15a-b546-4c9f-9cdc-1f3e86deb24d/caixaeines%25207A.pdf
http://gitanos.org/la_comunidad_gitana/index.php
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Letnia-gitana/video/3339170/


 

 

Voces gitanas  

Aquest web ofereix arxius sonors, vídeos, programes i una agenda d’esdeveniments 
relacionats amb el poble gitano. Concretament, el  Documental Veus Gitanes online, 
descriu el projecte de ràdio rom realitzat per un grup de dones joves gitanes del barri de la 
Mina, a Sant Adrià de Besòs.   

Maleta Amaró: Material i recursos per a adolescents i joves (12-18 anys) 

Aquest material permet al professorat conèixer els principals aspectes de la cultura i la 
història del poble gitano i treballar amb els alumnes les relacions positives entre cultures. El 

seu contingut està estructurat en set blocs d’activitats, una borsa de personatges,  una 

borsa de recursos i la guia pedagògica “Aprenem amb el poble gitano”. 

Programar, durant les celebracions del centre, activitats lúdiques que recullin la 
diversitat del centre. 

Sant Jordi multicultural 

En el Col·legi Lestonnac de Badalona celebren totes les festes del centre amb un caire 
intercultural. En aquest vídeo es mostra com celebren Sant Jordi llegint poemes de les 
diferents cultures que conviuen al centre, entre elles, la cultura gitana.  

La ràdio a la Festa de les Cultures  

En aquest espai del Servei educatiu Vallès Occidental es pot accedir a la matinal de ràdio 
que l’institut Castellar del Vallès i escoles de la zona van protagonitzar durant la Festa de 
les Cultures que organitza cada any l’institut. Aquest programa es va fer amb la 
col·laboració del magazine de Ràdio Castellar ‘Dotze’. 

 
 

 

ABSENTISME 

L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, dins de l’horari escolar, d’alumnat 

en edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està matriculat. Les 

situacions d’absentisme suposen discontinuïtats, trajectòries d’absències i reingressos 

a l’escola, i tenen un gran ventall, des del puntual al crònic. 

Tanmateix, hi ha altres realitats que sovint s'inclouen en aquest terme, com: 

l'abandonament, la no escolarització o la desescolarització. En alguns casos, són 

pràctiques que expressen una actitud d’estranyament i desmotivació davant l’escola, 

formes de transgressió de les normes o formes de desvinculació enfront de la cultura 

escolar. 

La no escolarització sol produir-se en les primeres edats. L’abandonament escolar i la 

desescolarització són problemàtiques més presents entre els 12 i els 16 anys i 

suposen una ruptura definitiva amb l’escola. 

 10

http://vocesgitanas.net/category/eventos/
http://vocesgitanas.net/category/eventos/
http://vocesgitanas.net/noticias/documental-veus-gitanes-online/
http://blocs.xtec.cat/mamaro/
http://blocs.xtec.cat/mamaro/
https://www.youtube.com/watch?v=bPjLB57hpG0
http://www.se-vallesoccidental8.net/radio-a-l-escola---l-escola-a-la-radio.html


 

El centre educatiu, amb la xarxa del seu entorn, ha de tenir en compte els diferents 

graus a l’hora de dissenyar protocols d’actuació. Les respostes davant l’absentisme no 

poden focalitzar-se en l’alumne/a absentista com a problema sinó en l’entorn en què 

es produeix, incidint i analitzant les causes de l’absentisme més enllà de les 

intervencions normatives i reactives que poden acabar cronificant-lo.  

 

ABSENTISME 

Elaborar un protocol de prevenció, detecció i intervenció d’àmbit comunitari sobre 
absentisme en coordinació amb l’administració local i els agents educatius del 
territori, entre ells, el promotor escolar, en el cas de tenir-ne.  

Millora de l’escolaritat: prevenció i atenció a l’absentisme escolar L’Hospitalet de 
Llobregat, 2014 

Aquest document vol ser una eina útil per als diferents agents educatius i contribuir a la 
millora de la qualitat de l’educació en igualtat d’oportunitats dels infants de L’Hospitalet.  

Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció de l’absentisme  Badalona, 2014 

Aquest document pretén ser una eina útil, realista i aplicable per treballar de forma 
coordinada en la detecció, prevenció i correcció de l’absentisme escolar a fi de garantir la 
permanència i la continuïtat amb èxit de tot l’alumnat en els centres educatius. 

Pla integral de millora de l’escolarització i tractament de l’absentisme escolar de 
Barcelona  

Aquest document recull les accions preventives i d’intervenció davant l’absentisme escolar. 
També es recull l’experiència de treball en xarxa a diferents districtes municipals de la 
ciutat. 

Disposar d’indicadors que permetin a la comunitat escolar identificar l’alumnat amb 
factors de risc d’absentisme.  

Millora de l’escolaritat: prevenció i atenció a l’absentisme escolar L’Hospitalet de 
Llobregat, 2014 

Aquest document exposa a les pàgines 41-53 diferents situacions d’absentisme que es 
poden detectar segons la intensitat de la problemàtica, i les actuacions i estratègies 
específiques que permetin un abordatge ajustat i eficient. 

Comunicar a les famílies de forma immediata qualsevol falta d’assistència dels 
alumnes no justificada prèviament (via telefònica, sms, e-mail, etc.).  

Intraweb Institut Jaume Balmes de Barcelona 

En el web d’aquest centre, els pares poden consultar diferents aspectes de l’escolaritat dels 
fills: absències, programació de les àrees, notes, calendari d’activitats, etc. 
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http://www.l-h.cat/gdocs/d3735089.pdf
http://badalona.cat/portalWeb/getfile;jsessionid=GzHnJXDKJXXxY2yGgpSDN9jcY0QW2Yh2vzbnZdH2P0cYy2q7G8rc!-1279865746?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dDocName=AJB061173&dID=70358&rendition=Web
http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/05_absentisme/Pla_Integral_Absentisme_Escolar_Modif_150709.pdf
http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/05_absentisme/Pla_Integral_Absentisme_Escolar_Modif_150709.pdf
http://www.l-h.cat/gdocs/d3735089.pdf
http://agora.xtec.cat/ies-jaumebalmes/intranet/


 

 

Notificació d’absències per sms. Institut de Castellbisbal 

En l’extracte del Reglament de Règim Intern d’aquest centre, a la pàgina 3, punt 1.2.6, 
s’especifica que les absències no justificades dels alumnes seran comunicades al matí o a 
la tarda a les famílies per mitjà de telèfon o sms.  

