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PARTICIPACIÓ   
  
QUÈ ENTENEM PER PARTICIPACIÓ?  
  

La participació és un dret i un deure de totes les persones en les societats democràtiques. La 

participació és i ha estat considerada pels diferents organismes internacionals i pels diferents 

informes sobre el desenvolupament humà, com l’estratègia indispensable per a l’abordatge 

de tot tipus de problemàtiques. Participar és ser i sentir-se part d’una organització en la qual 

es pren part activa. La participació és una manera d’unir esforços, de generar sentiment de 

comunitat i de crear un ambient inclusiu. Participar en l’àmbit educatiu vol dir, sobretot, ser 

protagonista del propi procés educatiu.  

  

La participació educativa és el camí per avançar en processos comunitaris de treball i 

d’aprenentatge en xarxa, orientats a l’èxit educatiu, a l’afavoriment de la convivència i a  la 

millora de l’entorn.   

  

INTRODUCCIÓ  
  

Convé que l’escola ensenyi a participar i creï les condicions perquè pugui ser una realitat 

quotidiana en la vida del centre educatiu.  Aprendre a participar, tant en la construcció dels 

coneixements a l’aula com en la vida del centre i de l’entorn, requereix d’actuacions i de 

metodologies orientades a desenvolupar competències personals per formar persones 

responsables i una ciutadania compromesa i solidària.   

  

D’altra banda, és molt clar que se n'aprèn participant, per això la  participació vol estructures 

que la facilitin i pràctiques que hi convidin. El centre educatiu ha de guiar l’exercici dels drets 

vinculats a la participació de l’alumnat: drets a la informació, a la llibertat d’expressió, a la 

llibertat de reunió i  d’associació. Cal promoure estratègies que ajudin i motivin l’alumnat a 

participar en les activitats de l'aula, del centre i de l’entorn i cal que hi hagi coherència entre 

aquests tres àmbits.  Les normes d’organització i funcionament dels centres han de 

determinar formes de participació dels alumnes que facilitin la seva presència en la vida del 

centre, el diàleg i la coresponsabilització; n’afavoreixin el compromís en l’activitat educativa i 

propiciïn la seva formació en els hàbits democràtics de convivència. 

 

De manera especial, hem d’incidir en la participació de les famílies en la tasca educativa de 

l’escola. La seva implicació és un factor determinant en l’èxit educatiu de llurs fills i filles. Per 

a tal fi, la carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació i 
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de participació entre el centre educatiu i la família per dur a terme una acció coherent i 

coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant i jove. 

 

Així mateix, l’aplicació informàtica Escola i Família. Junts x l’Educació ofereix als centres 

elements de diagnosi, propostes d’actuacions i recursos per facilitar la participació de la 

família en els processos educatius dels fills i en el funcionament del centre. 
 
MARC NORMATIU 
 

Normativa sobre Participació

 
 
 
 

PARTICIPACIÓ                                                                     Àmbit CENTRE

A   Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i implicació de la 
comunitat escolar en els processos educatius. 

Programar  actuacions específiques de sensibilització (claustres, reunions 
informatives, comissions mixtes, etc.). 

Joves i participació
En aquest vídeo, presentat durant el Vè Congrés d’Educació i Entorn, es mostra la reflexió 
i opinió dels joves de cinc instituts de Catalunya respecte als espais participatius que 
gaudeixen, i les dificultats que tenen en l’accés a la informació. Material d’interès per 
organitzar una sessió de sensibilització. Inclou propostes de millora fetes pels mateixos 
alumnes.  

A1 

Participació i escola democràtica
Abelló, L.; Bosch, C.; Martín, X.; Novella, A.; Puig, J.M. (2006). "Participació i escola 
democràtica" al monogràfic Fem i construim una nova educació pública. VII Jornades 
d´escoles 0-12 Guix, n. 325, Barcelona: Graó.  
Els autors d’aquest article recullen les conclusions de la taula de participació realitzada 
durant les VII Jornades d’Escoles 0-12, on alumnes i mestres van presentar diverses 
experiències participatives. Les aportacions estan agrupades al voltant de tres eixos: 
l'organització dins l'aula i l'assemblea de classe, la vinculació de l'escola amb el municipi, i 
la participació entesa com a servei a la comunitat. 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA I ÈXIT EDUCATIU – setembre 2014 373

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/normativa/organitzacio#1
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=62254
http://esc3-12.pangea.org/7jornades/conclu/GUIX_325_08participacio.pdf


 
 

 
 

B   Recollim en els documents de centre els canals i les formes de participació de la 
comunitat escolar. 

Recollir el caràcter participatiu del centre en el Projecte educatiu i en la resta de 
documents del centre. 

B1 

Model de projecte educatiu de centre
L’institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de Mogoda inclou el caràcter participatiu del 
centre en els principis generals (p. 6 i 7) i la finalitat educativa (p.8) del seu projecte 
educatiu. 

Concretar en la Programació general anual de centre les estratègies per dinamitzar 
la participació de la comunitat escolar i educativa. 

B2 

Model de programació general anual (esquema)
L’institut Joan Fuster de Barcelona especifica en la seva programació general les accions, 
temporització i recursos que es duran a terme per tal de fomentar la participació de la 
comunitat educativa en el centre. 

Expressar en la Carta de compromís educatiu els mecanismes de  participació de 
les famílies en el seguiment dels processos escolars i educatius dels seus fills i en 
el funcionament del centre. 

Orientacions per a l'elaboració de la carta de compromís educatiu
El Departament d’Ensenyament ofereix orientacions per a l’elaboració de la carta de 
compromís educatiu que cada centre ha d'elaborar en funció de les seves necessitats i 
context. També inclou models de cartes de compromís dels continguts comuns i models 
d’addendes de continguts específics addicionals.   

B3 

Model de Carta de compromís
L’Institut Manuel de Montsuar de Lleida recull en el seu model de carta, la implicació i 
participació de les famílies en les activitats del centre i en el seguiment escolar i educatiu 
dels fills (p. 2-3). 

Recollir en les Normes d’organització i funcionament del centre accions i 
procediments de participació de la comunitat educativa en la gestió del centre, com 
el consell escolar (art 27.3 Decret 102/2010) o la comissió de convivència (art. 6. 
Decret 279/2006).  

Model de NOFC
Les NOFC de l’Escola Guillem Isarn de La Fuliola inclou informació sobre el consell 
escolar i la comissió de convivència com a òrgans col·legiats de govern i participació del 
centre (p. 39-42).   

B4 

Model de NOFC
Les NOFC de l’institut Molí de la Vila de Capellades dedica tot un capítol a informar sobre 
els canals de participació de la comunitat educativa (p. 24-26).  

Incloure en el Pla d’acció tutorial, la coresponsabilitat de l’alumnat en la gestió i 
l’organització de l’aula.  

B5 

Model de PAT
El Pla d’acció tutorial de l’Escola Pompeu Fabra de Sant Adrià del Besós inclou, en l’àmbit 
dels alumnes, la promoció de la participació de l’alumnat en la dinàmica de treball i en 
l’organització de l’aula (p. 8). 
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http://rovira-forns.es/files/PECAprovat31012006.pdf
http://agora.educat1x1.cat/iesjoanfuster/intranet/index.php?module=IWwebbox&ref=curs&type=user&func=main
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0ee5347c-83d7-42af-84b7-339f96d76dc8/Orientacions_carta_compromis_%28sense data%29.pdf
http://insmontsuar.cat/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=756:rosa-sol&catid=18&Itemid=2
http://ebookbrowsee.net/nofc-escola-guillem-isarn-pdf-d199756310
http://www.iesmolidelavila.cat/attachments/355_NOFC 11-12.pdf
http://www.xtec.cat/centres/a8025083/escola/projectes/PAT 2013.pdf


 
 

 

C    Preveiem un calendari i espais físics i virtuals per tal de facilitar les reunions de les 
associacions del centre i els diversos òrgans de participació de la comunitat escolar.  

