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1. Presentació 

L’educació és un dels pilars de la democràcia ja que té un paper molt important a l’hora de 
fomentar el dret i el deure de la ciutadania a participar activament, sent les entitats 
d’educació formal i no formal un mitjà per a formar ciutadans i ciutadanes autònoms amb 
coneixement crític i criteris propis. 

En aquest context, sorgeix la iniciativa de desenvolupar una recerca-acció amb l’objectiu 
d’elaborar una diagnosi compartida i consensuada sobre la pràctica de la participació 
juvenil en els centres educatius de secundària a Catalunya que, al seu torn, permeti  
establir propostes d’enfortiment d’aquesta participació.  

Aquesta iniciativa correspon a una de les línies d’actuació del Grup de Treball sobre 
participació juvenil als centres de secundària, configurat pel Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, el Departament d’Educació i la Secretaria de 
Joventut (Departament d’Acció Social i Ciutadania), així com pel Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya i el Consell de la Joventut de Barcelona. El departament de 
Projectes Socials de la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), ha estat 
l’encarregat de desenvolupar aquesta recerca. 

Més enllà de conèixer i analitzar quina és la realitat de la participació juvenil en els centres 
de secundària de Catalunya, la recerca ha inclòs eines de participació directa per tal de 
generar la reflexió i la mobilització la comunitat educativa i tots els seus agents, essent, 
alhora, subjectes i objectes d’aquesta reflexió. La principal tasca investigadora s’ha centrat 
en el treball de camp i en el contrast, a través del debat, dels resultats preliminars amb els 
diferents agents representatius de la comunitat educativa i el seu entorn (administració 
local i teixit associatiu).  

Volem donar el nostre agraïment a totes les persones que han col·laborat amb interès amb 
aquesta recerca i, molt especialment, volem fer un reconeixement a tots aquells alumnes, 
professors/es, directors/es, pares, mares, tècnics i representants d’entitats que participen 
de manera activa als centres de secundària i al seu entorn, intentant contribuir a la 
construcció d’una escola democràtica que esdevingui un espai d’aprenentatge i de pràctica 
de ciutadania activa per a tots els agents. 
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2. Objectius 
 
Com hem indicat, el principal objectiu de la recerca ha estat l’elaboració d’una diagnosi 
compartida i consensuada sobre la participació de la comunitat educativa, especialment de 
l’alumnat, en els centres educatius de secundària i en l’entorn del centre; i l’establiment de 
propostes d’enfortiment d’aquesta participació. 
 
El present projecte ha abordat dos tipus d’objectius, inseparables els uns del altres: 

- De contingut. Entenent el diagnòstic com a resultat que recull coneixements i 
experiències necessàries per continuar el procés, el més consensuat i acceptat 
com a referent per les parts. 

o Conèixer els espais, mitjans i canals de participació de l’alumnat als 
centres de secundària. 

o Analitzar el grau d’eficàcia i satisfacció d’aquests espais, mitjans i canals, 
des de l’òptica de la comunitat educativa: pares i mares, docents i, 
especialment l’alumnat. 

o Conèixer i analitzar les relacions entre la comunitat educativa i dinàmica 
social de l’entorn del centre. 

o Analitzar els factors que condicionen el grau i tipus de participació de 
l’alumnat en la vida del centre i en el seu entorn comunitari. 

o Conèixer les diferències de participació de l’alumnat en funció de variables 
rellevants com: gènere, edat, rendiment acadèmic, entre d’altres. 

o Recollir i descriure de forma sistematitzada normativa, projectes i 
experiències de promoció de la participació de la comunitat educativa en el 
centre i entorn. 

o Recollir i socialitzar els diferents discursos sobre la participació en la vida 
del centre. 

o Elaborar propostes de millora de la participació juvenil en els centres de 
secundària de Catalunya.  

- De procés. En la creació de la diagnosi i de les propostes s’articula ja, una 
“determinada manera de treballar i de fer” que té a veure amb potenciar i 
dinamitzar cadascun dels agents socials de la comunitat. 

o Mobilitzar la comunitat educativa, a partir de la promoció del debat sobre la 
pròpia participació. 

o Dinamitzar nous espais participatius de reflexió sobre la pròpia participació, 
essent la comunitat educativa subjecte i objecte d’aquesta reflexió al 
mateix temps. 

o Crear vincles i canals de participació i col·laboració entre els diferents 
agents implicats en l’estudi, per tal de generar xarxes de col·laboració que 
puguin desenvolupar les propostes que se’n derivin d’aquest treball. 
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3. Aspectes metodològics 

La metodologia emprada en aquesta recerca segueix els criteris establerts per la 
Investigació Acció Participativa que té com a objectius generals l’obtenció d’un major 
coneixement de la realitat i la transformació de la mateixa, a partir de la construcció de 
relacions socials i de processos de reflexió col·lectiva.  

De cara a l’acompliment dels objectius del procés de recerca-acció, s’ha plantejat un treball 
de camp exhaustiu que ha permès la implicació de més de 2200 persones. El procés ha 
estat conformat per cinc fases, dos de les quals (la informativa i la de seguiment) han estat 
continuades al llarg del procés. Sintèticament, les cinc fases de la recerca han consistit en:  

1. Fase de definició 
- Revisió documental 
- 8 Entrevistes, grupals i individuals, a informants clau 

2. Fase informativa i de difusió 
- 4 Comissions Territorials, una per cada àmbit provincial 
- Creació i manteniment d’un lloc web: 

http://www10.gencat.net/drep/AppJava/cat/participacio/oberts/participacio_juve
nil.jsp 

- Publicació d’articles en diferents mitjans de difusió 

3. Fase de debat social  
- 24 Entrevistes en profunditat a diferents perfils implicats 
- 10 Grups de treball en centres educatius 
- Enquesta a una mostra representativa de l’alumnat  (n=1.096) 
- Enquesta a una mostra representativa del professorat (n=716)   
- Enquesta als directius dels 80 centres participants 
- 11 Tallers participatius de ciutat amb la comunitat educativa  

4. Seguiment del projecte: el desenvolupament de la recerca ha estat acompanyat per 
dos grups de treball:  

- Comissió motor de l’estudi i de seguiment de la recerca 
- Grup d’experts 

5. Anàlisi i redacció de resultats: la informació obtinguda a través de les diferents 
tècniques aplicades en la fase de definició i de debat social han estat integrades en la 
seva anàlisi, per obtenir un resultats preliminars i posteriorment un consens diagnòstic i 
de propostes d’acció. 

El resultats que presentem en la següents pàgines són la síntesi de tota la recerca iniciada 
en el mes de maig de 2006. 
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4. Marc de referència 

En aquest capítol es vol apropar al lector a la mirada que el grup investigador ha donat a la 
recerca, tenint en compte els reptes socials derivats del moment històric que vivim; així 
com el significat que donem al terme participació, tenint en compte el paper que han de 
jugar els centres educatius de secundària. 

4.1. Context social i paper de l’escola 

En les darreres dècades, els canvis demogràfics, socioeconòmics, tecnològics i culturals en 
les societats industrials avançades han modificat de forma substancial els estils de vida, la 
relació amb l’entorn i la comunitat i, al seu torn, els conceptes i expectatives relacionats 
amb la democràcia, la participació i l’educació. En aquest context, cal “repensar i redefinir 
quines són les finalitats i els objectius de la formació democràtica i de la participació de la 
ciutadania avui”1 

L’augment dels índexs d'envelliment de la població, la incorporació de les dones al mercat 
laboral i els canvis en les estructures familiars han generat nous models de família. En 
particular, aquests canvis, han provocat transformacions en les funcions 
socialitzadores i educatives tradicionalment desenvolupades pels diferents agents 
(famílies, escola, comunitat i entorn) i algunes de les tasques relacionades amb l'atenció i 
cura dels menors han estat assumides per altres agents (especialment fora de l’horari 
lectiu). Aquests canvis en l’assignació de funcions encara no està ben resolt, especialment 
entre la família i l’escola (però també la comunitat) fet que genera un important debat al 
respecte.  