Canals de comunicació. Institut Josep Brugulat de Banyoles 

En aquest centre s’utilitzen diferents canals de comunicació (facebook, twitter, emisora de 
ràdio escolar, blogs, etc. per facilitar la comunicació amb les famílies. 

Institut Josep Lladonosa Lleida. 

En el web d’aquest centre els pares poden trobar diferents maneres de comunicar-se amb 
els docents: correu electrònic, twitter, etc. i disposar d’eines diverses per poder fer el 
seguiment escolar dels fills: moodle, tutoria, calendaris, etc. 

Afavorir el treball conjunt del centre educatiu amb el promotor escolar, en cas de 
tenir-ne,  per garantir l’escolarització òptima de tot l’alumnat gitano.  

La mateixa actuació és el propi recurs 

Preveure accions de suport per a l’alumnat absentista que es reincorpora al centre 
després d’un període d’absentisme (treball cooperatiu, pla individualitzat, tutoria 
entre iguals, etc.) i fer-ne el seguiment. 

Millora de l’escolaritat: prevenció i atenció a l’absentisme escolar L’Hospitalet de 
Llobregat, 2014 

Aquest document exposa a les pàgines 63-71 mesures d’acompanyament de l’alumnat 
absentista per facilitar el seu retorn i la nova adaptació a l’aula. Aquestes estratègies 
abasten l’àmbit acadèmic i educatiu, l’àmbit social i l’àmbit afectiu 

Tutoria entre iguals  

L’Institut Front Marítim de Barcelona desenvolupa un projecte de tutoria entre iguals en què 
els alumnes de 3r d’ESO acompanyen l’alumnat de 1r en la seva incorporació al centre. Una 
bona pràctica que facilita l’acollida i la integració de l’alumnat en risc d’absentisme.  

Emprar el recurs de millora Suport Escolar Personalitzat (SEP) per a l’assoliment de 
l’èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats 
individuals d’aprenentatge de cada nen i cada nena.   

 
Suport Escolar Personalitzat (SEP)  

El Departament d'Ensenyament impulsa El Suport Escolar Personalitzat per a l'assoliment de 

l'èxit escolar de tots els alumnes, i ofereix estratègies metodològiques per treballar a l’aula, i 

orientacions i activitats per treballar la lectura, l’escriptura i les matemàtiques. 
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http://agora.xtec.cat/iescastellbisbal/intranet/file.php?file=documents/documentacio/Reglament_RI_alumnes.pdf
http://www.iesbrugulat.net/portal/index.php
http://www4.iesjoseplladonosa.org/
http://www.l-h.cat/gdocs/d3735089.pdf
http://www.noalacoso.org/TEI.pdf
http://www.noalacoso.org/TEI.pdf
http://www.xtec.cat/web/curriculum/sep


 

 

Emprar el Programa Intensiu de Millora (PIM) quan sigui necessari prioritzar l’atenció 
a la diversitat de l’alumnat que accedeix al primer curs de l’educació secundària 
obligatòria sense haver assolit completament les competències bàsiques de 
l’educació primària.  

Programa Intensiu de millora (PIM)  

En aquest espai de la XTEC es presenta aquest programa impulsat pel Departament 
d’Ensenyament que  permet prioritzar l’atenció a la diversitat de l’alumnat que accedeix al 
primer curs de l’educació secundària obligatòria sense haver assolit completament les 
competències bàsiques de l’educació primària (en especial, la competència comunicativa i 
la matemàtica). També s’ofereixen orientacions i recursos per al professorat. 

 
 
 

 

CURRÍCULUM 

L’educació intercultural implica un model educatiu que potencia la cultura del diàleg i 

de la convivència, i ajuda a desenvolupar la consciència i el sentiment d’igualtat com a 

condició prèvia per al coneixement i el respecte de les diferències culturals.  

L’educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar a la 

ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com 

a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones, i el dret 

a la diferència en un marc de valors convivencials compartits, promovent espais 

d’inclusió basats en la igualtat i la necessitat de compartir uns valors comuns que 

ajudin a conviure en una mateixa comunitat. 

L’educació intercultural s’ha d’inserir al currículum de tots els centres educatius o, el  

que és el mateix, en totes i cadascuna de les àrees curriculars. Aquesta inserció no  

es planteja ni com una feina d’addició al currículum, ni com una feina de  

substitució d’uns continguts més o menys inadequats per uns altres de més adients,  

sinó com una “mirada” diferent, com un “enfocament” més inclusiu i més just. És  

una lectura diferent del currículum ordinari a partir dels tres eixos bàsics que  

informen l’educació intercultural: la identitat, la diversitat i l’equitat. 

Tothom tendeix a interpretar el món a partir de la pròpia experiència i el propi context 

cultural. Per aquest motiu, no veure reflectida la pròpia cultura en el currículum, 

dificulta el procés educatiu de l’alumnat.  

A més a més, cal que els professionals dels centres educatius coneguin les 

especificitats de la cultura gitana i tinguin en compte la diversitat intragrupal per no 

caure en la reproducció d’estereotips. 

 13

http://www.xtec.cat/web/curriculum/pim


 

 

CURRÍCULUM 

Plantejar el currículum de les diferents àrees des d’una perspectiva intercultural, 
incorporant aspectes de la història i cultura gitanes.  

Projecte d’educació intercultural > Currículum  

El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres aquest espai web on es poden 
trobar orientacions per treballar la interculturalitat dins del currículum i documents 
curriculars elaborats des d’un vessant intercultural. 

L’educació intercultural als centres educatius des de les àrees del 
currículum  

En aquest document elaborat pel Departament d’Ensenyament es fixen els eixos bàsics 
sobre els quals s’ha de bastir una educació intercultural (igualtat, diversitat, identitat), amb 
una atenció especial a la seva incorporació en el currículum i els materials curriculars. 

Caixa d’Eines 08 

Vargas, J. (2008). “Currículun i poble gitano” Caixa d'Eines, núm 8,   (p. 74-87).  

