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Acta núm. 178 

  

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA 

 

 

Data: 9 de març de 2021  

Començament: 16.00 hores  

Acabament: 18.00 hores  

Lloc: Sessió telemàtica 

 

Assistents: 

Sra. Xènia Amorós i Soldevila 
Sr. Xavier Besalú Costa 
Sra. Marcel·lina Bosch Costa 
Sra. Mercè Bosch i Romans 
Sra. Imma Buxadera Catot 
Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar 
Sr. Jaume Cela i Ollé 
Sr. Joan Josep Codina i Puig 
Sra. Dolors Collell i Surinyach 
Sra. Maria-Pau Cornadó 
Sr. Xavier Diez Rodríguez  
Sr. Antoni Domènech Bonet  
Sr. Montserrat Domingo i Herraiz 
Sra. Anna Erra i Solà 
Sra. Iolanda Estrada 
Sra. Elena Ferreiro Nieto 
Sr. Martí Fonalleras Darnaculleta 
Sr. Pere Forga i Visa 
Sra. Eva Gajardo Rodríguez 
Sr. Àngel García Velázquez 
Sra. Pilar Gargallo Otero 
Sr. Jordi Giménez Manent 
Sr. Raül Manzano i  Tovar 
Sra. Sílvia Miró Martín 
Sr. Francesc Márquez Fuentes 
Sr. Pere Masó Anglada 
Sra. Iris M. Molina Ávila 
Sra. Meritxell Montserrat Mestres 
Sra. Pilar Nus Rey 
Sra. Montserrat Perelló Margalef 
Sra. Mònica Pereña Pérez 
Sr. Josep Plancheria Roset 
Sr. Josep Manuel Prats Moreno 
Sr. Manel Pulido Guerrero 
Sr. Francisco Ramos Falcó 
Sra. Coral Regí Rodríguez 
Sr. Joan Ricart Nicolau 
Sr. Jordi Rodon Cuixart (secretari) 
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Sr. Jordi Roig i Vinyals 
Sra. Anna Simó i Castelló (presidenta) 
Sra. Mariona Torredemer i Taló 
Sr. Carles Vega i Castellví 
Sra. Montserrat Vilà Suñé 
Sr. Jesús Viñas Cirera.  
 

S'han excusat per la seva absència els senyors i les senyores: Joan Bassas i Arnau, 
Teresa Esperabé Prieto, C. Martín, J. Salgado i J-M. Segarra. 
No assisteixen a la sessió els senyors i les senyores: G. Barrena, A. Erra, J. M. 
Castellà, G. Chirino, J. Gil i A. Guillén. 

 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior. 

2. Compareixença de la Sra. Maite Aymerich, directora general de currículum i 
personalització. 

3. Vigència de les funcions i composició del Consell Escolar de Catalunya. 
Proposta de resolució. Informe sobre la representativitat i participació al CEC. 

4. Acte de presentació de les conclusions dels grups de discussió Un nou present 
educatiu el dia 30 d’abril de 2021. 

5. Informacions de la presidenta. 

6. Torn obert de paraula. 

 

 

1. Aprovació acta anterior. 

En el primer punt de l'ordre del dia s’esmena el registre de l’assistència del Sr. Manel 
Pulido i s'aprova per assentiment l'acta de la sessió anterior. 

 

2. Compareixença de la Sra. Maite Aymerich, directora general de 
currículum i personalització. 

La senyora Maite Aymerich agraeix la invitació del CEC i presenta els punts destacats 
del pla Les escoles lliures de violència i el programa Coeduca’t. L’objectiu és aplicar 
els principis de la coeducació a tots els centres educatius i treballar per escoles sense 
violències.  

Explica que el tipus de violències que es persegueixen a través del pla són situacions 
de maltractament a la infància i adolescència, negligència, violència sexual o abusos 
sexuals, assetjament entre iguals a l’escola, ciberviolències, conductes d’odi i 
discriminació, violència masclista i LGBTIfòbia.  

Els principals objectius que persegueix el pla són: 

• Prevenir la violència. 

• Garantir l’eficàcia de les mesures de prevenció, detecció i denúncia. 