Preveure temps per a la realització d’assemblees de classe, de delegats/des de 
centre i reunions de la junta de delegats/des. 

C1 

Reunions de delegats i assemblees d’aula
En aquesta experiència de l’escola Rosella de Terrassa es descriu el calendari i 
l’organització de les reunions de delegats.  

Reunir periòdicament a la junta de delegats i delegades de curs amb les persones 
representants de l’alumnat al consell escolar, per vehicular les seves informacions i 
propostes. 

C2 

Consell de delegats i delegades
En aquest espai web de l’institut Badalona VII els delegats i delegades del centre 
publiquen les actes de les reunions celebrades que poden ser consultades per la resta de 
l’alumnat.   

Garantir en el centre espais de trobada acollidors i agradables. 

L’espai.
Barrera, M. “L’espai”. Guix núm. 325. 
En aquest article es proposa una reorganització dels espais del centre per fer-ne un millor 
ús i aconseguir  un clima familiar i acollidor en què les famílies també se sentin implicades.

C3 

Projecte del pati de l'escola: tenim diferents formes de jugar 
Projecte de la ZER Els Ceps de la comarca del Baix Penedès que pretén, entre d'altres
objectius, treballar els valors del respecte, la sociabilitat, la participació i la generositat,
organitzant el joc al pati. 

Convertir la pàgina web i la revista del centre en espais de participació i 
comunicació de tots els membres de la comunitat educativa. 

Som l’escola Miquel Martí i Pol
El web de l’escola Miquel Martí i Pol de Viladecans ofereix una àmplia informació sobre les 
activitats realitzades. La secció Els nostres blocs serveix d’instrument de comunicació 
entre mestres i alumnat. 

Institut Jaume Balmes
En aquest web es pot accedir a informacions, documentació i publicacions del centre. 
Disposa també d’un calendari d’activitats per mantenir informada la comunitat escolar. 

La Revista
L’institut Marianao de Sant Boi de Llobregat publica en el web del centre la revista editada 
per l’alumnat amb col·laboracions de la resta de la comunitat educativa. 

C4 

El Butlletí
L’escola Pompeu Fabra de Barcelona ha creat un blog per donar a conèixer la revista 
elaborada per una comissió del centre que inclou mestres, alumnes i famílies. 
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http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com.es/2011/07/reunions-de-delegats-i-assemblees-daula.html
http://delegatsb7.blogspot.com.es/
http://esc3-12.pangea.org/7jornades/conclu/GUIX_325_02elsespais.pdf
http://blocs.xtec.cat/ceps/files/2009/12/projecte-del-pati.pdf
http://blocs.xtec.cat/escolamiquelmartiipolviladecans/
http://agora.xtec.cat/ies-jaumebalmes/intranet/index.php
http://www.institutmarianao.cat/index.php?module=Pages&func=display&pageid=45
http://larevistadelpompeu.wordpress.com/


 
 

 
 

D    Potenciem la coresponsabilitat i la participació de tots els membres de la comunitat 
escolar.   

Fomentar la participació dels membres de la comunitat escolar en el consell escolar 
(campanyes de sensibilització, ús dels canals de comunicació, etc.). 

D1 

Consells escolars dels centres
En aquest espai web del Departament d’Ensenyament es pot trobar informació diversa 
sobre els consells escolars dels centres (funcions, composició, funcionament, normativa, 
etc.) tant dels centres públics com dels centres privats concertats. 

Implicar les famílies i l’alumnat en la comissió de convivència per tal de promoure 
un bon clima de centre. 

Comissió de convivència
L’Escola Marina de Montgat disposa, entre d’altres comissions mixtes, d’una comissió de 
convivència on es treballa de forma cooperativa en favor de la convivència i la cohesió 
social. 

D2 

Comissió de convivència mixta
L’institut Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet disposa d’una comissió de 
convivència mixta on alumnes, professors i famílies es reuneixen periòdicament i acorden 
actuacions específiques per millorar el clima de centre. 

Fomentar la participació i implicació de la comunitat escolar en l’elaboració dels 
documents de centre mitjançant la creació de comissions mixtes de treball. 

Comissions mixtes
L’escola Marina de Montgat organitza comissions diverses (econòmica,  permanent, de 
convivència, solidària, etc.) en les quals es treballa de manera cooperativa.   

Comissions mixtes
En aquest espai del web de l’institut Quatre Cantons de Poblenou de Barcelona 
s’especifica l’existència de comissions mixtes entre el claustre i les famílies per tal de dur a 
terme un treball conjunt i permanent.    

D3 

Fem escola, fem comunitat
L’escola Guillem de Mont-rodon de Vic i la seva AMPA treballen conjuntament en un 
projecte de participació i millora de la cohesió social. En aquest espai es pot accedir a la 
descripció de diverses propostes de treball (classes, tallers, accions a l’escola…). Cal 
destacar el projecte El cor de l’escola batega per a tots que intenta donar resposta a les 
necessitats actuals (Premi Francesc Candel 2012). 

Facilitar, en els processos d’acollida, informació sobre les diverses fórmules de 
participació en la vida del centre. 

Final del pla d’acollida i inici dels projectes de centre
L’Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal utilitza un blog per donar a conèixer els 
projectes del centre un cop finalitzat el procés d’acollida amb la finalitat d’incorporar tothom 
en un projecte comú.   

D4 

Pla d’acollida per a famílies
L’Escola Els Xiprers de Barcelona, en el marc del seu pla d’acollida, elabora un dossier 
explicatiu per a les famílies sobre l’organització del centre i com participar-hi: projectes 
d’escola (p. 3), festes (p. 6), consell escolar (p. 11). 
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http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1a0/?vgnextoid=f6c263fddc7e9310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6c263fddc7e9310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-marina/comissions-mixtes
http://iescanpeixauet.xeill.net/news/comissio-de-convivencia-mixta
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-marina/comissions-mixtes
http://www.4cantons.cat/organitzacio-del-centre/
http://escolaguillem.com/index.php/comissio-fem-escola-fem-comunitat/
http://ielesvinyes.net/2013/09/27/final-del-pla-dacollida-i-inici-dels-projectes-de-centre/
http://blocs.xtec.cat/escolaelsxiprers/files/2011/07/pla-acollida-families-11-12.pdf


 
 

 

Pla d’acollida.  
En aquest pla d’acollida de l’ Escola Les Cometes de Sant Llorenç del Penedès es recull la 
informació i documentació que s’ha de facilitar a les persones que s’incorporen al centre. 
S’especifica informació sobre el consell escolar (p. 11), així com altres  aspectes 
d’organització general, cultura de centre (projectes) i organització metodològica. 

Donar suport i dinamitzar les associacions del centre (associació d’exalumnes, 
associacions esportives, culturals, etc.) facilitant la infraestructura i la difusió de les 
seves activitats.  

D5 

Associació Esportiva Escolar Paidos (AEE Paidos)
En aquest espai de la web de l’escola Paidos de Sant Fruitós de Bages, que forma part del 
Pla Català d’Esport a l’Escola, es troba informació sobre la seva associació esportiva que 
té l’objectiu d’incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i 
esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu, així com afavorir la difusió i 
educació en valors i l'adquisició d'hàbits saludables.   