Aquest article ens ofereix una reflexió sobre la importància d’incloure la cultura gitana al 
currículum escolar, així com de la necessitat d’assegurar que sigui un currículum de màxims 
per a tothom, per així poder avançar cap a l’èxit educatiu de tots els infants i joves. 

 

Introduir  en el currículum ordinari referències a situacions o persones del poble 
gitano que hagin hagut de vèncer greus dificultats per aconseguir la seva integració.   

 
Enciclopedia del holocausto 
En aquesta pàgina web es parla de la situació dels gitanos als camps d’extermini durant el 
segle XX. El web té un apartat on s’expliquen històries personals de gitanos i com es van 
integrar a la societat després del seu pas pels camps. 

Joves amb futur 

En aquest llibre publicat per la Fundació Privada Pere Closa es mostren les experiències de 
nois i noies gitanos que han aconseguit l’èxit escolar, així com les dels professionals de l’àmbit 
socioeducatiu. El contingut del llibre s’estructura en les parts següents: èxit, promeses, 
oportunitats, educant per viure i jo de gran vull ser... 

Disposar de llibres i materials que tractin sobre la cultura gitana per treballar els seus 
signes identitaris, respectant-los i valorant-los.   

Contes Rromane  

En aquest espai podeu trobar l’activitat que proposa la Fundació Pere Closa per a difondre 
la cultura gitana a través de contes i llegendes populars gitanes. 

En aquest enllaç us podeu descarregar el llibre  

 14

http://www.xtec.cat/web/projectes/intercultural/ambitsactuacio/curriculum
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6a17a45c-b405-4ff7-9616-34a5b4794dc6/Educ_Intercultural_al_Curriculum.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6a17a45c-b405-4ff7-9616-34a5b4794dc6/Educ_Intercultural_al_Curriculum.pdf
http://www.pagegangster.com/p/SjPCG/
http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10006054
http://www.fundaciopereclosa.org/ca/publicacions/joves-amb-futur
http://www.fundaciopereclosa.org/es/projecte-difusio-de-cultura-gitana/contes-rromane
http://www.fundaciopereclosa.org/es/publicacions/contes-rromane


 

Aproximació a l’anàlisi dels materials didàctics des d’una perspectiva d’educació 
antiracista  

En aquest document elaborat pel Departament d’Ensenyament es realitza una anàlisi dels 
currículums sota una perspectiva multicultural (p. 3-7) i es donen orientacions per fer una 
anàlisi dels materials educatius (p. 7-11). 

Museu virtual del poble gitano 

En aquest espai web es pot trobar informació sobre el poble gitano. Destaquen els apartats: 
cultura, història, llengua i art. 

La comunidad gitana 

En aquest web de la Fundació Secretariado Gitano trobem un apartat amb nombrosos 
enllaços a webs, documents, pel·lícules, etc que fan referència a la cultura gitana, els seus 
signes d’identitat, valors culturals, etc. 

Manual antirumors  

En aquest manual elaborat per l’Institut Diversitas - Àmbit d’Investigació i Difusió Maria 
Corral, es pot trobar material pedagògic per combatre rumors i estereotips fonamentats en 
la diversitat cultural. Concretament es fa referència al poble gitano (p. 89-98) 

Fer present a l‘aula la varietat de llengües d’origen, en aquest cas el caló (zincaló o 
romaní espanyol) i utilitzar-les com un recurs lingüístic per al treball curricular.  

El català dels gitanos 

Aquest capítol del programa “Caçadors de paraules” està dedicat als gitanos catalans que 
parlen caló i a les paraules catalanes que procedeixen de la llengua dels gitanos. 

Museu virtual del poble gitano a Catalunya 

En aquesta pàgina web es pot trobar informació molt extensa sobre el caló (història, 
influència en la llengua catalana, etc.). També conté un petit glossari català-romaní 
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/08149cd1-e1c0-4425-899f-c37c9db6d5e4/Doc_materials.pdf
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http://www.gitanos.org/la_comunidad_gitana/index.php
http://www.ambitmariacorral.org/wp-content/uploads/2014/01/Manual-Antirumors.pdf
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23242
http://www.museuvirtualgitano.cat/ca/icons.html


 

 

Participar en programes que afavoreixin l’èxit escolar i la continuïtat en els estudis de  
l’alumnat gitano, especialment d’aquell en risc d’exclusió.  

      Apropa't als teus somnis   

La Fundació Secretariado Gitano ha presentat la seva nova campanya de sensibilització 

“Apropa’t als teus somnis” per motivar l’alumnat gitano a finalitzar la Secundària i continuar la 

seva formació.   

Projecte Shere Rom  

Programa d'Aprenentatge-Servei pel qual estudiants de la UAB col·laboren amb nois i noies 

entre 8 i 14 anys d'entorns de risc d'exclusió social en projectes mediats per les TIC. Aquests 

projectes es desenvolupen un cop a la setmana, al llarg de tot el curs. 

Es realitza dintre de l'escola, en col·laboració amb els mestres i en horari curricular i fora de 

l'escola, en col·laboració amb entitats socials. 

      Projecte SIKLAVIPEN SAVORENÇA (Educación con Todos) 

Aquest projecte de caràcter socioeducatiu està adreçat a la població gitana. Es treballa amb 

infants i joves gitanos, les seves famílies, els centres educatius i les entitats i els serveis de 

cada zona d’actuació o barri on està implantat. La finalitat primordial és ajudar a aconseguir 

l’èxit escolar dels infants gitanos, basant-se en la incorporació i el foment de la normalitat 

educativa. 

 

Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu que potenciïn la interacció de 
l’alumnat.   

Aprenentatge cooperatiu i avaluació formativa  

Col·lecció de tres vídeos, publicats pel Departament d’Ensenyament, amb les valoracions i 
reflexions dels mestres, els alumnes i les famílies de l'escola La Roureda de Sant Esteve 
Sesrovires sobre la posada en pràctica de metodologies de treball cooperatiu i d'avaluació 
formativa i formadora. Per ampliar informació, es pot consultar aquesta presentació, amb la 
inserció d’alguns documents d’organització i avaluació. 