• Reconèixer les víctimes, protegir-les, oferir-los atenció especialitzada per a la 
reparació dels danys causats. 

• Evitar la doble victimització. 

• Garantir el suport jurídic i acompanyament institucional. 

• Contundència envers els agressors i encobridors/es. 
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• Exercir l’acció popular en els procediments penals (art. 91 Llei 14/2020) per 
maltractaments físics o sexuals greus a infants o adolescents i personar-se en 
qualsevol denúncia per violències sexuals en l’àmbit educatiu. 

  

Continua explicant que el Departament d’Educació ha creat la USAV per gestionar tots 
els casos que arribin i coordinar-ne l’abordatge garantint una actuació sense demora i 
l’escolta activa a les víctimes. La unitat durà a terme una atenció telefònica i presencial 
de les demandes d’informació i d’orientació en matèria de maltractaments infantils i 
adolescents en els centres educatius, i també farà funcions d’assessorament i 
intervenció en els casos amb coordinació amb les persones referents del pla. La USAV 
treballarà de manera coordinada amb la línia d’atenció a la infància de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), i també es treballarà 
coordinadament amb la direcció general d’Igualtat del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i l’Institut Català de les Dones. 

Exposa que el Departament ha dissenyat un nou canal de comunicació i denúncia 
propi i directe, una web/app, per facilitar la comunicació a les víctimes i atendre totes 
les situacions de violència adreçada tant a l’alumnat com a tota la comunitat educativa, 
amb l’objectiu de donar veu a les persones afectades garantint la confidencialitat i 
iniciant la intervenció específica. La web/app estarà disponible tots els dies de la 
setmana i serà l’equip de professionals de l’USAV qui donarà resposta a les demandes 
rebudes. 

El pla preveu formar al personal docent, personal d’administració i serveis i personal 
d’atenció educativa i a altres membres de la comunitat educativa per tal de transformar 
i millorar la detecció i l’acompanyament en les situacions de violència. El pla formatiu, 
amb un desplegament a 3 anys, ja s’ha iniciat aquest curs amb la formació en 
violències sexuals a 40 referents de la Inspecció educativa i de les direccions dels 
Serveis Territorials d’Educació, i la formació en violències masclistes als 78 referents 
dels Equips d’Assessorament Pedagògic (EAP) i 78 a treballadors i treballadores 
socials dels EAP. Del curs 2021 al 2024 es realitzarà formació arreu del territori a 
5.455 persones impulsores de la igualtat de gènere als consell escolars dels centres 
educatius; a més de 10.000 referents de violència zero entre l’alumnat; a professorat i 
equips directius dels 5.455 centres educatius que hi ha a Catalunya, i a 120 referents 
en el marc dels Plans Educatius d’Entorn. Això permetrà disposar d’una xarxa de més 
de 10.000 persones formades que podran actuar com a agents de gènere o agents 
d’igualtat i vetllar pel bon tracte en les relacions educatives i altres aspectes com el 
llenguatge, el material, el gènere i les violències. S’establirà una xarxa de coordinació 
territorial a cada Servei Territorial i al Consorci d’Educació de Barcelona, que estarà 
formada per quatre persones referents. L’aplicació dels protocols d'actuacions contra 
el maltractament a infants i adolescents de Catalunya i els protocols interns d’actuació 
i comunicació del Departament d’Educació en l’àmbit de violències es farà amb 
referents als centres educatius, als EAP, als Serveis Territorials, a la Inspecció 
educativa i a nivell comunitari per garantir l’atenció immediata, la coordinació, la 
derivació a altres serveis (socials, judicials, de protecció a la infància) i el seguiment 
dels casos. 

Sobre el programa Coeduca’t explica que s’ha creat amb la voluntat de preparar les 
noies i els nois per a la vida afectiva i sexual fonamentada en la igualtat de gènere i els 
drets humans, i col·laborar en la construcció d'un model integral de persona, sense 
estereotips sexistes. 

(S’adjunta annex el document del pla “Les escoles lliures de violències (LELV)” i la presentació 
del programa Coeduca’t.). 

El senyor Raül Manzano expressa la importància del tema i la complexitat que implica 
de tractar-ho a l’escola, sent molt necessari. Pregunta per com està previst fer la 
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prevenció. Comparteix que a les Illes la Fundació Rana treballa des de fa anys en 
aquests temes i té editats uns materials educatius molt bons. 