Estimular la participació del centre en programes o projectes educatius 
internacionals (Comenius, Leonardo  da Vinci, etc.). 

D6 

Programa de aprendizaje permanente
 
En aquest espai web de l’OAPEE (Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos) es recull informació sobre els diversos programes subvencionats per la Unió 
Europea (UE) amb l’objectiu d’estimular l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els 
sistemes d’educació i formació dins de la UE: 
- Comenius, per a l’educació escolar 
- Erasmus, per a l’educació superior 
- Leonardo da Vinci, per a  la Formació Professional 
- Grundtvig, per a l’educació d’adults. 
 

Potenciar la participació del centre en programes o premis que fomentin la pràctica 
o l'aprenentatge dels valors democràtics (Premi Participa a l’Escola, Premi Conviure 
a Catalunya, etc.). 

Premi Participa a l'Escola
En aquest espai web del Departament de Governació i Relacions Institucionals es poden 
trobar les bases i convocatòries de les diverses edicions, així com els projectes 
guanyadors. Amb el premi, el Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica pretén 
reconèixer la tasca d’escoles i alumnes que treballen per una escola participativa i 
transmissora dels valors democràtics.   

D7 

Premi Conviure a Catalunya
En aquest espai del web del Parlament de Catalunya s’informa sobre aquest premi, 
convocat per l’Associació d’Antics Diputats del Parlament, destinat a reconèixer les 
escoles que formen els alumnes en la llibertat, la democràcia, la participació, el diàleg i la 
solidaritat. 

Aprofitar les celebracions i tradicions de les diferents realitats culturals del centre 
com un element que faciliti la socialització i participació dels diferents membres de 
la comunitat escolar. 

D8 
 

Guia per a la gestió de la diversitat religiosa en els centres educatius 
En aquesta guia, editada per la Generalitat de Catalunya, s’aborda, entre d’altres temes, la
celebració i commemoració de les festes religioses en els centres (p. 19-23).  
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http://www.xtec.cat/centres/e3001361/documents/pla d%27acollida .pdf
http://www.escolapaidos.com/esports/page_esports.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/menuitem.7bfad02cf99103da21740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=b7f993508962f110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b7f993508962f110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/grundtvig.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=3c920ebecac76310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3c920ebecac76310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.parlament.cat/web/parlament/antics-diputats/presentacio-premi
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5a193ecfb2ffd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5a193ecfb2ffd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


 
 

 

Festes populars
En aquest espai de la XTEC es poden trobar tota mena de recursos i propostes d’activitats 
per celebrar les festes als centres educatius.    

Les festes de l’escola
En aquest espai del web de l’escola El Pilar de Premià de Mar es pot trobar informació 
sobre les  diverses festes tradicionals de Catalunya que es celebren en el centre amb 
l’objectiu d’implicar tota la comunitat educativa.   

Festa del xai 
En aquest vídeo es recull un reportatge de la festa celebrada en l’ escola Mare de Déu de 
Montserrat de Terrassa amb la implicació d’alumnes, famílies i mestres.   

Festa a l’aula
En aquest espai del bloc de l’aula d’acollida de l’escola Joan Salvat-Papasseit de Santa 
Coloma de Gramenet es recull l’experiència de la celebració de l’Any Nou Xinès a l’aula.    

Dia Internacional dels Drets Humans
L’Institut Escola Daniel Mangrané de Jesús organitza un ampli programa d’activitats que 
implica tot l’alumnat i professorat del centre. Durant tot el dia les famílies poden visitar 
diverses exposicions instal·lades al centre. 

E    Establim propostes d’actuació específiques per fomentar la participació del 
professorat, PAS i professionals d’atenció educativa en el centre. 

Potenciar el treball en equip per tal de fomentar l’elaboració de projectes 
interdisciplinaris, la programació transversal per competències bàsiques, els 
treballs de síntesi, el projecte de recerca, etc. 

Treballar en equip per fer escola?
Sisena conversa pedagògica organitzada pel Departament d’Ensenyament durant el curs 
2011-2012 on es planteja la importància i la necessitat de compartir i treballar en equip. A 
més del vídeo, es pot accedir a una sinopsi de la conversa i a una presentació en power 
point. 

E1 

Com millorem la coordinació i el treball en equip amb els companys de claustre? 
L’Escola Cultura de Pau, entre les Eines per dissenyar un projecte de convivència, ofereix  
Orientacions i recursos per millorar la relació i la coordinació dels docents en el centre 
educatiu. 

Facilitar una major presència del PAS i d’altres professionals en la vida del centre 
(celebracions, diades, activitats esportives, culturals, etc.). 

E2 

La proposta d’actuació és el recurs. 

F    Establim propostes d’actuació específiques per fomentar la participació de l’alumnat 
en el centre. 

Afavorir la participació de l’alumnat en la vida del centre creant comissions, equips 
de treball, juntes de delegats, etc. 

F1 

Com fem que els alumnes participin?
L’Escola Cultura de Pau, entre les Eines per dissenyar un projecte de convivència, ofereix 
una proposta de treball amb experiències i recursos per facilitar la participació de l’alumnat 
en el centre.   
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http://www.xtec.cat/web/centres/alscentres/festespopulars
http://www.escolaelpilar.com/festes.html
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Els drets de l'infant a l'escola
Le Gal, J. (2005). Els drets de l’infant a l’escola. Barcelona: Graó 
L’autor d’aquest llibre reflexiona al voltant de la participació activa i responsable de 
l’alumnat (assemblees de classe, consell escolar, organització de les responsabilitats, 
procediments participatius, normes de vida i disciplina educativa). Especialment destacat 
el capítol 4 “Per a una ciutadania participativa a l’escola” (p. 79-150).  

Eleccions al Parlament escolar
En aquest bloc de l’escola La Sagrera de Santa Eulàlia de Ronçana s’informa sobre 
aquest projecte de participació i implicació en el centre que, a més, facilita el treball 
interdisciplinar en el centre. Més informació: Premi Conviure a Catalunya.  

Portes Obertes de l’escola Països Catalans
En aquest espai del web de l’escola de Lliçà d’Amunt es recull material audiovisual (en 
algun cas, fet pels mateixos alumnes) que s’utilitza en les jornades de portes obertes. 

Implicar l’alumnat en els processos d’avaluació i millora de les activitats realitzades 
en el centre (preparació de les juntes d’avaluació, valoració d’activitats no lectives, 
etc.). 

Cómo se trabaja en un centro cuando este se propone cambiar
Tomás, Ch. i Gres, N. “Cómo se trabaja en un centro cuando éste se propone cambiar”. 
Revista Aula de Innovación Educativa, núm. 201, maig 2011, (p. 22-26) 
Les autores d’aquest article expliquen l’experiència de l’Institut de Badia del Vallès a partir 
del curs 2005-2006. Arran de la implicació i la participació de l’alumnat en la millora del 
clima de centre, es va aconseguir endegar una jornada de reflexió al voltant dels resultats 
acadèmics i un procés de formació del professorat que ha permès la implementació de 
canvis metodològics en el centre educatiu (aprenentatge per competències, projectes 
interdisciplinaris, treball cooperatiu i mecanismes d’autoavaluació i coavaluació).   

Fitxes i recursos sobre participació > 
Autoavaluació de l’alumnat
Recurs elaborat pel Departament d'Ensenyament per potenciar la participació de l'alumnat 
en els centres educatius. En aquesta fitxa es recull una activitat elaborada amb l'objectiu 
que l’alumnat aprengui a fer una bona autoavaluació del seu treball incorporant propostes 
d’actuació per millorar.   