El treball cooperatiu  

En aquest document publicat pel Departament d’Ensenyament, en el marc del Programa 
intensiu de millora, s’explica en què consisteix aquesta metodologia basada en el treball en 
equip i s’aporten algunes tècniques: el trencaclosques, els grups d’investigació, etc. 

Treball cooperatiu 

En aquest vídeo es mostra en què consisteix el treball cooperatiu i com promoure la 
cooperació, el respecte mutu, la responsabilitat i l’augment de l’autoestima de l’alumnat de 
l’Escola Can Puig de Banyoles. Els alumnes treballen en grup i el treball en equip promou la 
coresponsabilitat. 
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http://www.gitanos.org/actualidad/archivo/108487.html
http://www.5dbarcelona.org/
http://www.fundaciopereclosa.org/es/suport-a-la-formacio/projecte-siklavipen-savorenca
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http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27333


 

Aprenentatge entre iguals  

En aquest document publicat pel Departament d’Ensenyament, en el marc del Programa 
intensiu de millora, s’explica en què consisteix aquest mètode d’aprenentatge, basat en la 
creació de parelles d’alumnes, que poden ser de la mateixa edat o d’edats diferents. 

Emprar diverses metodologies que potenciïn l’aprenentatge des de les diferents 
intel·ligències.   

Què són les intel·ligències múltiples?  

En aquest espai del web Família i Escola. Junts x l’Educació trobareu informació detallada 
sobre les intel·ligències múltiples i com tenir-les en compte en el desenvolupament de l’aula. 

Aspectes comuns entre competències bàsiques i intel·ligències múltiples  

En aquesta presentació de Núria Alart es fa una aproximació a les competències bàsiques i les 
intel·ligències múltiples amb estratègies concretes d’aprenentatge per a desenvolupar-les. 

Diversificar les formes d’avaluació tenint en compte els diferents tipus i estils 
d’aprenentatge.   

Sanmartí, N (2010). Avaluar per aprendre. Barcelona: Departament d’Ensenyament. 

En el segon capítol d’aquest treball, l’autora aprofundeix sobre l’avaluació vista des de la 
seva funció reguladora, per tal que esdevingui un instrument que reguli els aprenentatges 
per part dels propis alumnes (diari de classe, qüestionaris d’autoavaluació, converses en 
grup gran, etc.). També ofereix eines per a l’avaluació per competències i models de 
planificació de treball i de rúbrica. 

Autoavaluació de l’alumnat  

Activitat elaborada amb l'objectiu que l’alumnat aprengui a fer una bona autoavaluació del 
seu treball incorporant propostes d’actuació per millorar. 

 

 

 

ACCIÓ TUTORIAL 

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen, amb la 

col·laboració de  la família, al desenvolupament personal i social dels alumnes, al 

seguiment del seu procés  d’aprenentatge i a l’orientació escolar, acadèmica i 

professional per tal de potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de decisions 

coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un major i 

millor creixement personal i integració social.  

L’acció tutorial comporta, per part de tot el professorat, el seguiment individual i 

col·lectiu de l’alumnat, i la relació amb les seves famílies. 
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df6b6ac8-6646-4ebc-ab7b-9c1a77fe311d/aprenentatge_entre_iguals.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=11ef29a0fa554310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=11ef29a0fa554310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default
http://www.slideshare.net/nalart/competncies-bsiques-i-intelligncies-mltiplesaspectes-comuns
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc53024f-626e-423b-877a-932148c56075/avaluar_per_aprendre.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc53024f-626e-423b-877a-932148c56075/avaluar_per_aprendre.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/14399cfc-77cf-4290-8bb1-3773336e8166/Autoavaluacio%20de%20l%27alumnatdef.pdf


 

Per garantir l’acció tutorial, el centre ha de definir una estructura organitzativa que 

faciliti la planificació i coordinació de les actuacions tutorials, el seguiment de cada 

alumnes i la relació amb les famílies. 

 

Planificació i coordinació de les diverses actuacions tutorials.  

El centre ha de preveure la coordinació entre tots els docents que incideixen en el 

mateix alumne i/o grup per tal de prendre les mesures necessàries perquè tot l’alumnat 

pugui continuar el procés d'aprenentatge. 

Seguiment del desenvolupament de cada alumne/a.  

En el seguiment de l'alumne s'ha de vetllar especialment per l'assoliment progressiu de 

les competències bàsiques i per la detecció de les dificultats de l'alumne en el moment 

en què es produeixen. 

El tutor/a lidera el grup i gestiona les relacions que s’hi estableixen. La seva 

intervenció té una influència decisiva en la dinàmica del grup i en la creació de 

condicions favorables pel creixement feliç i autònom de tots els alumnes dins del seu 

grup de referència. 

Entre d'altres factors és important: 

 la forma d'organitzar els grups, respectant la diversitat i afavorint relacions 

constructives. 

 la manera com parla als alumnes i els inclou en el grup, la seva intervenció per 

connotar positivament les dificultats d'alguns, per fer-los reconèixer les 

diferències o per valorar la necessitat d'acceptar-les. 

 la introducció del respecte cap a ells i entre ells, la curiositat pels seus 

interessos i les seves necessitats, la contenció de les seves pors i 

inseguretats... 

És bàsic que el tutor/a estigui implicat en el seguiment del procés de progrés de tots 

els seus alumnes, que supervisi i decideixi quin currículum s’ofereix als alumnes, 

siguin quines siguin les seves necessitats i vetlli per la coordinació entre tots els 

docents que intervenen en l‘activitat pedagògica del grup i amb les famílies.  

 

Mecanismes de relació i cooperació amb les famílies.  

Els centres han d'establir els procediments de relació i cooperació amb les famílies i 

han de facilitar informació sobre l'evolució escolar i personal dels seus fills perquè 

puguin exercir el dret i el compliment del deure de participar i d'implicar-se en el seu 

procés educatiu.  

El centre educatiu ha de dur a terme un treball conjunt escola-família que permeti una 

acció coherent i coordinada. Cal avançar en la proximitat i la confiança, aconseguir 
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una comunicació i una relació entre les famílies i els docents que permeti a l’escola 

explicar què es fa i per què es fa, i compartir aquells objectius que considera 

imprescindibles. Centre i família tenen un objectiu comú: l’èxit educatiu dels alumnes. 