La senyora Eva Gajardo exposa la importància de disposar d’un sistema de 
coeducació i pregunta si l’Institut Català de les Dones ha col·laborat i informa per 
posar-ho en valor que el Consell de Relacions Laborals disposa de protocols de 
davant l’assetjament sexual i per raó de sexe que poder ser una base inspiradora. 
Exposa la importància del treball reparador amb la víctima, que sovint no està prou 
contemplat, i demana que en el pla presentat es tingui en compte. 

La senyora Aymerich respon que la prevenció el document la inclou i que entre 
l’alumnat hi haurà referents de violència zero de l’alumnat. A la pregunta de la senyora 
Gajardo informa que es treballa en coordinació i en xarxa amb les altres entitats a les 
que s’ha referit. També informa que es farà formació inicial del professorat per garantir 
que tots els docents des del primer dia tinguin una formació bàsica sobre el temes del 
pla. 

El senyor Manel Pulido felicita a la directora general pels dos programes, pregunta pel 
pressupost que tenen i quines han estat les persones expertes que han elaborat el 
programa Coeduca’t, també demana que a cada centre hi hagi persones referents amb 
hores de dedicació, i demana per la previsió que hi ha. Sobre la USAP pregunta si les 
tres persones que hi treballen estan a temps complet. 

La senyora Aymerich respon que el pla preveu un pressupost fins el 2026 de 35 
milions d’euros (inclou el programa coeduca’t); sobre la figura referent als centres 
s’està treballant per definir la persona coordinadora del pla amb la dedicació que 
suposa a nivell d’hores. Les persones que ara estan a l’USAP són persones a temps 
complet a la subdirecció general d’educació inclusiva, també es preveu la contractació 
de tres persones tècniques d’igualtat, una persona jurista i una de perfil pedagògic per 
poder acompanyar. Sobre les persones expertes que han participat en l’elaboració 
dels materials informa que es tracta d’IREF, Drac Magic i l’Associació de drets sexuals 
i reproductius. 

El senyor Xavier Diez felicita la iniciativa que està en la línia de la seva organització i 
exposa que a partir de l’aprovació del decret d’autonomia dels centres s’han trobat 
amb casos de treballadores que en estar embarassades o que han demanat reducció 
de jornada per atendre a persones grans o menors i a les que no s’ha fet proposta de 
continuïtat. Aquestes pràctiques acaben sent discriminadores sobre les dones, i 
l’alumnat també percep que això passa. Es vulneren drets dels treballadors i aquesta 
pràctica indigna podria acabar ja que està mans del departament, i considera que el 
CEC hauria de reflexionar sobre això i instar al departament aquesta pràctica 
especialment discriminatòria sobre les dones. Finalment, demana la retirada del decret 
de plantilles i d’autonomia de centres ja que permeten triar de manera arbitrària al 
professorat. 

El senyor Xavier Besalú exposa que la coeducació estava contemplada al projecte de 
convivència i pregunta si el programa inclou aspectes diferencials. Indica que no veu 
clara la diferència que es fa en el programa entre conflicte i violència presentada ja 
que molts conflictes inclouen violència. Sobre els referents de centre creu que cal 
donar relleu a les tasques no curriculars (tutoria, assembles...) que són espais en els 
que es pot tractar i confiar en la professionalitat dels docents abans de posar en marxa 
protocols i derivacions externes que podrien arribar a ser contraproduents. 

El senyor Jaume Cela pregunta si el pla contempla l’ajuda a la persona que comet 
l’assetjament. 

El senyor Pere Forga pregunta si els dos programes són només per a centres de 
titularitat pública o també per centres de titularitat privada i concertada. 
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La senyora Maite Aymerich respon que el programa s’adreça a tots els centres 
finançats amb fons públics. També respon a les altres preguntes indicant que el 
programa no anul·la altres programes; sobre els perfils està d’acord amb que tot el que 
es fa als centres, tota la gestió, és una forma de treballar la democràcia i l’educació per 
a la pau, sobre si el programa s’adreça també als assetjadors respon que en cas de 
ser persones adultes no es contempla ja que altres departaments en tenen 
competències. 

