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QÜESTIONARI PER A LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES  
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Introducció 

 

El Consell Escolar de Catalunya (CEC) organitza un debat participatiu en el si de la comunitat 

educativa sobre el futur de l'educació a Catalunya, amb el nom d’Ara és demà, que vol donar 

resposta als principals reptes del sistema educatiu i avançar en qualitat i equitat per afavorir l’èxit 

de tot l’alumnat. Un dels objectius del debat és promoure la participació de tota la comunitat 

educativa amb la voluntat d’incorporar la veu de cada col·lectiu i territori en la construcció 

col·lectiva del sistema educatiu del nostre país.  

Es tracta d’un procés de gran singularitat, en primer lloc perquè s'afronta sense limitacions ni 

autocensures d'ordre jurídic o estructural, amb la perspectiva d'un horitzó obert, des del present i 

amb una mirada posada en el futur, per abordar com hauria de ser l'educació al nostre país. En 

segon lloc, perquè l'epicentre de la reflexió serà la comunitat educativa, a través del Consell, que a 

més s’ha obert a tota la societat a través de la plataforma en línia Participa gencat. 

Ara és demà compta amb un marc inicial de cinc ponències que elaboren experts en educació, a 

partir de les quals s’articula la reflexió, que es tancarà al maig de 2017 amb un informe final. Es 

convida prop de 150.000 de persones i entitats de l’àmbit educatiu amb l’objectiu que puguin 

participar en aquest debat. També es demana la participació dels 4.554 consells escolars de 

centres públics i privats concertats que hi ha actualment a Catalunya. La implicació de tots aquests 

agents permetrà veure la realitat educativa amb major claredat i també anar més enllà dels 

aspectes que afecten la quotidianitat, l'ara i l’aquí, per afrontar les grans qüestions que no són 

objecte, sovint, de diàleg en el si de la comunitat educativa. 

El CEC vol comptar amb una àmplia participació de tots els sectors de la comunitat educativa, però 

molt especialment, de les famílies com a primers agents implicats en l’educació dels infants i joves, 

i un dels actius més importants del sistema educatiu. Les aportacions de les famílies ajudaran a 

modular el debat i centrar-lo al voltant de les necessitats dels alumnes, evitant biaixos corporatius o 

de qualsevol altra mena. 

Per aquest motiu, a banda de canalitzar la participació de les famílies a través dels consells 

escolars dels centres, el CEC, en col·laboració amb les federacions de mares i pares d’alumnes, ha 

dissenyat una estratègia participativa singular adreçada a les famílies per garantir que totes les 

persones que vulguin fer aportacions o suggeriments al debat —individuals o col·lectives— les 

puguin realitzar. 

En definitiva, el propòsit del debat rau a dibuixar un horitzó comú per tenir perspectiva i veure la 

realitat educativa amb major claredat. 

 

Cinc ponències marc del debat 

Aquest procés de reflexió participatiu i integrador que el CEC proposa gira al voltant de cinc 

ponències, elaborades per experts dels cinc àmbits en què s'estructura la reflexió: 

— “Els pilars del sistema educatiu”, a càrrec del mateix president del CEC, Lluís Font. 

— “L'arquitectura del sistema educatiu”, a càrrec de Joan Mateo, president del Consell Superior 

d’Avaluació del Sistema Educatiu.  

— “El centre educatiu”, redactada per Francesc Pedró, cap de la Secció d’Assessorament en 

Polítiques Sectorials i TIC en l’Educació de la Divisió de Planificació i Desenvolupament dels 

Sistemes Educatius de la UNESCO.  

— “El professorat”, elaborada per Miquel Martínez, catedràtic de Teoria de l’Educació 

—  “L'alumnat”, per Neus Sanmartí, catedràtica emèrita del Departament de Didàctica de la 

Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB.  

http://consellescolarcat.gencat.cat/ca/
http://participa.gencat.cat/ca/articles/proces-participatiu-ara-es-dema-sobre-el-futur-de-l-educacio-a-catalunya
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Proposta de qüestions a considerar en el debat a propòsit de les ponències  

 

Les qüestions proposades a continuació només tenen l’objectiu d’encaminar el debat. 

Qualsevol altre aspecte que no s’hi inclogui també es pot debatre. 

 

1. “Els pilars del sistema educatiu” 

 

a) En el marc d’aquesta ponència, s’ha dit que la família ocupa un lloc preeminent 

en l’educació i comparteix responsabilitat amb els altres agents de l’educació 

dels seus fills i filles. Com ha de contribuir la família a l’educació dels infants i 

joves perquè puguin desenvolupar al màxim les seves potencialitats durant la 

seva formació? 

b) Com us imagineu la participació de les associacions de famílies en la vida del centre 

educatiu del futur? 

c) S’ha constatat que les activitats extraescolars influeixen en la formació dels infants i 

joves. Con s’haurien de gestionar per articular-les amb l’educació escolar?  

d) Cada vegada els nois i noies que tenen mòbil són més joves, però quin paper penseu 

que han de tenir les tecnologies de la informació i la comunicació en la seva educació? 

 

2. “L'arquitectura del sistema educatiu” 

 

a) En aquesta ponència es planteja una educació obligatòria entre els dos i els 

divuit anys, cosa que suposa un canvi substancial de la relació entre infants i 

joves amb l’educació. Expresseu la vostra posició en relació a aquesta proposta 

aportant els arguments que la justifiquin. 

b) Com us imagineu la formació Professional del futur, adaptada a les necessitats de 

formació de la població i al mercat laboral? 

c) Quina valoració feu de la proposta de transformar els centres en instituts-escola amb 

ensenyament entre els dos i els catorze anys i complementar-ho amb centres de 

batxillerat i formació professional superior? 

d) Els alumnes que ara abandonen els seus estudis, quines oportunitats haurien de trobar 

en el mateix sistema educatiu per tenir noves oportunitats? 

 

3. “El centre educatiu” 

a) Quin model de participació en la presa de decisió del centre us sembla òptim per 

assegurar la integració de les famílies i de tots els sectors de la comunitat 

educativa en l’autonomia del centre educatiu? 

b) Com veieu el paper de la direcció i dels equips directiu en la governança i el lideratge 

dels centres? Cap a quin model hauria d’evolucionar? 

c) Segons el vostre parer, quin tipus d’avaluació ha d’aplicar-se als centres educatius per 

afavorir-ne la millora i la innovació? 

d) En què ha de consistir la col·laboració del centre amb els agents educatius del seu 

entorn proper? 
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4. “El professorat” 

a) Al vostre entendre, quins elements han de definir l’ètica i la deontologia del 

professorat a l’hora de l’exercici de la docència? 

b) Quines competències professionals penseu que han de tenir els docents? 

c) Com veieu la proposta d’accés i desenvolupament de la carrera docent que planteja la 

ponència? Hi esteu d’acord? Argumenteu la vostra resposta. 

d) Com penseu que s’hauria d’avaluar els professionals docents i per a què ha de servir 

aquesta avaluació? 

 

5. “L’alumnat” 

a) Com s’ha d’implicar la família en el procés de socialització dels infants i joves en 

el sistema educatiu? I quins valors han de definir aquesta socialització? 

b) L’escola ha d’ensenyar o ha d’educar? I cal aprendre coneixements o competències? 

c) L’ensenyament ha de ser com més uniforme millor i tothom ha d’aprendre el mateix de 

la mateixa manera o bé ha de ser personalitzat? Argumenteu el vostre punt de vista. 

d) Quin paper han de tenir les tecnologies i xarxes socials en el desenvolupament de 

noves formes d’aprendre? 

  

 