 

 

La participació dels pares i mares en el procés escolar dels fills és un dret però també 

és un deure. Els centres educatius han de facilitar que les famílies puguin exercir les 

seves responsabilitats. 

En un model participatiu família i escola se senten part d’un mateix projecte i 

comparteixen objectius i significats. Cadascú, des del coneixement i el reconeixement 

de l’altre, actua dins del seu rol i competències pròpies de forma complementària.  

La implicació de les famílies en el seguiment de l’evolució escolar dels fills, així com la 

seva participació en els centres, és un element clau per aconseguir l’èxit educatiu de 

l’alumnat. Cal establir mecanismes diversos per tal de fer-la efectiva, així com generar 

expectatives d’èxit. 

 

ACCIÓ TUTORIAL 

      ALUMNES 

Dedicar els primers dies de classe a treballar hàbits d’aprenentatge. 

Protocol dels primers dies de l’escola Jaume Balmes del Prat de Llobregat. 

Aquesta escola té establert un protocol d’actuació, consensuat entre tot l’equip docent, per 
als primers dies de classe. El protocol indica quines estratègies cal treballar a l’inici del curs 
per tal de reforçar hàbits, cohesionar el grup, etc. 

Potenciar la participació de tot l’alumnat en l’organització de l’aula, fomentant la 
responsabilitat d’exercir càrrecs de gestió del grup classe.  

Fitxes i recursos sobre participació  
Recursos  elaborats  pel  Departament  d'Ensenyament  per  potenciar  la  participació  de 
l’alumnat en els centres educatius. Entre els quals destaquen: 

Elecció del delegat o delegada: activitat que ajuda a reflexionar sobre els aspectes a 
tenir en compte a l’hora de triar un delegat/da. 

Assemblea de classe: activitat en la qual es treballa què és una assemblea, per a què 
serveix i com s’organitza.  
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2a306cd7-aa90-476e-a895-48bebb3a5d16/Protocol%20dels%20primers%20dies%20-%20Escola%20Jaume%20Balmes.pdf
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/orgacentre/participacio/eines/recursosdepartament
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e76a4906-8c9d-47b7-a065-b36e0199f547/Eleccio%20del%20delegatdef.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e76a4906-8c9d-47b7-a065-b36e0199f547/Eleccio%20del%20delegatdef.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f028679e-8cdb-484b-bb0f-19e49f99e19c/Assemblea%20de%20classedef.pdf


 

 

Utilitzar les tutories individualitzades per fer el seguiment i acompanyament del 
procés d’aprenentatge de tot l’alumnat. 

 
Projecte Escolta'm: Tutoria personalitzada. Grup de treball de tutoria de l’ICE de la UB. 

Aquest projecte de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona i que 

compta amb el suport del Departament d'Ensenyament proposa personalitzar l’escola amb un 

pla d'intervenció educativa que estableixi una vinculació educativa positiva entre el tutor i 

l'alumne, i que proporcioni a tot l'alumnat factors promotors que els reconeguin i acompanyin 

en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que l'ajudin a 

desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria. 

Tutories individualitzades 
En aquests web, la comissió de convivència de l’IES Sa blanca dona d’Eivissa, ofereix 
informació i documentació per dur a terme les tutories individualitzades.   

La tutoria personalitzada 

En aquest vídeo d’Edu3.cat es presenta l’experiència de l’Institut Manuel Carrasco i 

Formiguera de Barcelona en el qual s’ha aconseguit la implicació de tot el professorat en 

l’atenció personalitzada a l’alumnat. 

Fer signar als alumnes, a partir de 1r d’ESO o cicle superior de primària, en els 
continguts específics addicionals de la carta de compromís,  els compromisos  que 
permetin la millora en el seu rendiment acadèmic i procés educatiu.  

Orientacions per a l’elaboració de la Carta de Compromís 
Educatiu. 

En aquest document elaborat pel Departament d’Ensenyament s’ofereixen orientacions i 
models per a l’elaboració de continguts específics addicionals a la carta de compromís 
educatiu. 

Carta de compromís amb participació dels alumnes. Institut Pere Alsius i Torrent de 
Banyoles 

En aquest centre, la carta de compromís consta d’un apartat específic de compromisos per 
part dels alumnes, ja que es considera que així es responsabilitzen del seu procés formatiu. 
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http://www.xtec.cat/alfresco/download/direct?path=/Company%20Home/Projectes/xtec_public/projecte_escolta_m.pdf
https://sites.google.com/site/convivenciaiessablancadona/tutories-individualitzades
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=55560&amp;p_alg=tutoria%20individualitzada
http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Orientacions_carta_compromis_educatiu.pdf
http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Orientacions_carta_compromis_educatiu.pdf
https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=eHRlYy5jYXR8cHJlaW5zY3JpcGNpby1pbnMtcGVyZS1hbHNpdXN8Z3g6NDA2MjI1ZGEwZWFlNWIwNg


 

 

Incorporar en l’acció tutorial activitats d’educació intercultural que suposin una 
reflexió sobre els valors i creences propis, i una formació bàsica sobre el 
coneixement i el respecte a l’altre. 

Concurs de podcast  Contes del Món 

L'associació Comsóc-comunicació social organitza cada any un concurs d'audiocontes en el 
qual joves expliquen històries. Es combina la cultura popular de tradició oral amb les noves 
tecnologies de la comunicació, i la llengua catalana amb cultures nouvingudes. 

Fundació SER.GI 

La Fundació SER.GI presenta, en format electrònic, aquesta proposta didàctica (continguts i 
activitats) sobre educació intercultural que incita a l’anàlisi, la crítica i la reflexió entorn de la 
possibilitat i la necessitat de la convivència entre persones i comunitats d’origen cultural 
divers. Els temes de la proposta són: cultura, estereotip, prejudici i discriminació, inclusió i 
comunicació. 

Tot un Món 
Essomba, M. A.(2007). Tot un Món. Vic: Eumo: Fundació Jaume Bofill. 
En aquest material hi trobareu dues parts. En una primera, adreçada al professorat, hi ha la 
informació sobre l'encaix de les propostes didàctiques en el currículum escolar, propostes 
didàctiques concretes i un glossari, bibliografia i webs d’interès. En una segona part s’inclouen 
activitats per a l'alumnat: l’arribada, exemples de diferents comunitats, construcció d’identitats, 
el racisme i model de la societat intercultural. Es complementa amb una selecció de 
reportatges del programa homònim de Televisió de Catalunya. 