F2 

Models de documents per a l’avaluació
Des d’aquest espai web d’Arc46, un espai d’intercanvi de recursos educatius coordinat per 
Antoni Ramis Caldentey, es pot accedir a diversos models de documents per preparar les 
juntes d’avaluació amb els alumnes: preparació de la sessió, autoavaluació i avaluació de 
l’alumnat, etc. 

Estimular la participació dels delegats d’aula en programes o projectes de formació 
per fomentar una cultura participativa en el centre (Programa Delegats 3D, Jo, sí; 
educació per a la integritat, etc.). 

F3 

Programa Delegats/des en 3D
La Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família ofereix 
aquest programa per fomentar la cultura participativa dins dels centres educatius. Els 
alumnes, a través de la figura del delegat de classe i amb el suport del tutor,  portaran a 
terme un projecte que els implicarà organitzar-se, assumir tasques i prendre decisions de 
forma conjunta al llarg del curs (a més del Pack Aula Jove i Educació i formació en el 
lleure).   
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 Jo, sí; educació per a la integritat
Projecte educatiu de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb la col•laboració del Departament 
d’Ensenyament que pretén sensibilitzar en la cultura de la integritat i l’honestedat com a 
valors ètics de base en la vida pública i privada. Ofereix un mòdul sobre l’elecció de 
delegat/da amb guia didàctica i qüestionaris d’avaluació. 

Valorar i reflexionar sobre quina forma de participació oferim a l’alumnat en les 
nostres metodologies didàctiques. 

F4 

La proposta d’actuació és el recurs. 

G   Establim propostes d’actuació específiques per fomentar la participació de les 
famílies en el centre. 

Utilitzar l’aplicació informàtica Escola i Família per tal de fomentar la participació de les 
famílies en el seguiment escolar dels fills, en el funcionament del centre i en projectes 
compartits. 

G1 

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 millorar la participació de les famílies en el 
centre. 

Utilitzar els recursos i orientacions del web Família i Escola. Junts x l’Educació 
referents a la participació i el compromís i orientar-ne l’ ús. 

G2 

Família i Escola. Junts x l’Educació
Aquest espai web per a famílies del Departament d’Ensenyament permet als centres 
promoure la participació i el compromís de les famílies. Entre els recursos que ofereix 
destaquen: 
Participació de les famílies en el seguiment i procés escolar i educatiu dels fills
Pares i mares delegats de classe
Carta de compromís educatiu
 

H   Formem la comunitat escolar en temes de participació dins del Pla de Formació de 
centre. 

Planificar en el Pla de formació de centre la formació de la comunitat escolar en 
temes de participació. 

H1 

Oferta formativa
Espai de la XTEC on el Departament d’Ensenyament posa a disposició del professorat i 
els centres educatius la seva oferta formativa.   
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Procesos y contextos educativos: enseñar en las instituciones de educación secundaria
Imbernón, F. (coord.) i altres (2010). Procesos y contextos educativos: enseñar en las 
instituciones de educación secundaria. Ed. Graó, Ministerio de Educación. Colección 
Formación del Profesorado. Educación Secundaria. Vol.II. 
Els diversos autors d’aquest material de formació, reflexionen sobre el procés 
d’ensenyament i aprenentatge a l’ensenyament secundari. En els capítols 2 i 4 s’apunta la 
necessitat de potenciar la coresponsabilitat i participació de tots els membres de la 
comunitat escolar, i que aquesta s’associï a formes de treball col·lectiu (p. 45, 51-52, 101-
104). Al final de cada capítol es poden trobar activitats adreçades al professorat, fonts, 
recursos i referències bibliogràfiques. 

 

Les set competències bàsiques per educar en valors
Martín García X.; Puig Rovira, J.M. (2007). Les set competències bàsiques per educar en 
valors. Barcelona: Graó 
Els autors d’aquest llibre presenten un conjunt de competències personals i professionals 
per educar en valors i, sobretot, ofereixen un seguit d’exercicis adreçats al professorat per 
entrenar-les. Especialment destacat el capítol 5 “Regular la participació”, així com els 
apartats “L’assemblea de classe” (p. 73-75) o “Participació de les famílies a l’escola” (p. 
133-137), entre d’altres. 

Impulsar les escoles de pares i mares per afavorir la implicació de les famílies en 
l’educació dels fills. 

H2 

Escola de pares i mares
En aquest espai del web Família i Escola. Junts x l’Educació trobareu orientacions sobre la 
formació de les famílies en els centres educatius i diversos exemples de mòduls formatius. 

Fomentar l’aprenentatge en xarxa amb altres centres, com un dels objectius 
formatius del centre. 

Les matemàtiques en la vida quotidiana de l’escola
En aquest espai del Servei Educatiu del Vallès Occidental II es pot consultar una 
experiència que implica diverses escoles de Terrassa, coordinat per la UAB i amb la 
col·laboració del Servei d’Escoles Bressol municipal per potenciar el coneixement 
matemàtic entre l’alumnat d’educació infantil.  

Els alumnes de l’Institut Cavall Bernat fan de mestres a les escoles
En aquest espai del Servei Educatiu del Vallès Occidental II es pot accedir a l’experiència 
d’un institut i dues escoles de Terrassa en què alumnes de 1r d’ESO presenten un treball 
(escrit i oral) a alumnes d’escoles de primària.  

Escoles Tàndem
En aquest espai web es pot trobar una explicació d’aquest projecte en què centres 
educatius, a través del partenariat  amb institucions de referència del país, treballen 
conjuntament amb l’objectiu de fomentar l’èxit educatiu. Aquest projecte es basa en 
l’especialització curricular en una matèria singular (música, ciències, audiovisuals…). 

H3 

Trobades de centres mediadors
En aquest document es recullen les diverses trobades de centres mediadors que es van 
celebrar durant el curs 2012-13. Les xarxes de centres mediadors es coordinen mitjançant 
seminaris en el marc del Pla de Formació de Zona. Entre d’altres objectius, aquestes 
xarxes fomenten l’autoaprenentatge i l’intercanvi d’experiències a través de les trobades 
d’alumnat mediador que organitzen cada any. 
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Conèixer experiències educatives que potencien la participació: comunitats 
d’aprenentatge, servei comunitari, aprenentatge servei, etc. 

Servei Comunitari
El Departament d’Ensenyament ha endegat l’acció experimental Impuls del servei 
comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria, amb l'objectiu, entre d'altres, de 
garantir que els estudiants experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.   

Aprenentatge Servei
Proposta educativa que promou la participació de l'alumnat en el seu entorn. Recursos, 
experiències i enllaços a diverses entitats.  

H4 

Comunitats d'aprenentatge
Espai web on es pot trobar una presentació detallada de les comunitats d’aprenentatge. 
Especialment destacat l'apartat Actuacions d’èxit.   

I    Recollim i difonem les bones pràctiques en participació realitzades en el centre. 

Seguir les instruccions establertes pel Departament d’Ensenyament per fer arribar 
les bones pràctiques que el centre realitza i que se’n faci difusió.  

I1 

Projecte de Convivència > Recursos
En aquest espai de la XTEC trobareu les orientacions i un model de fitxa per fer arribar les 
bones pràctiques que en matèria de convivència es desenvolupen en els centres 
educatius. 

Aportar les experiències participatives que es duen a terme als centres de la xarxa 
(seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres centres de l’entorn, 
espais virtuals d’intercanvi, etc. ). 

Informació de traspàs primària–secundària
El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres un model per a la recollida 
d’informació en el traspàs de primària-secundària on hi apareixen aspectes de 
desenvolupament personal, hàbits, capacitats personals i de les diferents àrees 
curriculars. 