Aquestes transformacions estructurals també afecten a la definició i paper de l’escola, en 
tant que institució educativa i agent socialitzador de primer ordre. 

D’una banda, en relació a quines són les seves funcions en aquest nou context estructural i 
social. Existeix un important debat de fons, especialment a secundària, entorn a la 
dicotomia de “ensenyament” (tenint com a funció principal la transmissió de 
coneixements i determinades competències) vers “educació” (amb un enfocament més 
global i integrador pel que fa a les dimensions de l’alumnat, en tant que individu i ciutadà/a).  

I, d’altra banda, en relació al propi model i a l’estructura organitzativa de la institució 
educativa i si aquest contribueix a la creació d’una comunitat democràtica i d’un espai 
d’aprenentatge de participació i de convivència per a tots els seus membres. El marc 
normatiu estableix l’estructura organitzativa i els canals formals de participació i 
d’interlocució dels diferents membres de la comunitat educativa per a l’establiment del 
                                                 
1Essomba,M. i Casas,M. Participació i joventut a Catalunya. Marc teòric i principis d’actuació. UAB. 
(document de treball, no publicat, elaborat per encàrrec del grup motor de la present recerca). 
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model esmentat. Malgrat això, l’organització dels centres educatius es basa en una 
estructura jerarquitzada i amb un baix grau de democràcia interna als propis òrgans de 
decisió, concentrats en la figura del director/a. El debat actual posa de manifest que el 
model d’escola democràtica requereix d’un context institucional coherent amb les 
pràctiques i continguts que vol abordar, que desenvolupi la potencialitat dels mecanismes 
formals existents i que estableixi nous instruments que afavoreixin les relacions 
interpersonals continuades i l’establiment de vincles afectius i d’un clima de complicitat 
entre els membres de la comunitat educativa2. 

Pel que fa a la vida comunitària, les transformacions urbanístiques, juntament amb 
l’arribada de població nouvinguda i l’envelliment de la piràmide poblacional, fa necessària la 
creació de nous espais de convivència i formes de relació entre les persones, per tal 
de treballar l’arrelament a l’entorn i la participació en i de la comunitat. 

Aquestes transformacions socioeconòmiques, tecnològiques i culturals han modificat, 
també, les necessitats i les formes de la participació social, posant de manifest el 
desencant per la política representativa i el sistema de partits entre tota la població, i en 
especial, entre la població juvenil en el seu conjunt. 

El sistema democràtic requereix d’un sentiment de pertinença i d’identitat comú que impulsi 
la integració de la ciutadania en l’Estat que el representa i d’una participació activa a 
través del reconeixement i l’exercici dels seus drets i deures.  

La "salut" i aprofundiment democràtic d'una societat depèn, no només de les lleis o regles 
de joc establertes, sinó de les competències, valors i actituds democràtiques de la seva 
ciutadania. Doncs, no és només l'existència d'institucions democràtiques la que assegura la 
democràcia, sinó més prioritàriament la virtut cívica de la seva ciutadania. Malgrat que no 
és l'única instància, l’escola és un dels seus pilars, en tant que desenvolupa un paper 
cabdal en la configuració d'una cultura democràtica a l’hora de fomentar el dret i el deure 
de la ciutadania i la participació activa, especialment dels joves. 

L’escola és considerada, juntament amb altres entitats i agents educatius -com la família- 
un mitjà per a formar ciutadans i ciutadanes autònoms amb coneixements, actitud 
crítica, responsable i amb iniciativa, així com amb capacitat d’adaptació a les situacions 
canviants de la societat del coneixement. 

És en aquest sentit, que “la institució educativa ha vingut plantejant-se durant les últimes 
dècades la seva responsabilitat enfront d’aquesta demanda, tot encetant una nova línia de 
reflexió i d’acció a l’entorn dels valors de la ciutadania en una societat democràtica”3. Tal 

                                                 
2 Puig, JM. (2000). ¿Cómo hacer escuelas democráticas?  Educação e Pesquisa, v.26, n.2, p. 55-69, São 
Paulo.  
3 Moreu, A.C. (2003). L’aprenentatge de la ciutadania durant l’ESO. Teoria i Pràctica. Madrid: Ministerio de 
Educación y Ciencia: Red de Información Educativa – REDINED. 
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com apunta Delors4, la formació per a la participació democràtica està absolutament 
vinculada al desenvolupament intel·lectual i personal, i al compromís social.  

Aquest plantejament requereix una reformulació al voltant del què i del com ensenyar 
en el context dels centres educatius. 

En relació al què, abordant una formació científica i un desenvolupament intel·lectual 
per aprendre a participar, adquirint els instruments necessaris per a ser membres actius 
d’una societat democràtica (formació del pensament complex, atenció al discurs social com 
a contingut procedimental, elements de formació política, entre d’altres competències). 

I en relació al com, a través d’una opció didàctica basada en la comunicació, en el 
diàleg, en la interacció i en la participació de l’alumnat (i també dels altres membres de 
la comunitat educativa) en els diferents contextos. Aquesta dimensió inclou diferents 
aspectes relacionats amb el model, l’estructura organitzativa i el clima de centre, que han 
de permetre la interacció entre professorat i alumnat (i entre el mateix alumnat) i la creació 
de vincles afectius i de models de convivència democràtica. 

La participació juvenil en el context de l’educació formal comporta, doncs, plantejar 
múltiples dimensions -des del context en què es participa, sobre quins àmbits o temàtiques, 
en quins nivells o a través de quines formes i instruments. Però el què i el com s’educa en 
la participació als centres és, també, un eix indestriable de la pròpia participació en aquest 
context. Entenem que aquest procés comporta tant l’aprenentatge de competències 
bàsiques per a la participació, com, i essencialment, l’aprenentatge que els joves realitzen 
a la vida escolar quotidiana a l’aula i al centre. Parafrasejant a diversos autors, a participar 
se n’aprèn participant. 

Cal tenir present que hi ha diversos factors que incideixen en el grau de desenvolupament 
de la participació de l’alumnat als centres. 

Existeixen factors d’ordre personal, de grup sociocultural d’origen o d’estatus 
socioeconòmic, que afecten a la motivació, el coneixement, les habilitats i la pràctica de la 
participació de l’alumnat. 

També existeixen factors d’ordre institucional i social, sovint vinculats a les característiques 
dels centres (volum d’alumnat al centre i a cada grup –aula, volum d’alumnat d’origen 
immigrat, grau d’absentisme i fracàs escolar al centre, nivell socioeconòmic i sociocultural 
de l’entorn i les famílies, etc.) i que condicionen la prioritat i les possibilitats que els centres 
donen al desenvolupament de la participació de l’alumnat. 

Cal tenir en compte aquests factors a l’hora de dur a terme accions i iniciatives de foment 
de la participació juvenil en els diferents contextos, i en especial, als centres educatius. 

                                                 
4Delors,J. (1996). La educación encierra un tesoro.  “Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 
sobre la educación para el siglo XXI”. Madrid: Santillana. Ediciones UNESCO  
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4.2. Marc conceptual i d’anàlisi 
Per tal de facilitar la comprensió dels resultats de la recerca, a continuació s’adjunta el 
plantejament teòric que hi ha al darrera d’aquelles qüestions que estan en la base de 
l’estudi.  

4.2.1. Definició de participació 
A priori entenem la participació, d’acord amb les definicions més consensuades, com el 
conjunt de processos, accions i actituds que generen capacitat de decisió i intervenció, 
alhora que és una forma de contribuir en allò col·lectiu, generant la creació de vincles amb 
l'entorn i esdevenint un aprenentatge per a tots els agents implicats. 

Ara bé, el significat que es dóna al concepte participar de forma quotidiana pot prendre 
múltiples perspectives i matisos, especialment quan l’assignem a un context de referència. 
És en aquest moment en què el concepte esdevé menys ambigu, omplint-se de contingut.  