La presidenta agraeix la compareixença a la senyora Maite Aymerich i la convida a 
mantenir informat al CEC sobre altres programes i avenços en escola inclusiva. 

 

3. Vigència de les funcions i composició del Consell Escolar de Catalunya. 
Proposta de resolució. Informe sobre la representativitat i participació al 
CEC. 

El secretari explica que al ple anterior la senyora Xènia Amorós, representant 
d’aFFaC, va presentar un escrit en el que demanava informació sobre la vigència de la 
llei del CEC de 1985, la presidenta es va comprometre a demanar un informe jurídic 
per poder analitzar l’escrit i aquest s’ha incorporat a l’ordre del dia, en ell es resol: 1, 
que es pot entendre prorrogada la vigència dels òrgans del Consell Escolar de 
Catalunya i la seva composició actual, d’acord amb els raonaments que s’exposen als 
fonaments jurídics i 2, que la vigència dels òrgans del CEC determina la legitimitat de 
l’exercici de llurs atribucions i en conseqüència també la validesa dels acords adoptats 
dins el seu marc de competències sens perjudici del necessari ajustament a dret. 
També es demanava que les diferents entitats representades al CEC presentessin el 
nombre d’entitats o persones que representen i el secretari explica que a la pàgina 
institucional del CEC a la secció de membres s’ha inclòs un enllaç a l’entitat que 
representa cada membre al costat del nom, demana que si l’enllaç no es dirigeix a la 
pàgina amb la informació que es comuniqui a la secretaria del CEC per corregir 
l’enllaç.  

Continua explicant que la secretaria del consell va preparar dos documents per a la 
comissió permanent, un sobre participació i representativitat amb l’assessorament de 
la sub-direccció general de Participació Ciutadana del Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència que també recull el document del CEC 2/2018 
“La composició del Consell Escolar de Catalunya”. Presenta un segon document a 
partir de l’informe jurídic amb una proposta de resolució per resoldre la demanda feta 
al ple de 26 de gener (Annex 1) per la senyora Xènia Amorós en representació 
d’aFFaC. Finament presenta la proposta de resolució de la comissió permanent sobre 
la vigència de les funcions i composició del Consell Escolar de Catalunya per 
sotmetre-la a votació.  

S’obre un torn d’intervencions. 

La senyora Xènia Amorós exposa que els llocs web de les entitats no apareixen el 
nombre d’associacions que representen i per tant caldria que s’explicités per una altra 
via per a que la informació fos clara i transparent. Sobre la proposta de resolució indica 
que aFFaC no qüestionava la presència de Dincat sinó la sotmet a la seva 
representativitat, no es qüestió de si Dincat si o no sinó que ha de ser en funció de la 
seva representativitat. Consideren que tot plegat els ha desencisat en fer-se una 
tergiversació del llenguatge jurídic amb la paraula representativitat, doncs no significa 
diversitat sinó que s’entén com ser representatiu d’un sector concret. Això els ha 
sorprès que hagi succeït; entenen que cal una reflexió profunda sobre la composició 
del CEC que faci que la composició sigui coherent amb les funcions que li atorga 
l’article 171 de la LEC on queden ben delimitades, creu que és necessari valorar els 
interessos de cada sector, no sembla raonable infravalorar la representació de les 
famílies dels centres públics a la vegada que es sobrerepresenta a sectors amb 
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interessos que van més enllà de l’interès per la millora del dret i qualitat de l’educació. 
Exposa que aFFac entra en un moment de reflexió sobre la seva participació en un 
organisme com el CEC en aquestes condicions, quan la seva legitimitat no dona 
resposta al que consideren que ha de ser una justa representació de la comunitat 
educativa, i valoraran en el si de la seva organització de quina manera ha de ser la 
seva participació ja que ara mateix senten el CEC com una institució en una situació 
de poca utilitat per a la missió d’aFFaC, que és la millora del dret a l’educació i a la 
qualitat de l’educació. Informa que ha enviat un document adreçat a tots els membres 
del CEC, s’adjunta a l’acta. (Annex 2). 