I2 

Coordinació Primària-Secundària
En aquest espai del bloc del Servei Educatiu del Vallès Occidental II es recullen diverses 
experiències de centres de la zona que participen en activitats conjuntes que faciliten 
l’intercanvi i la relació dels alumnes i professors. 

Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat escolar les 
experiències que es duen a terme en el centre.   

Revista Dia Internacional dels Drets Humans 
Activitats fetes a l’Institut Escola Daniel Mangrané de Jesús per celebrar el Dia 
Internacional dels Drets Humans i recollides en una edició especial de la seva revista 
digital.   

I3 

Revistes
En aquest espai de la XTEC trobareu exemples de revistes escolars d’educació primària i
secundària, així com el formulari per enllaçar la revista del centre.   
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 XTECBlocs
En aquest espai de la XTEC els centres poden crear el seu bloc educatiu i consultar els 
d’altres centres.  

J    Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la memòria anual del 
centre. 

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar sobre la 
seva participació en  diversos àmbits d’intervenció: aula, centre i entorn. 

J1 

Fitxes i recursos sobre participació >
Enquesta d’opinió sobre la participació al nostre centre 
Recurs elaborat pel Departament d'Ensenyament per potenciar la participació de l'alumnat 
en els centres educatius. En aquesta fitxa es recull una enquesta adreçada a l’alumnat per 
conèixer què en pensa sobre la participació en els diversos àmbits del seu centre (aula, 
centre i entorn). 

Incloure la valoració de la participació en la memòria anual, elaborant, si s’escau, 
propostes de millora. 

J2 

La proposta d’actuació és el recurs.   

 
 
 
 
  

PARTICIPACIÓ                                                                          Àmbit AULA

A   Disposem d’estratègies concretes per facilitar la participació de l'alumnat en la gestió 
i organització de l’aula.  

Potenciar la participació de l’alumnat mitjançant l’organització d’assemblees d’aula.

Fitxes i recursos sobre participació
Recursos elaborats pel Departament d'Ensenyament per potenciar la participació de 
l'alumnat en els centres educatius. 
Assemblea de classe: activitat en la qual es treballa què és una assemblea, per a què 
serveix i com s’organitza. 

Els drets de l'infant a l'escola
Le Gal, J. (2005). Els drets de l’infant a l’escola. Barcelona: Graó. 
L’autor d’aquest llibre reflexiona al voltant de la participació activa i responsable de 
l’alumnat (assemblees de classe, consell escolar, organització de les responsabilitats, 
procediments participatius, normes de vida i disciplina educativa). Especialment destacat 
el capítol 4 “Per a una ciutadania participativa a l’escola” (p. 79-150). 

A1 

Assemblea de classe (Escola Sant Miquel de Cornellà de Llobregat)
L’Escola Sant Miquel de Cornellà de Llobregat potencia les reunions o assemblees de 
l’alumnat per promocionar la seva participació en la gestió de l’aula. 
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Participació, escola i educació en el lleure
Sentís, M. “Participació, escola i educació en el lleure”. Temes clau Participació Infantil, 
núm. 11. Associació Diomira (març 2009). 
En aquest article es recull l’experiència de l'Escola Barrufet de Barcelona que ha creat 
consells de classe i el consell d’escola com una fórmula de participació de l’alumnat en la 
gestió del centre.  

 

L'educació democràtica, el civisme, la construcció de la convivència i l'autogestió del 
treball. L'assemblea d'aula
Llicència d’estudis de M. A. Codinas on s’analitza l’assemblea d’aula com a element de 
participació essencial. A més d’un marc teòric i el treball de camp, a la tercera part hi 
trobem unes orientacions per a la celebració de l’assemblea d’aula (p. 83-94). 

Promoure la participació de l’alumnat en l’elaboració de les normes de classe. 

Consensuar normes de convivència
Armas, M. (2007). Prevención e intervenciónanteproblemas de conducta. Estrategias para 
centroseducativos y familias. Madrid: Ed. WoltersKluwer. 
L’autor exposa dues experiències que es van realitzar en dos grups d’ESO, un de segon i 
l’altre de tercer, per consensuar les normes de convivència i potenciar un bon clima a 
l'aula (p. 241-246).  

Programa A Mida
Padrós; M. i altres (2002). A Mida. Materials d'educació en valors. GREM de la Universitat 
de Barcelona i Fundació Jaume Bofill. 
En aquesta carpeta s’inclou un conjunt de propostes de treball a l’aula.Inclou una unitat 
didàctica sobre “Normes de grup” (p. 35-42). 

A2 

Projecte de convivència: Norma
En aquest espai de la XTEC, trobareu orientacions i recursos per treballar l’elaboració i 
implementació de normes a l’aula. 

Debatre a l'aula el paper i el perfil significatiu dels delegats i delegades. 

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

Programa Delegats/des en 3D
La Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família ofereix 
aquest programa per fomentar la cultura participativa dins dels centres educatius. Els 
alumnes, a través de la figura del delegat de classe i amb el suport del tutor,  portaran a 
terme un projecte que els implicarà organitzar-se, assumir tasques i prendre decisions de 
forma conjunta al llarg del curs (a més del Pack Aula Jovei Educació i formació en el 
lleure). 

A3 

Jo, sí; educació per a la integritat
Projecte educatiu de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb la col•laboració del Departament 
d’Ensenyament que pretén sensibilitzar en la cultura de la integritat i l’honestedat com a 
valors ètics de base en la vida pública i privada. Ofereix un mòdul sobre l’elecció de 
delegat/da amb guia didàctica i qüestionaris d’avaluació. 
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http://www.antifrau.cat/ca/destacats/300-evolucio-favorable-del-projecte-jo-sieducacio-per-a-la-integritat-.htm
http://eleccio.oac.cat/eleccio/
http://eleccio.oac.cat/eleccio/


 
 

 

B      Disposem d’estratègies concretes d’aula per facilitar la participació de les famílies. 

Emprar l’aplicació informàtica Escola i Família (elements de diagnosi, propostes 
d’actuació d’aula i recursos). 

B1 

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 millorar la participació de les famílies a 
l’aula. 

Utilitzar els recursos i orientacions que ofereix el web Família i Escola. Junts x 
l’Educació (participació i compromís, etc.). 

B2 

Família i Escola. Junts x l’Educació
Aquest espai web per a famílies del Departament d’Ensenyament permet als centres 
promoure la participació i el compromís de les famílies. Entre els recursos que ofereix 
destaquen: 
Participació de les famílies en el seguiment i procés escolar i educatiu dels fills
Pares i mares delegats de classe
Carta de compromís educatiu

Potenciar la figura de mare o pare delegat de classe. B3 

Pares i mares delegats de classe
En aquest apartat del web Família i Escola. Junts x l’Educació es dóna una explicació del 
que és aquesta figura i s’aporten nombroses pràctiques que poden servir de referent 

C    Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l’alumnat. 

Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu  (treball d’investigació, ensenyament 
recíproc, aprenentatge entre iguals, el treball cooperatiu, etc.). 

Treball cooperatiu
Entre les Fitxes i recursos sobre participació, recursos elaborats pel Departament 
d'Ensenyament per potenciar la participació de l'alumnat en els centres educatius, podeu 
trobar aquestes dues fitxes, una adreçada al professorat i l’altra a l’alumne, on s’explica 
gràficament què és el treball cooperatiu. Inclou un breu exemple amb la tècnica del 
trencaclosques.   

Atenció a la diversitat
El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres educatius orientacions i 
recursos per treballar una aula inclusiva, un espai on tots els alumnes poden aprendre, 
participar i tenir èxit. En destaquem, entre d’altres, la secció de vídeos amb experiències 
de treball cooperatiu i tutoria entre iguals. 