4.2.2. Educar en la participació i participar en l’educació 

La participació juvenil en el context de l’educació formal comporta plantejar múltiples 
dimensions, com l’àmbit en que es participa, els nivells de participació o les formes de 
participar. Els centres escolars no són només un lloc òptim per a l’aprenentatge de la 
participació des d’un punt de vista de l’alumne a l’aula, sinó que el propi context 
institucional i comunitari també ofereix oportunitats per al desplegament d’experiències 
favorables a l’adquisició de competències participatives. 

Per tant, pel tal d’analitzar la situació als centres de secundària la recerca abordarà, per 
una banda, el com s’educa en la participació i quines condicions prèvies són necessàries 
per a què aquesta educació es doni, i per altra banda, el com es participa en l’educació, a 
través de l’anàlisi de les pràctiques, instruments i formes en que es dóna la participació als 
centres. 

o Educar en i per a la participació 

Una educació en i per a la participació “és aquella que garanteix l’adquisició del conjunt de 
sabers i competències socials que permeten la participació social activa; els quals 
possibiliten que els individus puguin pensar i comportar-se de forma autònoma, racional, 
creativa i solidaria; és a dir, és un tipus d’educació que ofereix als individus els 
coneixements i les competències necessàries per jutjar per sí mateixos, construir el seu 
projecte de vida i gestionar la seva realització juntament amb els projectes dels altres”5  

                                                 
5Terrén, E. (2003). “Educación democrática y ciudadanía multicultural: el reaprendizaje de la convivencia”, a 
Morán, M.L. i Benedicto, J. (2003). Aprendiendo a ser ciudadanos. Experiencias sociales y construcción de la 
ciudadanía entre los jóvenes. Instituto de la Juventud (INJUVE) 
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Aquesta visió no se centra pròpiament en les pràctiques participatives, sinó en les accions 
que acompanyen o que preparen al jove per portar a terme una participació efectiva, tant 
dins com fora del centre. Aquesta formació integral o global de la persona s’adquireix a 
partir de dos grans eixos vertebradors de l’acció educativa: la formació racional (que 
inclou el saber, l’aprendre a conèixer i l’aprendre a saber fer) i la formació emocional (més 
relacionada amb l’aprendre a ser i aprendre a conviure)6. 

o Participar en l’educació  
Per tal de descriure les pràctiques participatives dels joves als centres de secundària, cal 
fer referència a quatre elements bàsics d’anàlisi, que estructuren la informació obtinguda al 
llarg de la recerca.  

a.  Context - On es participa? 

Es considera rellevant diferenciar la participació del jove en el marc de la institució 
educativa en funció de tres possibles contextos de referència: aula, centre i entorn. Es pot 
concebre cadascun d’aquests contextos com comunitats, dimensionades a mode de 
cercles concèntrics, des de la comunitat més micro i propera a l’alumne, fins a la més 
àmplia i que permet la relació del jove amb el seu entorn. 

El context de l‘aula fa referència a les relacions i activitats que es desenvolupen en els 
processos de l’ensenyament-aprenentatge i d’organització i convivència a la mateixa. És, 
també, el més proper per a l’alumnat, tant física com afectivament, on desenvolupa gran 
part de l’activitat quotidiana, es generen més vincles a partir de les relacions personals i on 
es donen algunes de les primeres figures representatives i de participació.  

El context del centre, és aquell que transcendeix a l’aula i fa referència a l’organització, el 
funcionament, la convivència i l’animació al mateix. La participació en relació a la gestió i el 
govern del centre és de caire representatiu i és dóna a través de diversos espais i 
mecanismes existents. En relació a la convivència i animació dins del centre la participació 
es dóna a través de la involucració en l’organització i l’assistència als diversos 
esdeveniments que impliquen als agents de la comunitat educativa. 

Per últim, l’entorn és el context de participació que ofereix el centre educatiu de relacionar-
se cap en fora, establint continuïtats entre allò que es fan els centres i les diferents 
dinàmiques de l’àmbit comunitari. 

b. Àmbits – Sobre quins temes es participa? 

A la recerca, s’identifiquen i analitzen quins són els àmbits de participació, és a dir, quines 
són les temàtiques i els continguts sobre els que pot incidir l’alumnat en cadascun dels 
contextos de participació (aula, centre i entorn). 

                                                 
6 Essomba, M. i Casas, M. Participació i joventut a Catalunya. Marc teòric i principis d’actuació. UAB. 
(document de treball, no publicat, elaborat per encàrrec del grup motor de la present recerca) 
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Context Àmbits de participació 

El treball escolar – l’aprenentatge 
La participació de l’alumnat en la construcció del propi aprenentatge i en la 
definició última del currículum. També aborda aspectes relacionats amb la 
metodologia emprada pel professorat i la seva avaluació. Aula L’organització, el funcionament i la convivència a l’aula 
La participació de l’alumnat en diversos aspectes relacionats amb l’organització i 
gestió de l’aula, com la fixació de les dates d’exàmens, l’establiment d’acords i 
normes per a la convivència a l’aula i la creació de càrrecs, entre d’altres. 

 
 

Context Àmbits de participació 
La gestió i l’organització del centre 
La participació de l’alumnat en aquells aspectes i temàtiques relacionats amb la 
gestió i govern del centre, com la gestió de la informació entre els membres de la 
comunitat educativa o l’ús i la gestió de les instal·lacions escolars, entre d’altres. 

Centre La convivència i l’animació 
La participació de l’alumnat en els aspectes concrets del funcionament ordinari 
del centre, com les normes de convivència, i els aspectes referents a l’animació 
del mateix, com l’organització i realització d’esdeveniments en l’espai del centre 
(celebracions, campanyes, activitats d’oci i competicions esportives, etc.). 

 

Activitats extraescolars 
La participació de l’alumnat en l’organització de les activitats extraescolars que 
es realitzen fora de l’horari lectiu en el marc del centre (temàtiques a treballar, 
activitats, horari, durada, etc.) 
Sortides 
La participació de l’alumnat en la definició de la tipologia i la concreció de les 
sortides a realitzar a l’entorn, sigui més directe o llunyà, relacionades amb 
l’activitat de l’aula o amb el centre (sortides de final de curs, excursions o 
sortides culturals). 

Entorn 

Activitats en xarxa amb la comunitat 
Participació de l’alumnat en la definició, disseny, implantació i avaluació 
d’activitats, programes i projectes a realitzar pel centre amb els diversos agents 
de l’entorn (teixit associatiu, administració local i altres institucions). 

 

Els àmbits de participació contemplats permeten visualitzar dues dimensions de la 
participació: la dimensió política (govern del centre, control i gestió) i la pedagògica 
(aprenentatges) en els diferents contextos de referència.  
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c. Mecanismes, òrgans, instruments i espais 

Els centres educatius compten amb diversos canals o estructures organitzatives -
establertes al marc normatiu- que preveuen la participació de l’alumnat. Aquestes 
estructures configuren vies formals i planificades de participació d’obligat compliment, 
-delegats/des, tutories, Consell de delegats/des, associació d’estudiants, Consell Escolar 
de Centre i Consell Escolar Municipal-, tot i que la seva aplicació real és diversa. 

També hi ha un ampli ventall d’espais i mecanismes que poden possibilitar la participació 
dels joves que, tot i no estar contemplat normativament, són vies que compten amb un 
nivell d’estructura elevat i solen ser de caire continuat. El seu desenvolupament depèn, 
en gran part, de l’impuls donat pels diferents agents de la comunitat educativa (junta 
d’avaluació, metodologies educatives participatives, assemblea de delegats, projectes 
propis de centre o relacionats amb l’entorn,...etc.). 

Per últim, es contemplen altres espais i instruments de participació, de caire més 
espontani o temporal amb aspectes tant diversos com l’organització de càrrecs a l’aula, 
comissions per esdeveniments de centre, plataformes per mobilitzacions, xarxa de 
corresponsals (PIDCES),...etc.  