El senyor Xavier Diez intervé donant suport a la senyora Xènia Amorós i comparteix 
l’anàlisi fet. Tot i entendre la filosofia del CEC exposa que un dels problemes que hi ha 
és que una cosa és ser proporcional i l’altra és la desproporció existent en la 
representació de les famílies i del professorat en exercici de la professió comparant-ho 
amb la representació que té al CEC l’administració educativa, que sempre acaba 
assegurança les majories. D’igual forma considera que hi ha entitats que poden estar 
triplicades en àmbits diversos. El seu propòsit és obrir la reflexió sobre el CEC, que tot 
el que fa és molt valuós però a vegades la seva pròpia representativitat pot fer que no 
tingui tota l’autoritat moral que hauria de tenir. 

El senyor Jaume Cela exposa que les entitats representades al CEC ho són per una 
llei de l’any 1985 i ara això ha de canviar ja que hi ha d’haver aviat una nova llei de 
composició, i per tant bona part del debat proposat per la senyora Xènia Amorós 
hauria de poder-se fer en el marc del debat sobre l’articulat de la nova llei que puguin 
fer el consell. També indica que la representativitat dels sectors a la comissió 
permanent a través de membres dels sectors és una representativitat del sector i no de 
l’entitat que representa cada membre de la comissió permanent. Esmenta que aFFaC 
no sempre ha estat a la permanent i quan no ho ha estat també s’ha vist representada, 
i li sabria molt greu que una entitat con aFFaC es pugés plantejar abandonar el Cec 
quan és una entitat amb una història impressionant i clau de ser present al CEC, 
especialment tenint en compte que quan s’aprovin la llei podrà tractar-se en el 
dictamen tot el que ha plantejat la senyora Amorós. 

La presidenta comença demanant a aFFaC que no abandoni el plenari del CEC, 
precisament la importància del consell és basa en la diversitat dels seus membres i per 
tant l’aFFaC hi ha de ser i ha de ser possible abordar el tema d’una altra forma. Es va 
demanar un informe jurídic tan aviat va acabar el plenari en el que es va presentar la 
impugnació, es va tractar a la següent reunió de la comissió permanent, entén que 
pugui no estar-se a favor de la resolució que es porta a debat i votació però es va 
demanar informe jurídic i en ell es basa la proposta presentada pel secretari. La 
reflexió que s’ha fet és tenir el màxim de matisos al sistema educatiu, a partir de la 
representativitat que tenen. Demana de nou que aFFaC no es plantegi abandonar el 
ple del CEC. 

La senyora Cristina Martín considera que la diversitat i la pluralitat són criteris bàsics, 
en el CEC les regles de joc són les mateixes des de fa molt de temps i fins ara tothom 
hi ha estat d’acord, per aquest motiu no entén el problema que hi ha ara quan, com ha 
indicat el senyor Cela, els membres de la permanent representen tot el sector i no la 
seva entitat. 

La senyora Xènia Amorós puntualitza que ara no s’està impugnant la composició de la 
comissió permanent sinó la composició al plenari i són temes molt diferents i aFFaC el 
que ha fet és utilitzar els canals que indica la normativa present al reglament del CEC, 
per tant s’han comportat d’acord amb els mecanismes establerts. Sobre el futur de la 
presència d’aFFaC indica que no ha dit que estigui valorant marxar, però sí revisar la 
seva forma de participació, ja que el que troben actualment és que aFFaC també 
representa la diversitat del sistema, fins i tot més gran que entitats que representen 
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força menys centres, i ells són una entitat diversa en la seva pròpia composició. Creu 
que necessiten reflexionar sobre el seu paper al consell doncs no veuen que el seu 
paper tingui el sentit que creien que havia de tenir la seva presència al consell, d’aquí 
la seva necessitat de reflexió com a entitat. 

La presidenta s’ofereix per col·laborar en allò que pugui necessitar aFFaC en el seu 
procés de reflexió.  

La senyora Xènia Amorós agraeix l’oferiment, que farà arribar a la junta d’aFFaC. 

El secretari convida a la votació de la proposta de resolució sobre la vigència de les 
funcions i composició del Consell Escolar de Catalunya. 