C1 

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://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.fd35a3c63db97ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=caec2af691690310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=caec2af691690310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=1a1580bedc061310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1a1580bedc061310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=3e73f679b3db0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3e73f679b3db0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=d0b2f679b3db0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d0b2f679b3db0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=3e73f679b3db0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3e73f679b3db0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b986d0e4-e9e2-4794-b921-0b62afacf713/Treball cooperatiu.pdf
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/orgacentre/participacio/eines/recursosdepartament
http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/aula
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27333


 
 

 
 

Comunitats d’aprenentatatge
En els espais Actuacionns d’èxit i Pràctiques d’aquest espai web de la XTEC, trobareu 
orientacions i recursos per treballar a l’aula amb grups interactius.   

 

Grups interactius
En el centre de primària Sant Jordi de Maçanet de la Selva, alumnes, famílies i mestres 
treballem conjuntament dins les aules.   

Promoure l’elaboració de projectes compartits entre l’alumnat. 

Projecte interdisciplinari
En aquest espai de la XTEC s’ofereixen als centres d’educació primària orientacions i 
recursos per fomentar una metodologia de treball per projectes.   

La Mediterrània
L’Escola Cooperativa El Puig d’Esparraguera (Premi Catalunya d’Educació 2010) treballa 
cada any un projecte amb la participació de totes les classes. Es tracta d’un treball de tota 
l’escola, coordinat per l’equip de mestres, on cada grup aporta la seva experiència. Un 
exemple de participació i implicació de l’alumnat, el professorat i les famílies en un 
projecte comú.   

I Jornada de solidaritat/cooperació i consum responsable
L’institut Vil·la Romana de La Garriga organitza, el darrer dia lectiu abans de les vacances 
de Nadal, un conjunt d’activitats (tallers, xerrades, taules rodones…) per a tots els nivells 
(ESO, Batxillerat i CFGM) amb el fil conductor dels projectes solidaris del municipi i el seu 
entorn.   

C2 

Lipdub Escola Pública Ferran Sunyer
En aquest vídeo es mostra el lipdub que va fer l’Escola Ferran Sunyer de Barcelona amb 
motiu del seu desè aniversari amb la col·laboració de tot l’alumnat i professorat del centre. 
Inclou imatges dels preparatius. Un bon exemple de com implicar l’alumnat i fomentar la 
participació i el sentiment de pertinença.   

Fomentar la tutoria entre iguals per educar en la participació. 

Atenció a la diversitat
En aquest espai de la XTEC s’ofereixen orientacions i recursos per treballar una aula 
inclusiva on tots els alumnes poden aprendre, participar i tenir èxit. En destaquem, entre 
d’altres, la secció de vídeos amb experiències de treball cooperatiu i tutoria entre iguals.  

C3 

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 nou. 

Conèixer les dinàmiques a l’aula (relacions entre alumnes,  petits grups naturals, 
etc.) i tenir-les en compte en la programació i realització de les activitats.    

C4 

Conductes i experiències socials a classe (CESC)
En aquest espai web es posa a disposició dels centres educatius un qüestionari per 
avaluar les relacions entre iguals amb instruccions per a la seva administració, correcció i 
interpretació.   
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Preveure, en l’acció tutorial, actuacions per a l’acollida de l’alumnat nou en el centre 
que potenciï la seva participació en el grup-classe. 

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

Acollida i acompanyament dels nous alumnes
Aquesta activitat ha de ser realitzada en el marc de la tutoria. L’objectiu és preparar l’acollida 
i l’acompanyament dels nous companys i companyes de 1r d’ESO.   

C5 

Projecte de convivència: Acollida
En aquest espai de la XTEC, trobareu orientacions i recursos per treballar l’acollida de 
l’alumnatnou a l’aula. 

D    Estimulem la participació de l’alumnat en el seu propi procés educatiu, com per 
exemple, en el seguiment i en l’avaluació de les activitats a l’aula. 

Fomentar els processos d’autoavaluació entre l’alumnat. 

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

D1 
 

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.    

Elaborar fitxes autoavaluatives (individuals i d’equip) per a les activitats cooperatives. D2 
 

Rúbriques
Aquest espai de la XTEC ofereix orientacions i recursos per elaborar aquests instruments 
d’avaluació. 

Recollir els compromisos de l’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 potenciar la 
implicació en el seu procés educatiu. 

D3 
 

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. 
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PARTICIPACIÓ                                                                      Àmbit ENTORN

A    Impliquem les famílies en els projectes educatius i les actuacions de l’entorn. 

Dissenyar conjuntament amb les AMPA estratègies per promoure la participació de 
les famílies en els projectes amb l’entorn. 

AMPA Ferran Sunyer
L’AMPA de l’Ecola Ferran Sunyer de Barcelona disposa d’un espai en el seu bloc on dóna 
a conèixer activitats en el centre i l’entorn per fomentar la participació de les famílies. 

A1 

Xarxa AMPA als barris de La Salut / Llefià de Badalona (PEE de Badalona) 
En el marc dels PEE, les AMPA i els equips directius dels centres educatius, juntament 
amb altres agents de l’entorn, han dissenyat una xarxa de dinamització de les AMPA i de 
coordinació d’aquestes amb la resta de plans i projectes que treballen al territori. 

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

A2 

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. 

B    Promovem les xarxes de centre. 

Col·laborar en l’elaboració i desenvolupament de projectes amb altres centres de 
l’entorn. 

Educació en valors
Aldeas Infantiles SOS ofereix als centres educatius els programes Diputats per un dia i 
Col·legis i Instituts Germans, per estimular la participació, els valors democràtics i la 
relació entre centres educatius. 

B1 

Projecte col·laboratiu amb l’alumnat
L’Institut Nicolau Copèrnic, l’Escola Isaac Peral i l’Escola Marià Galí de Terrassa 
col·laboren en l’elaboració d’una wiki de l'àrea de llengua (català, castellà i anglès) amb 
l’objectiu, entre d’altres, d’establir vincles entre els centres i fomentar la participació de 
l’alumnat. 

Participar en projectes intercentres d’àmbit nacional o internacional. 

Xarxa d'escoles compromeses amb el món
En aquest espai es presenten experiències i tot tipus de bones pràctiques de participació, 
solidaritat i cooperació creades per centres educatius, EAP, CRP, ONG i altres 
entitats...Inclou tant iniciatives de proximitat com propostes d’àmbit internacional.  

B2 

Pla d'escoles associades a la UNESCO
La UNESCO ofereix una xarxa educativa especialitzada en solidaritat i cooperació 
formada per més de 7.000 centres d’ensenyament que estimula la participació social 
d’infants i joves. Les escoles catalanes van constituir la seva pròpia xarxa, la XEAUC.  
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 Projecte Implica’t
En aquest espai creat per un equip de professionals del món de l’ensenyament trobareu 
accions de divulgació i sensibilització per treballar la solidaritat a les aules i crear una 
xarxa d'escoles solidàries. Enguany organitza la 1ª Jornada d’Escoles Solidàries dins del 
Pla de formació permanent. 

Coordinar-se amb altres centres de l’entorn per compartir experiències. 

Trobades de centres mediadors
En aquest document es recullen les diverses trobades de centres mediadors que es van 
celebrar durant el curs 2012-13. Les xarxes de centres mediadors es coordinen mitjançant 
seminaris en el marc del Pla de Formació de Zona. Entre d’altres objectius, aquestes 
xarxes fomenten l’autoaprenentatge i l’intercanvi d’experiències a través de les trobades 
d’alumnat mediador que organitzen cada any.   