El grau de coneixement, el funcionament i la valoració dels mecanismes i instruments 
existents varia en funció del context en el que es desenvolupa, per aquest raó, al llarg de la 
recerca es farà l’anàlisi de cada un dels instruments segons el seu context de referència 
(aula, centre i entorn). 

d. Nivells de participació 

La participació pot donar-se en diferents graus i segueix la següent seqüència: tenir accés 
a la informació, ser consultat, compartir la decisió, participar en el disseny i la planificació, 
intervenir en la gestió i en l’execució i fer el seguiment i l’avaluació. A partir d’aquesta 
seqüència s’observa quin és el nivell més habitual de participació en els diferents àmbits i 
òrgans de participació de l’alumnat als centres.  

e. Condicionants de la participació 

Existeixen factors d’ordre personal, de grup sociocultural d’origen o d’estatus 
socioeconòmic, que afecten a la motivació, el coneixement, les habilitats i la pràctica de la 
participació de l’alumnat. 

També existeixen factors d’ordre institucional i social, relacionats amb les 
característiques dels centres (volum d’alumnat al centre i a cada grup –aula, volum 
d’alumnat d’origen immigrat, grau d’absentisme i fracàs escolar al centre, nivell 
socioeconòmic i sociocultural de l’entorn i les famílies,etc.) i que condicionen la prioritat i les 
possibilitats que aquest dóna al desenvolupament de la participació de l’alumnat. 
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El coneixement de la incidència d’aquests factors pot ser d’utilitat a l’hora dur a terme 
accions i iniciatives de foment de la participació juvenil en els diferents contextos, i en 
especial, als centres educatius. 

4.3. Marc normatiu 

El sistema educatiu actual ofereix unes condicions bàsiques (descentralització 
administrativa; reconeixement de la necessitat d’autonomia de cada centre, major obertura 
cap a la comunitat local; participació de tota comunitat educativa en la gestió del centre a 
través dels consells escolars) que poden afavorir l’adquisició i el desenvolupament de 
les actituds i pràctiques participatives en els i les joves, necessaris per a preparar-los 
per a l’exercici d’una ciutadania activa i responsable i per a la participació social i 
comunitària.  

No obstant això, l’augment de la normativa que regula aspectes cabdals dels centres 
educatius, com: la contractació de personal, la disponibilitat econòmica i el disseny 
curricular, entre d’altres, fa que el disseny d’un projecte propi del centre constitueixi un 
procés complex en el que els membres de les comunitats escolars (professors, 
alumnes, pares, personal de serveis interns i externs, etc.) troben diverses dificultats, més 
enllà del nivell de motivació dels agents. Malgrat això, els centres disposen d’importants 
marges d’autonomia en aspectes relacionats amb el clima sociomoral –important en la 
consecució d’una atmosfera democràtica en la vida del centre-, la concreció última del 
disseny curricular i la regulació de la convivència.  

Respecte el decret sobre drets i deures de l'alumnat, aquest els adequa per fer possible 
una convivència democràtica a l’àmbit d’una escola democràtica, oferint un marc normatiu 
que permet el desplegament organitzatiu i convivencial que necessita l’aprenentatge per 
una ciutadania activa i responsable. Però la regulació presenta algunes carències, 
doncs reconeix el dret a la participació de l’alumnat i deixa en mans de l’equip 
directiu de cada centre la concreció i explicitació de la forma, constitució, 
procediments i funcions específiques d’aquestes estructures de participació.  

Cal tenir en compte que l’organització dels centres educatius es basa en una estructura 
jerarquitzada i amb un baix grau de democràcia interna als òrgans de decisió. La figura del 
director és la que concentra el poder de decisió, que el comparteix en certa mesura amb 
els altres òrgans de govern unipersonals, els quals són nomenats pel propi director. Per 
tant, el posicionament i la conceptualització en relació a la participació de l’equip 
directiu tindran uns efectes directes sobre l’educació i la pràctica de la participació al 
seu centre. 

En aquest sentit, el nou Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures dels 
alumnes, mostra un intent de canviar aquesta situació atorgant al centre la 
responsabilitat de fomentar el funcionament del consell de delegats i delegades i protegir 
l'exercici de les seves funcions per part dels seus membres.  
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Cal assenyalar que ni l’actual Decret de drets i deures ni l’anterior contemplen la 
participació dels alumnes com element preventiu de primer ordre. El nou decret, es 
decanta per la mediació com a gran novetat, però com alternativa al càstig. Es desenvolupa 
detalladament l’apartat de les sancions i mesures correctores i que indica que la mediació i 
resolució de conflictes ha de ser una estratègia educativa i preventiva. Malgrat això, 
s’observa que hi ha una manca de mesures i recursos que permetin elaborar un pla de 
prevenció dels conflictes o un pla de convivència als centres. 

Respecte a les normes de convivència i al règim disciplinari, aquest decret es limita a 
la tipificació de conductes i a les mesures correctores i sancions. Tal com assenyala 
un dels entrevistats: “Això no és bo ni dolent, atès que el no contemplar mesures 
preventives obliga als centres a incloure-les al RRI quan volen deixar constància de la seva 
vocació democràtica, bo i que, quan aquesta vocació no existeix i simplement es compleix 
la llei, el clima que es genera no afavoreix una relació adient entre professors i alumnes, ja 
que el professor (més si és tutor) es veu obligat a ser orientador, jutge i botxí a un mateix 
temps, motiu suficient per crear un clima de desconfiança que tanca les portes a la 
participació de l’alumne” . 

En l’àmbit específic dels centres educatius, el Reglament Orgànic no contempla amb 
prou claretat la posició del sector de l’alumnat. Els representants de l’alumnat (tant en 
l’àmbit de delegats de grup-classe com en el Consell escolar), així com els propis alumnes 
constitueixen una part important de l’organització escolar, i com a tal, haurien de disposar 
formalment d’una estructura i d’uns canals de comunicació que permetessin una manera 
eficaç d’adquisició i transmissió de la informació, d’intercanvi d’opinions i d’elaboració de 
propostes, com a condicions per tal d’assegurar un funcionament realment democràtic dels 
centres. Una de les conseqüències més importants de manca d’estructures 
organitzatives i de comunicació és que pot deixar formalment desvinculats al 
representants d’alumnes (al consell escolar o els delegats/es) del col·lectiu al que 
representen.  

A més, la legislació i el Reglament Orgànic no assignen responsabilitats docents 
específiques respecte a l’impuls i millora de la participació dels alumnes en la 
dinàmica escolar com a fet educatiu. Ara bé, la nova Llei Orgànica de l’Educació 
assenyala que són les administracions educatives les que fomentaran, en l’àmbit de la seva 
competència, l’exercici efectiu de la participació de l’alumnat, professorat, famílies i 
personal d’administració i serveis en els centres educatius. I el nou decret sobre els drets i 
deures de l’alumnat assenyala que el centre ha de fomentar el funcionament del Consell de 
delegats i delegades i protegir l'exercici de les seves funcions per part dels seus membres.  

No obstant això, cal dir que la LOE promou la formació permanent del professorat per 
a què adeqüi el tractament dels continguts de les assignatures als procediments didàctics i 
metodològics que possibilitin l’aprenentatge actiu i participatiu dels alumnes, element clau 
que pot ajudar a millorar les relacions a les aules i el procés d’aprenentatge i formació dels i 
les joves. 
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5. Discursos i percepcions entorn a la participació 

La present recerca ha permès copsar, no només l’estat de la qüestió de la participació de 
l’alumnat als centres de secundària, sinó quins són els discursos existents entre els 
diferents membres de la comunitat educativa i altres agents implicats en relació a què 
entenen per participació i què vol dir, per cada un d’ells, participar en el centre. També ha 
permès abordar quines són les percepcions d’alguns dels agents implicats, concretament 
de l’alumnat i del professorat, entorn als alumnes que participen o no participen al centre. 