 

Efectuada la votació els resultats són els següents: 

Vots a favor: 32 

Vots en contra: 2 

Vots en blanc: 2 

Abstencions: 1 

 

S’acorda aprovar la resolució sobre la vigència de les funcions i composició del 
Consell Escolar de Catalunya. 

 

 

4. Acte de presentació de les conclusions dels grups de discussió Un nou 
present educatiu el dia 30 d’abril de 2021. 

S’acorda que la presentació s’enviï per correu electrònic a tots els membres. 

 

 

5. Informacions de la presidenta. 

La presidenta informa de l’estat de la tramitació de l’avantprojecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya. 

 

 

6. Torn obert de paraules. 

Sense intervencions, la presidenta agraeix la feina que s’està fent en les comissions i 
grups de treball i dona la sessió per finalitzada a les 17.58. 

 

El secretari      Vist i plau 

 

 

       La presidenta 
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Annex 1 
Proposta de resolució́ sobre la vigència de les funcions i composició́ del Consell 
Escolar de Catalunya 
 
En resposta a l’escrit de 26 de gener de 2021 de la senyora Xènia Amorós, 

representant d’aFFaC, en el qual exposa que: 

⎯ No es compleix amb l’article 4.1 a, b, c, d i e de la Llei 25/1985, de 10 de 

desembre, dels consells escolars, el que implica un error en la composició actual 

del Ple del CEC. 

⎯ aFFaC, en tenir associades més del 60% de les associacions de mares i pares de 

tota Catalunya, hauria de tenir 2 o 3 membres en el sector relacionat amb l’article 

4.1b (“Cinc pares d'alumnes, proposats per les confederacions o federacions 

d'associacions de pares d'alumnes en proporció a llur representativitat.”) 

⎯ Dincat, com a entitat, no pot exercir com a representant de les famílies en el CEC. 

 

Es considera que: 

a. D’acord amb l’article 171 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, el 

Consell Escolar de Catalunya és l’organisme superior de consulta i de 

participació dels sectors afectats en la programació general de 

l’ensenyament no universitari dins l’àmbit de l’Administració de la 

Generalitat. 

b. La consulta i participació requereixen que tota la comunitat educativa pugui 

estar representada al CEC. 

c. La proporcionalitat en la representativitat té el sentit de preservar la 

diversitat i la pluralitat. 

d. La interpretació que aFFaC fa del concepte de proporcionalitat vinculat a la 

representativitat, que afecta els sectors de les associacions i els sindicats 

de docents, les confederacions o federacions d'associacions de pares 

d'alumnes, les  confederacions o federacions d'associacions d'alumnes, el 

personal d'administració i de servei dels centres docents i els titulars dels 

centres privats, és restrictiva a un criteri quantitatiu. 

e. La proporcionalitat de la representativitat ha de possibilitar que el màxim 

d’entitats i organitzacions siguin presents en el ple del CEC. 

 

Es conclou que: 

a. En els sectors relacionats amb l’article 4.1 a, b, c, d i e de la Llei 25/1985, la 

proporció a llur representativitat queda relacionada amb el criteri de 

diversitat. 
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b. La composició actual del CEC del sector al qual pertany aFFaC respon a 

una concepció de la representativitat vinculada a la diversitat. 

c. Per l’Acord de Govern 56/2020 de 7 d'abril, la representant de DINCAT va 

ser nomenada membre del CEC com a representant del sector famílies i és 

representativa de la diversitat de famílies de la comunitat educativa de 

Catalunya. 

 

L’escrit d’aFFaC demanava que el CEC no desvirtués la representativitat real de les 

famílies en el marc del Consell Escolar de Catalunya i que es revisés amb urgència la 

composició del Ple a fi d’adaptar-la al que legítimament correspon. Per donar-hi 

resposta, es va demanar un informe jurídic, que s´inclou en l’annex 1, a partir del qual 

es formula la proposta de resolució següent: 

Proposta de resolució sobre la vigència de les funcions i composició del Consell 

Escolar de Catalunya 

1. Es pot entendre prorrogada la vigència dels òrgans del Consell Escolar de 

Catalunya i la seva composició actual, d’acord amb els raonaments que 

s’exposen als fonaments jurídics (informe jurídic de l’annex 1). 