Maleta Amaró: Material i recursos per a adolescents i joves (12-18 anys) 

Aquest material permet treballar amb joves el coneixement del poble gitano en el marc de la 
promoció de relacions positives entre cultures i de la convivència, i com a part de la pròpia 

història catalana. El seu contingut està estructurat en set blocs d’activitats, una borsa de 

personatges, una borsa de recursos i la guia pedagògica “Aprenem amb el poble gitano”. 

La diversidad, nuestra mejor opción. Creu Roja 

En aquest web podeu trobar unes fitxes per treballar temes d’Educació intercultural, amb 
l’objectiu d’afavorir actituds i conductes positives vers persones d’altres cultures. 

Material dirigit a alumnat de CS de primària i secundària. 

EDUCACIÓ INTERCULTURAL. Propostes per a la tutoria. Generalitat Valenciana. 

Aquests materials per treballar l’educació intercultural, han estat concebuts per utilitzar-los 
en sessions de tutoria de qualsevol nivell, tot i que algunes unitats  poden ser utilitzades en 
diferents àrees o matèries i altres afecten a la globalitat del centre docent. 

Assignar tutors que tinguin una certa continuïtat amb el mateix grup d’alumnes (dos 
cursos), per tal de facilitar la tasca tant amb l’alumne com amb la família.  

La mateixa actuació és el recurs 
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http://www.contesdelmon.org/ca/
http://www.fundaciosergi.org/educacio_intercultural/index.php
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/466.pdf
http://blocs.xtec.cat/mamaro/
http://www.cruzroja.es/crj/docs/diversidad/menu.html
http://www.cruzroja.es/crj/docs/diversidad/menu.html
http://www.cece.gva.es/ocd/areaord/docs/edintercult_val.pdf


 

Garantir l’acompanyament a l’alumnat i les seves famílies en els canvis d’etapa 
educativa per aconseguir la continuïtat i fer el seguiment de l’evolució de 
l’escolarització.  

Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Coordinació entre l'educació 
primària i l'educació secundària obligatòria 20/06/2014 

En aquest document elaborat pel Departament d’Ensenyament podeu trobar orientacions 
per dur a terme la coordinació entre els equips docents responsables de les diferents 
etapes i ensenyaments. Aquesta coordinació és fonamental per assegurar una continuïtat i 
coherència en el procés educatiu. 

Pla de transició de Primària a Secundària. Institut BIAR i Escola Mare de Déu de Gràcia, 
València 

En l’apartat 2 d’aquest document s’expliquen tots els passos per fer el traspàs 
d’informacions entre els dos centres, així com l’acollida a l’institut dels alumnes de 6è i de 
les seves famílies. En l’apartat 3 es concreta com es fa la col·laboració entre els centres i 
les famílies. 

Treballar des de la tutoria el projecte personal dels alumnes (expectatives d’èxit escolar 
i sociolaboral) i la planificació del temps de treball i de lleure amb la col·laboració del 
promotor escolar, en el cas de tenir-ne. 

 
Itineraris món laboral  

En aquest espai es pot trobar informació sobre les diferents sortides professionals a fi que 
l'alumnat pugui escollir l'itinerari formatiu més adequat. 

La maleta orientadora de l'alumne Institut Torre Roja de Viladecans  

En aquest vídeo es mostra com des de la tutoria s’ha anat fent un recull de diferents 
documents en la trajectòria personal i acadèmica dels alumnes per a la construcció del seu 
projecte de vida professional. Aquest registre els ajudarà en la presa de decisions al final de 
l’etapa. 

Mira, mira...com estudio? 

Qüestionari elaborat per l’EAP de Montcada-Ripollet-Sta Perpètua de Mogoda amb 
l’objectiu d’ajudar l’alumnat a analitzar el seu rendiment en l’estudi i millorar la pròpia 
pràctica. 

Fer participar al promotor escolar, en el cas de tenir-ne,  en les diferents accions 
d’orientació de l’alumnat i estratègies de gestió positiva dels conflictes que el centre 
dugui a terme.   

La mateixa actuació és el recurs. 
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http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Coordinacio.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Coordinacio.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500003320342&name=DLFE-230632.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=8b2987820c8f3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8b2987820c8f3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/doc_referencia/maleta_orientadora?p_p_id=destacats_INSTANCE_ebdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&structs_action=%22/sadiel/destacats/view%22&articleId=2217247&groupId=11209&version=1.3
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c2c78358-7880-4719-9b27-ae70528aa488/questionarihabits.pdf


 

 
 

      ACCIÓ TUTORIAL  

FAMÍLIES 

Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família, tutor del centre i 
alumne (a partir del primer curs de l’educació secundària obligatòria o si es veu 
oportú, cicle superior d’educació primària) en els continguts específics addicionals 
de la carta de compromís educatiu per millorar l’assistència al centre i potenciar la 
implicació en el seu procés educatiu. 

Orientacions per a l’elaboració de la Carta de Compromís Educatiu. Departament 
d’Ensenyament. 

En aquest dossier s’ofereixen orientacions perquè els centres elaborin la carta de 
compromís educatiu en funció de les seves necessitats i context. També inclou models de 
cartes de compromís dels continguts comuns i models d’addendes de compromisos 
específics addicionals. 

Carta de compromís.  Institut Ernest Lluch de Barcelona. 

En aquest document es demana a les famílies, entre d’altres, el compromís d’acceptar les 
mesures disciplinàries recollides en les Normes d’Organització i Funcionament del Centre 
(NOFC) que imposi la comissió de Disciplina del centre. 

Carta de compromís. Institut Consell de Cent de Barcelona 

En aquesta carta s’especifica que s’informarà les famílies sobre les normes d’organització i 
funcionament del centre (NOFC), així com els compromisos dels pares perquè els fills les 
respectin. 

Facilitar la participació d’agents educatius de l’entorn, entre ells el promotor escolar 
en el cas de tenir-ne, en l’elaboració i seguiment dels continguts específics 
addicionals de la carta de compromís educatiu. 