Aquesta anàlisi esdevé un element clau per comprendre l’estat de la qüestió de la 
participació als centres. Aquests discursos i percepcions posen de manifest quina és la 
forma de conceptualitzar la participació dels diferents agents; idees que condicionaran les 
pròpies actituds, valoracions i pràctiques entorn a la participació. 

5.1. Discursos entorn a la participació 

La idea de participació està assimilada per tots els agents implicats com quelcom 
positiu, necessari i que cal potenciar. 

Es constaten diferents opinions, especialment entre l’alumnat, el professorat i els 
equips directius, quan la participació s’associa a un context de referència: 

Per una banda, les definicions més habituals són força acotades i parcials: 
aborden la participació de l’alumnat al centre des de la vessant d’animació i de 
convivència (la col·laboració en les activitats culturals, l’assistència a les festes del 
centre, a les sortides i al fet d’intervenir a l’aula).  

Per altra banda, les definicions menys comunes, que inclouen una perspectiva 
més global i integral: la participació de l’alumnat al centre en tant que membre que 
ha de conèixer el funcionament del mateix, ha d’expressar la seva opinió, ha de 
tenir la capacitat i les eines per informar i ser informat, ha d’adquirir les 
competències necessàries i ha de poder incidir en la presa de decisions. 

A continuació s’exposen els principals discursos recollits de manera qualitativa entre els 
diferents membres de la comunitat educativa (alumnat, professorat, equips directius, pares i 
mares) i d’altres agents implicats (administració local i teixit associatiu) en relació a què 
entenen per participació i què vol dir, per cada un d’ells, participar en el centre. 

5.1.1. Alumnat 
En primer lloc, cal posar de relleu que quan l’alumnat defineix què vol dir participar, sense 
relacionar-ho amb cap context de referència, s’observa que el discurs entorn a la 
participació, està força assimilat. 
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La majoria coneix el concepte i l’associa al fet d’opinar, d’incidir en les decisions, de 
col·laborar, d’assumir responsabilitats i de desenvolupar projectes i iniciatives pròpies. 

En canvi, quan la participació s’associa a un context de referència (aula, centre o entorn), 
es constaten diversos discursos.  

Per una banda, majoritàriament l’alumnat relaciona el terme amb definicions força 
acotades i parcials, que relacionen la participació al centre amb aspectes molt concrets: 

Una part de l’alumnat, especialment el més jove, defineix la participació a l’aula com el fet 
d’intervenir a classe. Aquest discurs, com veurem en l’apartat de les percepcions sobre la 
participació, es constata, també, de manera quantitativa. 

Part d’aquest mateix col·lectiu tendeix a entendre la participació al centre o a l’entorn (a 
través del centre) des d’una vessant d’animació i de convivència, relacionant la participació 
amb la col·laboració en les activitats culturals, l’assistència a les festes del centre i a 
les sortides. Completant aquesta perspectiva, es constata també que alguns alumnes 
defineixen participar com assistir o prendre part en àmbits o accions que prèviament 
han estat organitzats, sigui pels altres companys, per altres membres de la comunitat 
educativa o per l’entorn.   

Per altra banda, també es constaten altres discursos minoritaris, especialment entre 
l’alumnat de més edat de secundària, que defineix la participació al centre des d’una 
perspectiva més global i integral. 

Part de l’alumnat, especialment el més organitzat o vinculat al sindicalisme estudiantil, 
entén que participar al centre educatiu vol dir poder incidir en els aspectes que els 
afecten en els diferents contextos de referència (aula, centre i entorn), anant més enllà 
del funcionament del grup-classe. Consideren que inclou el poder expressar la seva opinió, 
disposar de les eines per informar i ser informat i poder incidir en la presa de decisions. 

Alguns alumnes consideren que participar en el centre significa conviure, dialogar i 
col·laborar, ja que entenen el centre com una comunitat formada per diferents membres 
(alumnat, professorat, PAS, pares i mares i equip directiu). I part de l’alumnat defineix la 
participació al centre com un aprenentatge que els serveix per desenvolupar capacitats 
que els serviran també en un futur. 

5.1.2. Professorat i equip directiu 

La primera aproximació al terme de participació per part del professorat i dels equips 
directius, també és positiva i la defineixen com a procés necessari, d’enriquiment i 
aprenentatge per a les parts. La majoria l’associa al fet d’opinar, d’incidir en les decisions, 
de col·laborar i d’assumir responsabilitats. 
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En canvi, quan el professorat i els equips directius associen la participació a un context de 
referència, concretament a l’aula i al centre, es constaten diversos discursos.  

Per una banda, les definicions més habituals, que entenen la participació de l’alumnat al 
centre d’una forma acotada i parcial i la relacionen amb aspectes molt concrets: 

Part del professorat i dels equips directius consideren que participar al centre vol dir que 
l’alumnat col·labori o prengui part en els aspectes relacionats amb la convivència i 
l’animació al mateix. És a dir, participar en l’organització de les activitats lúdiques, i 
assistir a les mateixes, així com a les sortides i a les activitats extraescolars que s’hi 
organitzen.  

De la mateixa manera, alguns docents i membres de l’equip directiu defineixen la 
participació de l’alumnat com una manera de conèixer i recollir la visió dels “usuaris” 
del centre, per tal d’incorporar millores en el seu funcionament. No obstant això, aquesta 
definició sol referir-se també a l’anàlisi dels aspectes anteriors (de convivència i animació).  

Es constata que, una part del professorat i dels equips directius consideren que la 
participació de l’alumnat no pot abordar determinades esferes acadèmiques i 
d’aprenentatge o de gestió del centre educatiu, perquè l’alumnat no disposa dels 
coneixements ni de les capacitats per a fer-ho.  

També es constata que, una altra part dels agents esmentats entén la participació de 
l’alumnat al centre, estrictament, com el fet de fer ús dels mecanismes, figures i òrgans 
existents a tal efecte, especialment aquells establerts al marc normatiu actual. 

Cal afegir que, a diferència del professorat, els membres de l’equip directiu solen introduir 
alguns aspectes pràctics quan defineixen la participació de l’alumnat al centre (com la 
gestió de la informació al centre o els projectes en què participa el centre), pels efectes que 
té aquesta participació sobre la planificació i l’organització del mateix. 

Més enllà d’aquesta visió de la participació, tot i que de forma menys habitual, una part del 
professorat i dels equips directius entén la participació des d’una visió integradora. 

Alguns docents i equips directius defineixen la participació com la implicació en el propi 
entorn anant més enllà dels propis interessos, fent que l’alumnat prengui part del seu 
propi procés d’aprenentatge, a través l’adquisició de competències bàsiques importants 
per a formar ciutadans/es amb la finalitat que participin en la societat on els hi correspon 
viure. Consideren que participar al centre vol dir conèixer el seu funcionament, expressar la 
seva opinió, tenir la capacitat d’informar i ser informat i adquirir les competències 
necessàries. També creuen que és bàsica per a què els alumnes aprenguin que la 
democràcia no és quelcom que ve donat perquè sí, sinó que s’ha d’anar construint i que no 
n’hi ha prou amb queixar-se i criticar sinó que s’ha de crear, debatre i proposar.  

També s’observa que, part del professorat i dels membres de l’equip directiu defineixen la 
participació com una condició per al bon funcionament de la comunitat educativa. 
Consideren la participació de l’alumnat als centres com una forma de millorar les relacions 
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entre els diferents membres del centre educatiu i el funcionament del mateix. La 
participació, segons aquesta aproximació, implica realitzar tasques que influeixin en 
l’activitat acadèmica i en els diferents aspectes de la vida del centre (com el manteniment 
de les infrastructures i l’organització d’activitats festives o extraescolars), fent servir no 
només els òrgans formals de participació, sinó també altres mecanismes de participació 
més oberts. Aquests docents destaquen que, per a què aquesta participació de l’alumnat 
es pugui donar, cal que els estudiants se sentin part del centre. 