2. La vigència dels òrgans del CEC determina la legitimitat de l’exercici de llurs 

atribucions i en conseqüència també la validesa dels acords adoptats dins 

el seu marc de competències sens perjudici del necessari ajustament a 

dret. 
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Annex 2. Escrit presentat per Xènia Amorós en representació d’aFFac. 

Comentari als informes de representativitat i participació al CEC i a la proposta de 
resolució sobre la vigència de les funcions i la composició del CEC.  

En primer lloc, cal insistir en la necessitat d’elaborar la nova Llei del Consell Escolar, doncs, la 
realitat és que la Llei d’Educació de Catalunya és de l’any 2009 i en la seva disposició 
transitòria primera ja es preveia un termini més que raonable.  

En segon lloc, en l’informe sobre representativitat i participació es diu que la composició del 
CEC ha estat poc diversa al llarg dels anys, sovint amb sectors sense representació i altres 
sobre representats. I aquest argument podria ser compartit per l’aFFaC, sempre i quan, la 
composició d’aquest òrgan reflecteixi en una proporció adequada els diferents sectors implicats 
en la Comunitat Escolar i la Comunitat Educativa.  

Així, quan s’interpreta l’article 4.1b) LL 25/1985: Cinc pares d’alumnes, proposats per les 
confederacions o federacions d’associacions de pares d’alumnes en proporció a llur 
representativitat no es pot tergiversar el llenguatge jurídic, les normes s‘han d’interpretar 
d’acord a llur literalitat, segons el sentit propi de les seves paraules, tal com estableix 
l’ordenament jurídic. I, en aquest sentit, no es pot dir que la representativitat s’ha d’entendre 
com diversitat, sinó com quelcom que és representatiu d’aquest sector concret, confederacions 
i federacions de pares i mares d’alumnes.  

Per tant, del literal de l’article s’ha d’entendre que aquest sector ha de ser representat per 5 
persones en proporció a la representació que ostenten dins el seu sector propi. Per tant, la 
representativitat vol dir aquí la federació que té la major quantitat i diversitat d’associacions de 
mares i pares; En el cas d’aFFaC amb un 60% de les associacions de mares i pares de 
Catalunya, correspondria tenir més d’una representant al Consell Escolar de Catalunya i, en el 
cas de la Comissió Permanent, en conseqüència, la nostra representant hauria de ser-ne 
membre.  

L’aFFaC està a favor de la diversitat però cal una reflexió seriosa i profunda sobre la 
composició del CEC perquè aquesta sigui coherent amb les funcions que la LEC atorga a 
aquest òrgan de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general 
de l’ensenyament no universitari a Catalunya. Així mateix, cal valorar els interessos que 
cada sector té en aquesta programació general i si són interessos polítics a títol gratuït o si es 
tracta d’ interessos econòmics. Així com també, el pes que cada sector té en el marc del CEC, 
ja que les famílies de l’escola pública són un dels agents més afectats pel funcionament del 
servei d’educació de Catalunya i la seva representativitat en el Consell Escolar de Catalunya 
està infrarepresentada.  

El CEC no pot oblidar quines són que les seves funcions: Garantir la participació efectiva dels 
sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari, inclosa la 
programació de la oferta de llocs escolars;  

Ser consultat preceptivament sobre avantprojectes i projectes de disposicions generals de 
l’àmbit educatiu, normes generals sobre construccions i equipaments escolars, sobre 
actuacions per la millora de la qualitat educativa, els criteris de finançament de la prestació del 
servei d’Educació de Catalunya o sobre les bases generals de la política de beques i ajuts a 
l’estudi.  

Per tant, serà sobre aquesta base legal sobre la que s’haurà de dissenyar la composició 
del CEC, argumentant i justificant molt bé quins són els sectors afectats en relació a les 
funcions atorgades al CEC per dotar de la representativitat que correspongui a cada sector en 
funció del que diu la Llei d’Educació de Catalunya i en una proporció adequada de 
cadascun d’ells. En aquest sentit, hem d’incidir en la necessitat que les famílies estiguin 
representades ja que són el col·lectiu més afectat per la programació general de l’ensenyament 
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no universitari i la programació de l’oferta de llocs escolars, així com per la normativa que 
l’afecta.  

