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Què cal tenir present per dirigir un centre que fomenta la participació i 
implicació de tots els agents de la comunitat educativa?

Jornada de formació a Equips Directius - 8 juliol 2020



DIÀLEGS ENTRE CENTRES

RECULL D’ASPECTES CLAU DE LA PRÀCTICA REFLEXIVA

11 SALES 

200 DOCENTS

100 CENTRES AMB FACILITACIÓ



● De quina manera el projecte del centre fomenta la participació de l’alumnat 
en la proposta, presa de decisions, execució i avaluació del propi centre?

● Com les famílies poden implicar-se en la proposta, presa de decisions, 
execució i avaluació de la vida del centre?

● Quines són les estratègies que com equip directiu emprem per comprometre 
l’equip pedagògic i de treball en la proposta, presa de decisions, execució i 
avaluació del propi centre?

Pràctica reflexiva



De quina manera el projecte del centre fomenta la participació de l’alumnat 
en la proposta, presa de decisions, execució i avaluació del propi centre?

És necessari implicar l’alumnat en el procés educatiu i fomentar activament la seva participació en les 
decisions del centre, perquè aleshores s’implicarà, també, en la societat. Les següents eines ho poden 
fer possible:

● Qüestionaris i enquestes de satisfacció de l’alumnat en relació a tots els àmbits de la vida del 
centre.

● Participació de l’alumnat en la diagnosi del centre i del projecte educatiu.
● Bústia de suggeriments i altres canals de comunicació on s’escolti i es posi en valor la veu i 

l’opinió de l’alumnat, i on es recullin les necessitats detectades pels alumnes i es portin als 
diferents òrgans de participació i de presa de decisions.

● Espais de debat i de presa de decisions (consells d’infants i joves, assemblees d’alumnes i de 
delegats, comissions de convivència i de resolució de conflictes, comissions temàtiques…).

● Sistematitzar els espais físics i temporals per al diàleg, compartir i fer el retorn (setmanals, 
mensuals, etc), entre ells i amb els òrgans de govern del centre.

● Participació de l’alumnat en consells municipals d’infants i en ecoauditories a través del treball 
previ a l’aula.



● Participació de l’alumnat en la gestió de partides econòmiques per invertir en material pel 
centre.

● Avaluar l’escolta i l’aplicació a l’escola de les propostes que arriben dels infants i dels grups, 
que s’han d’incorporar als documents de centre, garantint sempre una resposta a les propostes 
de l’alumnat.

● Incentivar la participació dels infants en la presa de decisions en iniciar nous projectes o 
detectar necessitats.

● Participació de l’alumnat en l’ecosistema educatiu amb entitats i activitats del poble o ciutat.
● Treball globalitzat mitjançant projectes desenvolupats a partir dels propis interessos de 

l’alumnat.
● Aprenentatge personalitzat i impuls de l’autonomia i l’autogestió a través de propostes 

educatives diversificades on l’alumnat tria el seu propi itinerari d’aprenentatge.
● Implicació en el procés d’aprenentatge a partir de l’autoavaluació.
● Tutories individualitzades i treball emocional i transversal.
● Lideratge distribuït amb responsabilitat directa dels alumnes en l’organització de diades i 

festes.
● Redissenyar els espais basant-se en evidències científiques (SmartClassroom).



Com les famílies poden implicar-se en la proposta, presa de decisions, 
execució i avaluació de la vida del centre?

L’escola ofereix els canals de comunicació que propicien una bona comunicació amb les famílies? 
Escoltar les propostes de les famílies propicia que s’impliquin més en el dia a dia del centre. Els 
centres facilitats del Laboratori plantegen les següents propostes:

● Trobades periòdiques amb les famílies delegades i setmanals amb les AFA.
● Crear canals de comunicació bidireccional ràpids i eficients.
● Comissions mixtes de famílies i docents per a l’organització de la vida del centre.
● Reunions periòdiques amb totes les famílies, almenys dues per curs.
● Participació i voluntariat de les famílies en espais d’aprenentatge, aules obertes.
● Qüestionaris i enquestes de satisfacció per a les famílies.
● Acompanyament de les famílies a l’alumnat per seleccionar projectes.
● Presentació a les famílies de la mostra de productes dels projectes.
● Implicar les famílies en l’avaluació.
● Participació de les famílies en l’organització de festes jornades i sortides. 



● Aula d’aprenentatge amb família, amb tallers-xerrades temàtiques sobre temes que interessen.
● Celebració d’esdeveniments festius amb les famílies.
● Promoure ponts entre les famílies, el centre i els agents de l’entorn.
● Garantir el coneixement del Projecte Educatiu de Centre per totes les famílies i que s’hi trobin 

que en formen part.
● Posar en valor les famílies com a coresponsables de l’educació a través de la participació 

activa i en l’avaluació.
● Participació de les famílies en el redisseny dels espais i de les metodologies 

(SmartClassroom).
● Reconèixer les experteses de les famílies i potenciar la seva participació al centre. 
● Implicació de les famílies en els informes d’avaluació a través de fulls d’avaluació compartida 

alumnes - famílies - docents (autoavaluació, coavaluació i avaluació).
● Participació de famílies en el disseny dels informes d’avaluació compartida.



Quines són les estratègies que com equip directiu emprem per comprometre 
l’equip pedagògic i de treball en la proposta, presa de decisions, execució i 
avaluació del propi centre?

L’equip pedagògic ha de treballar en xarxa des d’una perspectiva de lideratge transformador des de 
l’exercici de cadascú a favor dels objectius de la institució, amb autonomia i responsabilitat compartida. 
Les següents estratègies ho poden fer possible:

● Garantir la participació de tota la comunitat educativa (famílies, equip pedagògic i alumnes) en 
la vida del centre.

● Consell de direcció com a òrgan de construcció pedagògica compartida.
● Preveure els espais temporals necessaris de claustres pedagògics, de coordinació i de treball.
● Contrarrestar la inestabilitat dels claustres amb estratègies de cohesió de grup i evitant 

projectes personalitzats.
● Celebrar claustres fora del centre que promoguin la implicació de tots.
● Formació docent de centre d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre.
● Espais fixos de reflexió pedagògica setmanal.
● Aprofitar el talent de tots els docents del claustre.



● Aliança amb altres centres per compartir talents i formació de centre.
● Equip impulsor de transformació al centre format per docents voluntaris amb talent i lideratge.
● Enquestes de satisfacció periòdiques i a final de curs.
● Reunions individuals entre l’equip directiu i els docents per recollir necessitats i fer 

aportacions.
● Compartir angoixes i donar temps.
● Avançar a través de metodologies com l’espiral d’indagació.
● Trobades pedagògiques de reflexió a través de diferents dinàmiques.
● Visites a centres.
● Treball al centre per comissions autònomes amb objectius concrets centrats en el que és 

important i no en el que és immediat.
● Reduir les reunions informatives, transmissives, potenciant el diàleg, la reflexió i la construcció 

compartida.
● Buscar estratègies per mobilitzar a tothom.
● Cultura avaluativa (objectius, processos, resultats).
● Organització flexible, preponderant els equips pedagògics.