Aquestes dues tendències detectades, es corresponen amb les posicions existents entorn 
a quines són les funcions de l’educació formal i també, en aquest cas, dels docents. 

Exposant les postures de manera simplificada, es constata que, d’una banda, part de la 
comunitat educativa entén la figura del docent com a ensenyant i que la seva tasca, 
principalment, consisteix en la transmissió de coneixements a partir de les matèries que 
imparteix. D’altra banda, s’observa que, alguns agents entenen la figura del docent com a 
educador i que la seva tasca no només consisteix amb la transmissió de coneixements, 
sinó amb el treball d’altres competències i habilitats de l’alumnat, especialment les 
adreçades a contribuir a què els alumnes puguin esdevenir ciutadans i ciutadanes actius, 
reflexius i crítics. Consideren que el principal instrument de foment de la participació és el 
mateix professorat, en tant que referent educatiu pels alumnes i en tant que coneixedor 
dels canals i dels mecanismes existents. 

Aquest debat també es dóna entre els membres de l’equip directiu, en relació el paper dels 
mateixos centres de secundària (d’ensenyament o d’educació). Tenint en compte que 
l’organització dels centres es basa en una estructura jerarquitzada i amb un baix grau de 
democràcia interna als òrgans de decisió, on la figura del director/a és la que concentra el 
poder de decisió (que el comparteix en certa mesura amb els altres òrgans de govern 
unipersonals, que són nomenats per ell o ella), el posicionament i la conceptualització 
en relació a la participació de l’equip directiu tindran uns efectes directes sobre 
l’educació i la pràctica de la participació al seu centre.  

Aquestes concepcions, com s’anirà constatant al llarg de la recerca, influeixen en les 
actituds i comportaments del professorat en relació a la participació de l’alumnat. 

5.1.3. Altres agents 

Com en els casos anteriors, la primera aproximació al terme participació està assimilada 
per tots els agents implicats com quelcom positiu, necessari i que cal potenciar (famílies, 
tècnics municipals i teixit associatiu). 

En general, la majoria dels agents, especialment els tècnics municipals i el teixit associatiu, 
defineixen la participació de l’alumnat als centres com el fet de representar la seva veu 
davant de la resta de la comunitat educativa. També es destaca la participació de 
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l’alumnat com a element que els fa “ampliar el camp de mira per afrontar-se als problemes 
socials i interelacionals”, és a dir, com un procés d’aprenentatge. 

Dins el sindicalisme estudiantil, hi ha un discurs força elaborat sobre la participació de 
l’alumnat que implica poder expressar la seva opinió, disposar de les eines per informar i 
ser informat i incidir en la presa de decisions i en el disseny i avaluació d’algunes de les 
accions que desenvolupa el centre. 

El teixit associatiu defineix, especialment, la participació de l’alumnat al centre com una 
via perquè els joves coneguin el seu entorn i la seva comunitat i per promoure la seva 
vinculació i participació a la mateixa.  

A nivell de les Associacions de Pares i Mares (a partir d’ara AMPAS) es constata que en 
poques ocasions s’ha produït una reflexió i debat explícit sobre la participació de l’alumnat 
als centres, tot i que, alguns membres, també fan una definició força integradora i global de 
la mateixa.  

5.2. Percepcions entorn a la participació de l’alumnat 
 

Hi ha tants alumnes que es valoren a ells mateixos com a força o molt 
participatius, com alumnes que es valoren com poc o gens participatius. 
 
L’alumnat dels centres privats, els que són més joves i les noies es consideren 
més participatius. També ho fan aquells que porten més anys estudiant al centre, 
els que se senten molt part del mateix o aquells que tenen un bon rendiment 
acadèmic. 
 
Entre el professorat també hi ha un percentatge similar que valora que hi ha tants 
alumnes força o molt participatius com poc o gens participatius. 
 
Aquells segments del professorat que perceben als seus alumnes com a més 
participatius són les professores, els docents dels centres privats i els d’aquells 
centres de 300 o menys alumnes. 
 
La majoria de l’alumnat que participa és perquè té interès en millorar la situació i 
perquè considera important dedicar el seu temps a participar. 
 
La majoria de l’alumnat que no participa és per la manca de temps i perquè 
prioritza altres activitats. 

A continuació, presentem les percepcions detectades entorn a l’alumnat que participa o no 
participa al centre, des de dos enfocaments: les percepcions de l’alumnat sobre ell mateix i 
les percepcions del professorat respecte l’alumnat. 
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5.2.1. Percepcions de l’alumnat sobre ell mateix 

Cal destacar que prop de la meitat de l‘alumnat es considera força o molt 
participatiu/va en relació al seu centre, mentre que l’altra meitat es considera poc o gens 
participatiu/va. No obstant això, la major part de l’alumnat es situa en els termes intermitjos, 
de poc i força participatius/ves, mentre que en els extrems, de gens i molt participatius/ves, 
el volum d’alumnes no arriba al 10% (veure Gràfic 1 a annex 2). 

En relació a les variables que incideixen en el fet de considerar-se participatiu / no 
participatiu cal destacar: 

o Titularitat del centre: entre els alumnes dels centres concertats hi ha un major 
percentatge que es considera força participatiu, que entre l’alumnat dels centres públics 
(el 46,3% i el 38,6%, respectivament. Veure taula 1 a annex 3). 

o Edat de l’alumnat: entre l‘alumnat més jove hi ha un major percentatge que es 
considera força o molt participatiu/va. Entre l’alumnat de 12-13 anys d’edat és el 63% el 
que es percep a sí mateix com força o molt participatiu/va, mentre que entre l’alumnat 
de major edat, de 17-20 anys, només el 27% es considera força o molt participatiu 
(veure taula 2 a Annex 3). 

o Gènere: es detecta que, entre les noies el percentatge que es considera força o molt 
participativa és superior que en el cas dels nois (el 56,3% i el 41,8%, respectivament. 
Veure taula 3 a Annex 3). 

o Sentiment de pertinença: es constata que el sentiment de pertinença de l’alumnat en 
relació al seu centre incideix en aquesta percepció. Entre l’alumnat que se sent part del 
seu centre, hi ha un percentatge més elevat que es considera força o molt participatiu 
(el 68,9% i el 29,3%, respectivament. Veure taula 4 a annex 3).  

o Anys al centre: encara que amb una incidència menor, es detecta que entre l’alumnat 
que porta més temps estudiant al centre, hi ha un percentatge més elevat que es 
considera força o molt participatiu (el 57,2% entre l’alumnat que porta més de 6 anys 
estudiants a centre i el 48,9% entre aquell que porta 2 anys o menys. Veure taula 5 a 
annex 3). 

o Rendiment acadèmic: entre l’alumnat que manifesta treure bones notes habitualment, 
el percentatge que es considera força o molt participatiu/va és superior que entre 
l’alumnat que té dificultats per aprovar les matèries (el 62,9% i el 30,8%, 
respectivament. Veure taula 6 a Annex 3). Aquest resultat podria estar relacionat amb 
què, part de l’alumnat, especialment entre aquells de menor edat, entén la participació 
com el fet d’intervenir a classe. 

Com hem indicat en l’apartat dels discursos entorn a la participació, es constata que 
l‘alumnat més jove tendeix a entendre la participació de manera parcial i focalitzada en 
l’animació o la convivència al centre, relacionant la participació amb la col·laboració en les 
activitats culturals, en les festes del centre i amb l’assistència a les sortides i amb la 
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intervenció a l‘aula. Aquesta constatació és rellevant per contextualitzar les respostes 
donades per aquests. 