Carta de compromís Institut Manuel de Monsuar de Lleida. 
En aquesta carta de compromís, a l’apartat de centre, s’estableix com ha de ser la comunicació  
amb la família. En l’elaboració de la carta han estat implicades les entitats i organismes de 
l’entorn, les quals signen també els compromisos amb el centre, la família i l’alumne. 
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http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Orientacions_carta_compromis_educatiu.pdf
http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Orientacions_carta_compromis_educatiu.pdf
http://www.insernestlluch.cat/abril14-juny14/matricula%201r/01CartaCompromis14_15.pdf
http://www.conselldecent.com/images/stories/carta_compromis_educatiu.pdf
http://issuu.com/xjauset/docs/carta_de_compromis_educatiu?e=2237261/2628021


 

 

Establir i difondre entre els tutors unes orientacions bàsiques, senzilles i adequades 
al context sobre com ha de ser el tracte humà en les relacions amb les famílies, tant 
pel que fa al llenguatge verbal com al no verbal, amb la finalitat de crear un clima de 
confiança.  

BARÓ, T. (2012) La gran guía del lenguaje no verbal. Barcelona. Ediciones Paidós 

En aquest llibre, l’autora exposa els coneixements bàsics de la comunicació no verbal. 
També proposa exercicis per millorar aquesta competència comunicativa i així transmetre 
confiança, empatia, seguretat, etc. amb els gestos i la mirada. 

GARRETA, J. i altres (2007). La relación familia-escuela. Edicions de la Universitat de 
Lleida. 

En aquest llibre s’inclouen articles de diferents autors que aporten reflexions sobre com 
hauria de ser la relació família-escola. Destaquem el capítol “Comunicació, emocions, 
valors...” on s’analitzen els elements no verbals que afavoreixen la comunicació entre el 
centre i les famílies (pàgs.125 a 130). 

Tenir programats, en casos complexos, sistemes de comunicació compartits amb 
altres entitats i agents socials per evitar utilitzar els alumnes com a únic canal de 
comunicació entre la família i l’escola. 

 

 24

http://www.ellenguajenoverbal.com/libro.php
http://www.ellenguajenoverbal.com/libro.php
http://www.fundacion-sm.com/ArchivosColegios/fundacionSM/Archivos/2007%202008/publicaciones/La%20relacin%20familia_escuela.pdf
http://www.fundacion-sm.com/ArchivosColegios/fundacionSM/Archivos/2007%202008/publicaciones/La%20relacin%20familia_escuela.pdf


 

 

Evitar fer entrevistes exclusivament per parlar de situacions puntuals, problemes o 
dificultats, i aprofitar per treballar de forma més global el procés de l’alumne valorant 
el punt de vista i l’experiència de les famílies. 

L’entrevista inicial. Una eina de comunicació i informació. Departament d’Ensenyament 

En aquesta guia es donen orientacions i criteris per a les diferents etapes educatives, que 
poden ajudar a preparar les entrevistes amb la família. 

 L’entrevista amb les famílies des de l’enfocament de la pedagogia sistèmica 

En aquest article de la Revista EDUCAT, es donen orientacions i estratègies a tenir en 
compte durant una entrevista amb famílies, des d’un plantejament sistèmic de l’educació. 

PAÑELLAS, M. i d’altres. (2009) Entrevista pares–tutor. Aspectes a tenir en compte. Article 
La Relació família-institut de la revista Temps d’Educació (pàg.186-188, núm.37). Universitat 
de Barcelona. 

En aquest article, els autors presenten un resum i les conclusions d’un estudi fet en un 
institut sobre la importància de les entrevistes en les relacions amb les famílies. 

SAINZ, Nicolás i altres. Entrevista familiar en la escuela: pautas concretas. Ed. 
Piràmide. 

En aquest llibre els autors exposen que l’entrevista és una de les eines més poderoses per 
al professorat per aconseguir que les famílies siguin aliades en el procés educatiu dels fills, i 
aporten estratègies per superar els problemes que puguin sorgir a l’hora d’aconseguir la 
col·laboració de les famílies 

ALBALADEJO, M (2010) Com dir-ho. Entrevistes eficaces en l'àmbit educatiu (pàg. 53-
85) Barcelona. Editorial Graó. 

En aquest llibre es troben  suggeriments per conduir amb èxit les entrevistes amb les 
famílies i exercicis per millorar les habilitats comunicatives i les competències emocionals 
necessàries. L’autor ofereix casos reals, pautes clares d’actuació i qüestionaris per fer 
observacions 

Elaborar els informes de seguiment de l’alumnat o altres comunicacions tenint en 
compte les característiques de les famílies i garantir que siguin entenedors per a totes.   

ALBALADEJO, M (2010) Com dir-ho. Entrevistes eficaces en l'àmbit educatiu (pàg 53-85) . 
Barcelona. Editorial Graó. 

En aquest llibre es donen suggeriments per conduir amb èxit les entrevistes amb les famílies i 
exercicis per millorar les habilitats comunicatives i les competències emocionals necessàries 

Seguiment dels alumnes. INS Esteve Terradas de Cornellà 

En la pàgina web d’aquest institut es facilita als docents un recull de models per fer entrevistes, 
seguiment dels alumnes, comunicació amb les famílies, etc 
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/82f09454-0824-4678-99f3-2fb103742b3c/ENTREVISTA%20INICIAL.pdf
http://www.educat.cat/bloc/?p=1683
http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/viewFile/186885/241612
http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/viewFile/186885/241612
http://h/
http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/viewFile/186885/241612
http://www.edicionespiramide.es/cgigeneral/fichares.pl?codigo_comercial=272027&id_sello_VisualizarDatos=02&id_sello_editorial_web=02
http://www.edicionespiramide.es/cgigeneral/fichares.pl?codigo_comercial=272027&id_sello_VisualizarDatos=02&id_sello_editorial_web=02
http://www.grao.com/llibres/com-dir-ho
http://www.grao.com/llibres/com-dir-ho
http://www.grao.com/llibres/com-dir-ho
http://www.grao.com/llibres/com-dir-ho
http://www.iesesteveterradas.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=428


 

Oferir espais i activitats d’aula on puguin participar les famílies (grups interactius, 
racons, projectes compartits, etc.).  