B3 

Coordinació de les escoles Joan Torredemer Canela, Ginesta i Institut de Matadepera
El Servei Educatiu Vallès Occidental II recull aquesta experiència d’acció tutorial amb 
l’objectiu, entre d’altres, de compartir bones pràctiques i coordinar aspectes curriculars i 
metodològics dels centres de primària i secundària públics de la zona. 

C    Ens coordinem amb l’administració local per promoure la participació de tots els 
membres de la comunitat escolar en projectes comunitaris. 

Promoure la participació dels membres de la comunitat escolar en projectes 
comunitaris (Plans Educatius d’Entorn o altres projectes socioeducatius, etc.). 

Plans educatius  d’entorn
Els Plans educatius d’entorn  (PEE) són una proposta educativa que vol donar una resposta 
comunitària als reptes educatius on 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.   

Jove.cat
En aquest espai de la Direcció General de la Joventut es poden trobar un munt de 
possibilitats de participació a la mida de cada jove que vulgui comprometre’s a favor de la 
societat: xarxes d’estudiants, voluntariat, campanyes i accions solidàries, bancs del temps, 
etc.   

C1 

Centros educativos: ¿islas o nodos?  
Gordó Aubarell,G. (2010). Centros educativos: ¿islas o nodos?. Barcelona: Graó 
L’autora d’aquest estudi proposa avançar en un model organitzatiu que traslladi l’acció 
educativa dels centres a la xarxa educativa i entengui els centres educatius com a 
organitzacions-xarxa, erigint-se el node com a element bàsic d’una estructura d’abast més 
gran, la xarxa educativa. En l’annex s’inclou una eina de diagnòstic sobre la cultura 
organitzativa dels centres educatius i la situació envers la cultura de l’aprenentatge en 
xarxa. 
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http://www.xtec.cat/~mlluelle/implicat/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/programaes/inscripcions
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fd8abca2-37bc-47c8-a225-5053780578a1/trobades de centres mediadors 2014.pdf
http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com.es/2012/09/coordinacio-de-les-escoles-joan.html
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_13
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.f598eea3d2e90df812d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=9250ff6392180110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9250ff6392180110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www.grao.com/llibres/centros-educativos-islas-o-nodos


 
 

 
 

Col·laborar en l’elaboració de projectes de convivència d’àmbit comunitari. 

Xarxa d’Educadors i alumnes per la convivència  
Aquesta xarxa, integrada en el pla de civisme de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
 està integrada per educadors de l'ajuntament i alumnat de 9 centres educatius de 
secundària del municipi. La xarxa desenvolupa activitats educatives que promouen els 
valors ètics democràtics i el foment de  l’educació crítica de la ciutadania. 

Joves en Xarxa
Aquest projecte, que implica la comunitat educativa de Santa Coloma de Gramenet, pretén 
promocionar la convivència i prevenir les actituds violentes o excloents. Hi participen joves i 
professionals de l’educació amb la col·laboració de la Fundació Integramenet, l’Obra Social 
de la Caixa i el Servei de convivència de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  

C2 

Xarxa per la convivència
La Xarxa per la Convivència a Tortosa impulsa un procés comunitari per millorar la 
convivència i la cohesió social. Aquesta xarxa està oberta als veïns, associacions, centres 
educatius i altres entitats. Cal destacar iniciatives com ArtXiBarri i Diàlegs per la 
convivència. 

Promoure la participació de l’alumnat i els seus representants en trobades i 
experiències que eduquen en la pràctica de valors cívics i democràtics (Consell dels 
infants, Consell de joves, trobades comarcals de delegats, audiències públiques, 
etc.). 

Consell d’infants, plenaris i audiències públiques
Manrique, E. “Consells d’infants, plenaris i audiències públiques”. Temes clau Participació 
Infantil, núm. 11. Associació Diomira (març 2009) 
En aquest article l’autora fa un repàs de diverses fórmules de participació infantil que 
fomenten la implicació dels nens i nenes en les decisions del seu municipi, convertint-se així 
en ciutadans i ciutadanes actius. En la mateixa revista també es recullen diverses 
experiències de consells d’infants, plenaris i audiències públiques.   

Novella, Ana M. (2009) La participació dels infants a la ciutat des del Consell d'Infants. 
Barcelona: Col.lecció Infància i adolescència, núm 2 
L’autora d’aquest estudi analitza una experiència educativa de promoció de la participació 
dels infants a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat i  s’emmarca en una de les línies 
d’investigació del Grup de Recerca en Educació Moral de la UB. 

Activitats educatives del Parlament de Catalunya
En aquest espai dels Serveis Educatius del Parlament de Catalunya s’ofereixen un conjunt 
d’activitats i materials de caràcter educatiu per als diversos nivells d’ensenyament. També 
són d’interès les activitats per a la ciutadania on es poden trobar materials per a l’alumnat 
en les visites de portes obertes.   

C3 

Xarxa de projectes de participació infantil
L’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona ofereix aquesta xarxa que pretén donar a 
conèixer l’experiència de diversos municipis en projectes de participació adreçats a nois i 
noies, que mobilitzen diferents agents de l'entorn municipal: escola, família, ajuntament, 
entitats, etc.   
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http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/2EBE519FB30ADDE6C1257B8900396364?OpenDocument&Clau=PConvivenciaII&Idioma=ca&Seu=N
http://www.jovesenxarxa.com/
http://xarxaperlaconvivencia.blogspot.com.es/
http://xarxaperlaconvivencia.blogspot.com.es/2012/11/que-es-lartxibarri.html
http://xarxaperlaconvivencia.blogspot.com.es/2013/01/dialegs-per-la-convivencia-escola.html
http://xarxaperlaconvivencia.blogspot.com.es/2013/01/dialegs-per-la-convivencia-escola.html
http://www.de0a18.net/pdf/temesclau_participacio.pdf
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.de0a18.net%2Fpdf%2Ftemesclau_participacio.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHu87DnfxJf6PxIH9yS_sYA07v1Dw
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7adbc213f0eaaecb1285ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=a3fa5b3692448210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a3fa5b3692448210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=9c1efdbc12ba8210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius
http://www.diba.es/web/educacio/consell/index


 
 

 
 

 Audiència Pública als nois i noies de Barcelona
L’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona organitza cada any una Audiència 
Pública als nois i noies de Barcelona que constitueix una forma de participació a través de 
la qual l’alumnat –de 6è de primària, secundària o batxillerat– fa propostes a l’Administració 
municipal. Altres exemples d’interès: 
Plenari dels Infants
Tots som regidors
 

Promoure la participació del centre en el Consell escolar municipal. C4 

Consell Escolar Municipal
En aquest document editat pel Consell Escolar de Catalunya es defineix els Consells 
Escolars Municipals (CEM) com a organismes de consulta iparticipació dels sectors afectats 
en la programació de l'ensenyament no universitari dinsl'àmbit municipal. 
Alguns exemples: 
Consell Escolar Municipal de Barcelona
Consell Escolar Municipal de Girona
Consell Escolar Municipal de Tarragona
Consell Escolar Municipal de Lleida 
Consell Escola Municipal de Sabadell
 

Informar  tota la comunitat escolar dels acords del Consell escolar municipal. C5 

La proposta d’actuació és el recurs. 

D   Ens coordinem amb les entitats de l’entorn del centre per promoure la participació de 
tots els membres de la comunitat escolar. 

Participar en els mitjans de comunicació per difondre l’actualitat del centre. 