En relació a les raons per a participar o no participar, cal destacar que:  

Entre els alumnes que es consideren força o molt participatius, la principal raó per la 
majoria de l’alumnat és que tenen interès en millorar la situació (un 63,4%). En segon 
lloc, assenyalen que participen perquè consideren important dedicar el seu temps a això 
(un 42,5%) i perquè el centre promou que els alumnes participin (un 41,6%). I en tercer 
lloc, l’alumnat indica que és perquè té traça i habilitats per a fer-ho (un 37,7%) i perquè 
està ben valorat pels professors/es (veure taula 7 a Annex 3). 

Entre els alumnes que es consideren poc o gens participatius, les principals raons 
assenyalades són la manca de temps i la priorització d’altres activitats (indicada per un 
53,9% i un 50,6 d’aquest alumnes, respectivament). En segon lloc, destaquen que no 
veuen la utilitat a participar (un 30% dels alumnes). I en tercer lloc, perquè desconeixen 
com es pot fer (un 21,8%) i perquè el centre no ho promou (un 13,2%. Veure taula 8 a 
Annex 3). 

Pel que fa a com incideixen algunes de les variables anteriorment descrites en les raons 
per a participar, cal destacar: 

o Gènere: hi ha un major percentatge de noies que es considera participativa perquè té 
interès en millorar la situació (67,2% en el cas de les noies i un 58,5% en el cas dels 
noies) i perquè considera important dedicar part del seu temps a participar (un 48,4% 
en el cas de les noies i un 35% dels nois). En canvi, entre els nois, un major 
percentatge destaca que participa perquè té traça i habilitats per a fer-ho (un 42,1% i 
un 34,2% respectivament. Veure taula 9 a Annex 3). 

o Titularitat del centre: no es troben diferencies significatives en les respostes, excepte 
en relació a si la participació està ben valorada pel professorat, que és assenyalada en 
major grau entre l’alumnat dels centre privats com una raó per participar (un 44,4% 
vers un 30,6% dels alumnes dels centres públics. Veure taula 10 a Annex 3).  

o Nivells educatius: entre l’alumnat de cicles formatius de grau mitja (a partir d’ara 
CFGM), només el 46,8% ho fa perquè té interès en millorar la situació, mentre que 
entre l’alumnat de la resta dels nivells (educació secundària obligatòria, a partir d’ara 
ESO i batxillerat, a partir d’ara BAT) aquesta raó es indicada pel 60% dels alumnes.  

En relació a participar pel fet de tenir traça i habilitats, el percentatge d’alumnat que ho 
indica es major als nivells superiors d’educació post-obligatoria (BAT i CFGM). En 
canvi, el volum d’alumnes que ho justifica pel fet que està ben vist pels companys/es o 
pels professors/es, es major entre l‘alumnat d’ESO.  
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També cal indicar que només un 23,9 % de l’alumnat indica que participa pel fet que té 
coneixement de les diferents possibilitats i vies per participar, essent superior entre 
l’alumnat de batxillerat (el 16,4% de l’alumnat de 1r cicle d’ESO, un 27,1% de l’alumnat 
de 2n cicle d’ESO, un 37,5% de l’alumnat de BAT i un 17,2% dels i les alumnes de 
CFGM. Veure taula 11 a Annex 3). 

Algunes de les variables que incideixen en les raons per a no participar o participar poc, 
són: 

o Gènere: En el cas dels nois, hi ha un percentatge superior que no participa perquè 
no hi veu la utilitat (un 37,2% i un 22,2% entre les noies). També aquests 
assenyalen en major grau que no està ben valorat pels professors/es (un 7,55% 
dels i un 2,8% de les noies. Veure taula 12 a Annex 3).  

o Edat: el volum d’alumnes que no participa perquè no té temps i perquè prioritza 
altres activitats incrementa entre l‘alumnat de major edat (un 88,9% entre l’alumnat 
de 17-20 anys i un 61,3% entre el de 12-13 anys). En canvi, el volum d’alumnes 
que respon que no sap com es pot participar és superior entre l’alumnat més jove 
(un 30,5% dels i les alumnes de 12-13 anys i un 17,5% entre els alumnes de 17-20 
anys. Veure taules 13 a Annex 3). 

5.2.2.  Percepcions del professorat sobre l’alumnat del seu centre 

El 53,2% del professorat considera que l’alumnat del seu centre és força o molt 
participatiu, percepció que s’apropa a la que té l’alumnat sobre ell mateix. La major part de 
professorat també situa als seus alumnes en els termes intermitjos de poc o força 
participatius/ves (el 45% i el 49,2% del professorat, respectivament. Veure gràfic 2 a Annex 
2).  

En relació a les variables que incideixen en la percepció del professorat sobre el seu 
alumnat cal destacar: 

o Titularitat del centre: com en el cas dels alumnes, el percentatge del professorat 
que considera que els seus alumnes són força o molt participatius/ves és superior 
entre el professorat dels centres privats que entre el dels centres públics (el 62,1% 
i 48,4%, respectivament. Veure taula 14 a annex 3). 

o Gènere: entre les professores hi ha un percentatge superior que considera que els 
seus alumnes són força o molt participatius (el 58,6 i el 46,3% dels professors. 
Veure taula 15 a Annex 3). 

o Grandària del centre: el percentatge del professorat dels centres de secundària 
de 300 o menys alumnes que considera el seu alumnat com a força o molt 
participatiu és bastant superior a la mitjana (82,8% del professorat als centres fins 
a 100 alumnes, el 67,2% del professorat dels centres entre 101 i 200 alumnes i el 
58,1% del professorat dels centres d’entre 201 i 300 alumnes (veure taula 16 a 
Annex 3). 
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En relació a les raons per les que l’alumnat és força o molt participatiu, el professorat 
destaca tres motius: 

En primer lloc, un 73,4% del professorat considera que els alumnes que participen és 
perquè tenen interès en millorar la situació. En segon lloc, un 62,7% de professorat, 
considera que ho fan perquè creuen important dedicar part del seu temps a participar. 
I, en tercer lloc, un 55% de professorat considera que ho fan perquè compten amb les 
habilitats i competències necessàries (veure taula 17 a Annex 3). 

En relació a les raons per les que els alumnes participen poc o gens en el seu centre, 
cal destacar: 

En primer lloc, un 83,6% del professorat creu que és perquè aquests alumnes prefereixen 
dedicar el seu temps en d’altres ocupacions. En segon lloc, un 67,7% del professorat 
considera que la raó és que no veuen la utilitat de participar i un 39,7% considera que és 
perquè els hi manquen habilitats i competències necessàries (veure taula 18 a Annex 3).  

Pel que fa a la percepció del professorat sobre les raons per les quals els alumnes 
participen o no al centre, no es constaten masses diferències significatives en relació a les 
diverses variables que poden incidir en la opinió del professorat. 

En relació a les raons per les quals els alumnes participen força o molt en el seu centre, 
l’única diferència significativa està relacionada amb el fet que, els professorat dels centres 
públics considera, en major proporció, que els alumnes coneixen les possibilitats i vies per 
participar (el 36,2% vers el 27,2% dels centres privats. Veure taula 17 a Annex 3). Aquest 
resultat es correspon amb el major grau de coneixement que té l’alumnat sobre els 
instruments de participació establerts al marc normatiu actual.  

En relació a les raons per les quals els alumnes participen poc o gens, les diferències 
significatives també tenen a veure amb la titularitat del centre al que pertany el professorat.  

Per una banda, el percentatge del professorat dels centres públics que considera que 
l’alumnat participa poc o gens perquè li manca les habilitats i competències per a fer-ho és 
superior, que entre el professorat dels centres privats (un 42,9% i un 33,8%, 
respectivament. Veure taula 18 a Annex 3). Per altra banda, i mostrant la mateixa 
tendència, un percentatge més elevat de professorat dels centres públics, considera que 
l’alumnat que participa poc o gens és perquè desconeix les possibilitats i les vies per fer-ho 
(un 31,4% i un 21%, respectivament. Veure taula 18 a Annex 2). 