En tercer lloc, el document 2/2018 del Consell Escolar de Catalunya considera que s’ha de 
revisar i ampliar la composició del CEC incloent nous sectors del món educatiu. I, des de 
l’aFFaC, considerem que cal fer una reflexió profunda sobre la composició d’aquest òrgan 
participatiu, ja que com s’acaba d’indicar, la LEC atorga al Consell Escolar de Catalunya unes 
funcions que no són menors i que estant molt definides. Des de la nostra entitat volem fer un 
toc d’atenció per posar sobre la taula que hi ha sectors amb interessos econòmics que van més 
enllà dels interessos educatius que les famílies ostenten envers als seus fills i, aquest fet hauria 
de ser un motiu de pes perquè el Consell Escolar de Catalunya es replantegi donar espais per 
a la participació a tots els sectors erigint-se en la representació de la diversitat.  

Ara bé, insistim una cosa és donar un espai a sectors involucrats en l’educació i l’altra deixar al 
marge les famílies de l’escola pública per sobrerepresentar altres sectors amb interessos que 
poden anar més enllà de l’interès per la millora del dret a l’educació i la qualitat educativa.  

 

  



  

 12/17 

 

 

Annex 3 

Presentació del programa Coeduca’t 
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L'objectiu d'aquest programa és ajudar els centres a treballar aspectes bàsics de 
coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat de forma explícita, sistemàtica, 
rigorosa i respectuosa. El programa compta amb el suport de diferents departaments 
de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, universitats i diverses entitats expertes i 
de referència. Com a documents de referència que té en compte cal citar 
les orientacions de la UNESCO i de l'OMS, un marc que funciona en molts altres 
països. 

El Departament posarà a disposició dels centres criteris i materials que han de servir 
d'ajuda als docents per incorporar aquests aspectes als diferents àmbits del 
currículum, a les sessions de tutoria —tant individual com grupal— i a les qüestions 
generals d'organització del centre, com les festes, les sortides o les activitats de migdia 
i extraescolars. El programa també inclourà recursos per compartir i treballar 
conjuntament amb les famílies. El Departament obrirà properament una convocatòria 
específica perquè tots els centres que ho desitgin es puguin acollir al programa. 

"Coeduca't" està adreçat a totes les etapes educatives tenint en compte les 
característiques, necessitats i edat dels alumnes de cadascuna d'elles. A nivell 
curricular incidirà en diversos aspectes: a l'educació infantil, en les situacions 
quotidianes, els jocs i joguines, el llenguatge, els contes, les cançons, les imatges...; a 
primària, entre d'altres, cal desenvolupar les habilitats personals i socials des del 
treball per projectes, el llenguatge, l'aprenentatge basat en el joc, o en l'ús de les 
xarxes socials i de la tecnologia, a més de l'autoconeixement, la identitat personal i 
l'autoestima; a l'ESO, serà necessari impulsar l'educació emocional i la reflexió ètica, 
mitjançant, per exemple, l'aprenentatge basat en situacions-problema, l'estudi de 
casos, la resolució de conflictes, l'assertivitat o l'ús de les xarxes socials. 

D'aquesta manera, es vol preparar les noies i els nois per a la vida afectiva i sexual 
fonamentada en la igualtat de gènere i els drets humans, i col·laborar en la construcció 
d'un model integral de persona, sense estereotips sexistes. 

Aquesta perspectiva s'ha d'incorporar al projecte de direcció, al projecte educatiu de 
centre i a l'aula. Es donarà impuls al fet que tots els centres tinguin una persona de 
referència per a això i es treballarà estretament amb ella des dels serveis territorials i 
el Consorci d'Educació de Barcelona amb la implicació de la Inspecció d'Educació. Així 
mateix, es durà a terme una formació específica per al professorat, que tindrà en 
compte tant la formació permanent com la formació inicial que reben els futurs docents 
a les universitats. 

L'objectiu final del programa és que, després de tres fases, el curs 2021-2022, tots els 
centres educatius de Catalunya incorporin de forma explícita, en el seu Projecte 
Educatiu de Centre, aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de 
sexualitat. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260840_spa
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274656/9789243512884-spa.pdf?ua=1