Entorn Ràdio G (PEE de Granollers)
En el marc dels Plans Educatius d’Entorn de Granolles, s’ha creat una xarxa de treball al 
voltant de la producció de programes de ràdio en els centres del municipi i posterior 
enregistrament i emissió des de la ràdio local.   

D1 

Aula dial
Projecte educatiu amb alumnes de les escoles de Sant Vicenç dels Horts que fan de 
periodistes. A classe treballen la redacció dels continguts per fer l'informatiu en directe a la 
Ràdio (Premi de Comunicació Local 2012). 

Donar a conèixer les entitats de l’entorn als diferents membres de la comunitat 
escolar. 

D2 

Projecte Obrim l'escola a l'entorn
En aquest espai web de l’Escola Guillem Isarn de La Fuliola, es recullen un conjunt 
d’activitats realitzades en el marc del projecte de ciutadania adreçat a les diverses etapes 
d’educació infantil i primària i que permet apropar l’escola al seu entorn.   

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA I ÈXIT EDUCATIU – setembre 2014 391

http://www.audienciapublica.cat/
http://ime.paeria.cat/dinamicaeducativa/plenaridelsinfants/
http://www.vilafranca.cat/html/participacio/proc_part/tots_regidors/index.html
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Consell escolar/Actuacions/Documents pdf/Static files/Doc4-07 CE MUNICIPALS.pdf
http://w10.bcn.es/APPS/wprportalcem/home.do
http://www.girona.cat/web/educacio/cem_index
http://www.tarragona.cat/ensenyament/participacio/consell-escolar-municipal-cem
http://ca.sabadell.cat/ConsellEscolar/p/ConsellEscolar_cat.asp
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e8b1563d-83da-4ebc-b13c-d46de0e97891/29_Entorn_radio_G_PEE_Granollers.pdf
http://radio.santvidigital.cat/home
http://www.diba.cat/sala-de-premsa/nota-de-premsa/-/journal_content/56_INSTANCE_0MoY/553295/14093949#.Uc4YPLouXKo.facebook
http://activitatsguillemisarn.wordpress.com/category/projectes/projecte-de-ciutadania/


 
 

 
 

Donar a conèixer a les famílies i  l’alumnat les associacions juvenils i entitats de 
lleure de l’entorn i orientar-los per facilitar la seva participació. 

Tastet d'entitats (PEE de Sant Cugat del Vallès)
En el marc dels Plans educatius d’entorn, es recull una activitat adreçada a alumnes de 1r 
d’ESO l’objectiu de la qual és donar a conèixer les entitats de la ciutat a l’alumnat i que 
aquelles coneguin l’institut. Es fa una petita presentació i activitat de 30 minuts, en grups 
reduïts. També s’aprofita per donar a conèixer les entitats a les famílies i fomentar així la 
seva participació en el municipi.  

D3 

CAMInem plegats (PEE  de Mataró) 
En el marc dels Plans educatius d’entorn, s’ofereix aquest programa amb dos àmbits 
d’actuació: un intern, on es prioritza la cohesió dins de l’escola; i l’extern, dedicat a les 
relacions amb l’entorn. Es desenvolupa amb les famílies de P3 fins a 6è propiciant el 
coneixement de les entitats i els espais més significatius de la ciutat (Ajuntament, biblioteca, 
IMPEM...). Els eixos fonamentals són: acollida, comunicació i participació.  

E    Tenim en compte els recursos de l’entorn en la tasca educativa. 

Col·laborar amb les entitats de l’entorn per promoure, amb metodologia aprenentatge 
servei, accions de servei comunitari. 

Servei Comunitari
El Departament d’Ensenyament ha endegat l’acció ‘Impuls del servei comunitari per a 
l’alumnat de secundària obligatòria’, amb l'objectiu, entre d'altres, de garantir que els 
estudiants experimentin i protagonitzin des del currículum accions de compromís cívic. 

Aprenentatge servei
En l’apartat Experiències destacades d’aquest espai es poden trobar bones pràctiques 
realitzades pels centres educatius catalans en el marc del projecte que promou la 
participació de l'alumnat en el seu entorn. 

E1 

Els nois i les noies i la participació ciutadana. L'apadrinament de les torres d'aigua de 
Terrassa, les representacions socials i l'aprenentatge servei
L’autora d’aquesta llicència d’estudis descriu el projecte "Apadrinament de les torres d’aigua 
de Terrassa": una proposta justificada d’implementació de la metodologia ApS a 
l’ensenyament.   

Fer participar a les entitats de l’entorn en projectes i activitats de centre. E2 

L’escola oberta a la comunitat
En aquest espai del web de l’Institut Escola Daniel Mangrané de Jesús es recullen les 
activitats realitzades en el centre (tallers, visites, exposicions...) amb participació d’entitats 
de l’entorn i altres membres de la comunitat. Més informació en el web del projecte. 

Oferir les instal·lacions del centre educatiu per a activitats culturals, esportives i de 
lleure adreçades a la comunitat local. 

E3 

Obrim el pati per a tu
En aquest espai es pot consultar el projecte de l’Ajuntament de Granollers que obre el pati 
de diversos centres escolars i dóna resposta a les necessitats d’ús públic dels espais.  
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4061d935-5a03-4ac2-a034-4c2b1b31599e/25_Tastet_d_entitats_SCugat.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/61a56dd2-85ec-4b37-9c0d-0b7a1e3ef7ac/30_ CAMInem_ plegats_PEE_Mataro.pdf
http://www.xtec.cat/web/comunitat/serveicomunitari
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_documents_aprenentatge
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200910/memories/2047m.pdf
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200910/memories/2047m.pdf
http://institutescoladanielmangrane.blogspot.com.es/search/label/Escola oberta a la comunitat
https://sites.google.com/site/escolaobertaalacomunitat/home
http://www.granollers.cat/educacio/obrim-pati-tu


 
 

 
 

 Patis escolars oberts al barri
En aquest espai es pot consultar la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per obrir els patis 
dels centres educatius com a espai d'ús públic per a famílies, infants i adolescents fora 
d'horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars.    

Convidar agents educatius de l’entorn a participar en les activitats formatives del 
centre. 

E4 

Comunitats d'aprenentatge
Espai web on es pot trobar una presentació detallada de les comunitats d’aprenentatge. 
Especialment destacat l'apartat Participació educativa de la comunitat, on es proposa la 
formació conjunta dels diversos membres de la comunitat escolar i la participació en les 
activitats d’aprenentatge de l’alumnat. 

Sistematitzar espais virtuals per compartir, gestionar i crear coneixement entre els 
diferents agents educatius de l’entorn escolar. 

E5 

Aules d’acollida de Girona
En aquest bloc es poden compartir experiències i materials per a l'alumnat i el professorat 
de les aules d'acollida de secundària de la ciutat de Girona.    

Bloc del Servei d’Educació
En aquest espai del Servei d’Educació de l’ajuntament de Banyoles es pot conèixer, debatre 
i compartir les propostes educadores de la ciutat: presentacions, conferències, tallers, etc.   

 

Participació de la comunitat educativa
En aquesta pàgina del web de l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat es difon informació 
referent als òrgans de participació de la comunitat educativa del municipi (Consell Educatiu 
del municipi, Consell de Nens i Nenes, Consell de Formació Professional, etc.). 

 
 
RECURSOS GENERALS
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http://w110.bcn.cat/portal/site/TempsBarri
http://www.comunidadesdeaprendizaje.net/
http://utopiadream.info/ca/?page_id=2150
http://blocs.xtec.cat/acollidagirona/
http://educacio.banyoles.cat/
http://www.l-h.cat/educacio/260505_1.aspx?id=1
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/orgacentre/participacio/sensibilitzacio