Grups interactius. Escola Sant Jordi de Maçanet de la Selva 

En aquest centre les famílies formen part de grups interactius i entren dins les aules per 
treballar conjuntament amb els mestres. 

L’escola oberta a les famílies.  Escola Congrés Indians de Barcelona 

En aquest centre les famílies disposen d’espais on trobar-se en un ambient acollidor per fer 
un cafè, llegir o xerrar, el que permet que es coneguin millor, intercanviïn experiències i 
idees al voltant del centre. Alhora, aquesta possibilitat afavoreix la seva participació i la 
comunicació amb els mestres. 

Projecte Taller Estudi Assistit Famílies-Alumnes. Escola Mas Masó de Salt 

En aquest centre s’organitza aquest taller com un espai de formació i acompanyament 
perquè pares i mares puguin donar suport directe als seus fills, reforçant el vincle afectiu 
entre ells i facilitant un espai d’aprenentatge col·laboratiu entre famílies. 

Comunitat d’aprenentatge i grups interactius  Escola Marta Mata del Vendrell 

En aquest centre que és una comunitat d’aprenentatge, les famílies participen en grups 
interactius que col·laboren amb els mestres a les aules en l’ensenyament de diferents 
àrees. 

Grups interactius. Escola Sant Jordi de Maçanet de la Selva 

En aquest centre les famílies formen part de grups interactius i entren dins les aules per 
treballar conjuntament amb els mestres. 

Promoure la participació de les famílies en les activitats culturals que s’organitzin al 
centre educatiu.  

Projectes compartits. Escola Fructuós Gelabert de Barcelona. 

En aquest centre els pares participen conjuntament amb docents i alumnes en projectes del 
centre com la biblioteca, la revista, les festes, l’hort escolar, etc. 

Impulsar tallers per a famílies amb activitats d’interès per a elles per tal de treballar 
aspectes sobre l’escolaritat i afavorir la seva implicació en el procés educatiu dels 
fills. 

Escola de pares i mares. Web Família i Escola. Junts x l’Educació del Departament 
d’Ensenyament 

En aquest apartat del web es poden trobar diversos exemples de mòduls formatius que 
ajudaran els centres o les AMPA a organitzar la formació per a pares i mares sense 
necessitat d’un especialista. 
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http://santjordici.blogspot.com.es/2013/11/grups-interactius-segon.html
http://escolacongresindians.com/l%E2%80%99escola-oberta-a-les-families/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-mas-maso/projecte-taller-estudi-assistit-families-alumnes
http://blocs.xtec.cat/escolamartamatavendrell/comunitat-daprenentatge/
https://sites.google.com/site/santjordim/grups-interactius
http://fructuosgelabert.cat/ampa/comissions
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.fd35a3c63db97ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=f1f3f679b3db0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f1f3f679b3db0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


 

Projecte Taller Estudi Assistit Famílies-Alumnes. Escola Mas Masó de Salt 

En aquest centre s’organitza aquest taller com un espai de formació i acompanyament 
perquè pares i mares puguin donar suport directe als seus fills, reforçant el vincle afectiu 
entre ells i facilitant un espai d’aprenentatge col·laboratiu entre famílies. 

Federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) 

 
En aquest espai del web Família i Escola podreu trobar informació referent a la formació 
organitzada per diverses federacions d’associacions de mares i pares d’alumnes. 

 

Potenciar la formació entre iguals, famílies i docents, com una eina per apropar les 
famílies als centres i consolidar vincles de confiança. 

La mateixa actuació és el recurs 

Utilitzar les orientacions que aporta l’aplicació Escola i Família per afavorir la 
participació de las famílies a l’entorn del centre. 

Escola i Família 

El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres l'aplicació informàtica Escola i 
família, amb orientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés 
escolar i educatiu dels seus fills. 
Entre les línies d’intervenció que s’hi desenvolupen, trobareu la Participació, on s’aporten 
eines de diagnosi, orientacions i recursos per facilitar la participació de les famílies a 
l’entorn del centre.  
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https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-mas-maso/projecte-taller-estudi-assistit-families-alumnes
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/formacio_per_a_families/recursos_formatius_i_enllacos_interes/oferta_formativa/federacions_d_ampa/
http://www.xtec.cat/web/comunitat/escolaifamilia/
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Promoure la participació en projectes d’àmbit comunitari de famílies vinculats als Plans 
Educatiu d’Entorn. 

Plans educatius d’entorn 

Els Plans educatius d’entorn (PEE) són una proposta educativa que vol donar una resposta 
comunitària als reptes educatius. El Departament d’Ensenyament i els ajuntaments 
signen un conveni col·laboratiu amb l’objectiu de l’èxit educatiu i la cohesió social. Per 
formalitzar aquest conveni, cal una petició de l’ajuntament amb el vist-i-plau dels Serveis 
Territorials. 
En aquest apartat de la Xtec es poden trobar orientacions i pràctiques compartides per 
promoure la participació de l’alumnat i les seves famílies en l’entorn del centre: línia 
d’intervenció 6 i línia d’intervenció 13 dels PEE.  

Valorar amb les famílies la necessitat de compartir el temps de lleure amb els seus fills.  

Tastet d'entitats  

En el PEE de Sant Cugat del Vallès s’organitza una activitat dirigida a alumnes de 1r d’ESO i a 
les seves famílies, per donar a conèixer les associacions del municipi i fomentar la participació 
dels alumnes. 

Web Família i Escola 

En aquest espai web del Departament d’Enseyament es pot trobar informació per a les famílies 
sobre les activitats extraescolar i l’educació en el lleure. 

Promoure la participació de l’alumnat en risc, a través de la família, en activitats 
extraescolars o de fora escola.    

La mateixa actuació és el recurs 

 
 

 

En el cas que el centre educatiu compti amb la figura del 

promotor escolar, és convenient que aquest participi en 

l’aplicació i desenvolupament de totes les actuacions 

descrites en aquest document d’orientacions. 

http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_recursos_intervencions_6
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_recursos_intervencions_6
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_recursos_intervencions_6
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_recursos_intervencions_13
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4061d935-5a03-4ac2-a034-4c2b1b31599e/25_Tastet_d_entitats_SCugat.pdf
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/lleure_i_activitats_extraescolars/
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