Aquestes percepcions que s’observen entre el professorat respecte a la participació de 
l’alumnat, posen de nou de manifest les diferents concepcions, maneres d’entendre i 
expectatives que tenen cada un dels agents entorn a la participació de l’alumnat als centres 
d’educació secundària. 
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6. Educar en i per a la participació 

La participació juvenil en el context de l’educació formal comporta plantejar múltiples 
dimensions, com l’àmbit en que es participa, els nivells de participació o les formes de 
participar. Els centres escolars no són només un lloc òptim per a l’aprenentatge de la 
participació des d’un punt de vista de l’alumne a l’aula, sinó que el propi context 
institucional i comunitari també ofereix oportunitats per al desplegament d’experiències 
favorables a l’adquisició de competències participatives. 

Per tant, pel tal d’analitzar la situació als centres de secundària abordarem, per una banda, 
el com s’educa en la participació i quines condicions prèvies són necessàries per a què 
aquesta educació es doni, i per altra banda, el com es participa en l’educació, a través de 
l’anàlisi de les pràctiques, instruments i formes en que es dóna la participació als centres. 

Com ja hem dit anteriorment, la formació per a la participació democràtica està 
absolutament vinculada al desenvolupament intel·lectual i personal i al compromís social. 
Entenem que aquesta formació integral o global de la persona inclou els aspectes abordats 
a l’educació per la ciutadania, i alhora aborda altres coneixements no només relacionats 
amb el què s’educa i sobre què es participa, sinó també amb el com s’educa i el com 
es pot participar. 

Alguns d’aquests aspectes esdevenen condicions prèvies i necessàries per a poder educar 
en la participació, i, fins i tot, per a poder participar en l’educació. És a dir, per a participar 
cal saber-ne: cal tenir els coneixements, les eines, les aptituds, habilitats i actituds 
necessàries que faran possible el prendre part. Però, per a poder participar, cal també 
disposar de la informació necessària per a fer-ho. Per una banda, cal tenir coneixement 
del context on s’actua, de les eines i instruments existents i del propis drets i deures, com a 
ciutadà/a o com a alumne d’un centre educatiu. I, per altra banda, cal que tots els agents 
implicats a la comunitat educativa també disposin d’aquesta informació i que promoguin, de 
manera conjunta i transversal, la participació. 
 
6.1. Condicions per a la participació 
 

Hi ha un elevat grau de desconeixement entre l’alumnat dels seus drets i deures. 

La informació no sempre arriba als seus destinataris, especialment en el cas de 
l’alumnat, però també en el cas d’altres agents, com el professorat. 

Els diversos canals i òrgans existents (delegats, Consell Escolar de centre, 
tutories, serveis d’informació juvenil als centres, etc.) funcionen de manera 
desigual. 
En la majoria dels centres manca una estructura sistematitzada per tal de fer 
arribar les informacions procedents dels diferents òrgans i entorn: 
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- Informació procedent de l’alumnat (tutories, delegats, vies informals) 
- Informació procedent del centre (consell de delegats, CEC, plafons 

informatius) 
- Informació procedent de l'entorn (serveis d’informació juvenil, equip directiu i 

professorat) 

A continuació, abordarem dos aspectes que, com hem indicat, esdevenen condicions 
prèvies i necessàries per a poder educar en la participació, i, fins i tot, per a poder participar 
en l’educació. Per una banda, el grau de coneixement de la informació existent al centre 
relacionada amb la participació. I, per altra banda, la gestió de la informació als centres de 
secundària i el paper dels diferents membres de la comunitat educativa en la mateixa. 

6.1.1. Coneixement de la informació 

a. Coneixement del Projecte educatiu de centre (PEC) i el Reglament de règim 
interior (RRI) 

Pel que fa a la informació generada pel centre educatiu, la més rellevant per a l’anàlisi de la 
configuració de la participació al mateix és la informació referent a la cultura del centre, 
formalment recollida i explicitada, en una sèrie de documents, dels quals destaquen el PEC 
i el RRI.  

El PEC, en el cas que no es limiti a establir les orientacions bàsiques per a la intervenció 
educativa, defineix la identitat diferencial del centre a partir d’analitzar el perfil 
socioeducatiu de l’alumnat, contextualitzant el centre i definint el seu projecte educatiu 
segons les característiques d’aquests. De manera que, la seva actualització hauria de ser 
constant per tal d’incorporar els canvis socials (migracions, tipus de famílies,...etc.) del seu 
alumnat i entorn.  

El RRI recull els aspectes relatius al funcionament intern i a l’organització del centre en allò 
no específicament previst a l’ordenament normatiu general. També pot contenir la 
concreció d’aquests aspectes en forma de regles i normes, que detallen els drets i deures 
de l’alumnat i l’organització i funcionament dels recursos humans, materials i funcionals del 
centre.  

La present recerca no ha permès copsar el grau i la manera en què aquests documents 
incorporen l’especificitat del seu alumnat i entorn, ni la concreció de la participació dels 
membres de la comunitat educativa. Malgrat això, de manera qualitativa, s’observa que, en 
molts centres l’actualització del PEC no es fa de manera periòdica i per tant, pot ser 
que manqui incorporar els canvis socials (migracions, tipus de famílies,...etc.) del seu 
alumnat i entorn. Alguns equips directius posen de manifest la manca de temps com una de 
les causes per a poder actualitzar el PEC i treballar-lo amb els altres membres de la 
comunitat educativa.  

Degut a la rellevància d’aquests documents de centre es pot considerar que el grau de 
coneixement dels mateixos és un indicador del nivell d’implicació dels membres de la 
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comunitat educativa. Tot i que són documents públics, es detecta que no tothom els 
coneix en el grau desitjat, especialment l’alumnat. 

En canvi, gran part del professorat, el 71%, afirma conèixer força o molt el PEC, 
essent superior aquest coneixement entre el professorat dels centres concertats que el dels 
centres públics (veure taula 19 a Annex 3). El mateix succeeix en relació al RRI, doncs el 
87% dels docents explicita conèixer-lo força o molt (veure taula 20 a Annex 3). 

De manera qualitativa, especialment als tallers participatius, alguns docents i equips 
directius consideren que és molt elevat i que podria està condicionat per la tendència a 
respondre el que està socialment ben valorat. 

Es constata que la temporalitat i l’elevada mobilitat del professorat de secundària són 
aspectes que incideixen en el grau de coneixement d’aquests documents i en el grau 
d’implicació en el centre per part del docent. Entre el professorat que porta menys de dos 
anys treballant al centre hi ha un menor coneixement del PEC i del RRI, doncs el 53,5% 
assenyala que coneix poc o gens el PEC respecte el 28,8% de mitjana i el 19,8% d’aquests 
docents coneix poc o gens el RRI respecte el 12,9% de mitjana (veure taules 21 i 22 a 
Annex 3). 

També es constata que, entre les professores, el grau de coneixement d’aquest documents 
és major que entre els professors (el 74,8% de les professores coneix força o molt el PEC, 
essent el 66,4% entre els professors i el 90,1% de les professores coneix força o molt el 
RRI essent el 83,3% entre els professors. Veure taules 23 i 24 a Annex 3).  

En relació a l’alumnat, el grau de coneixement d’aquests documents disminueix 
considerablement. Només el 22,2% afirma que coneix el PEC; El 43,4% declara que no el 
coneix, però que sap que al seu centre hi existeix; mentre que la resta, el 34,3%, afirma 
que no sap què és. El grau de coneixement del PEC augmenta en funció de l’edat de 
l’alumnat (Veure gràfic 3 a Annex 2). 

Segons han explicitat diversos participants al llarg del treball de camp, el PEC sol ser un 
document de difícil comprensió i lectura, especialment per als membres de la comunitat 
educativa que no estan acostumats a la terminologia acadèmica, concretament les famílies 
i els alumnes. Per aquesta raó, diversos agents consideren que caldria adaptar el 
llenguatge per tal de facilitar la comprensió a tots els membres de la comunitat educativa.  

b. Coneixement sobre els drets i deures de l’alumnat 

El Decret 266/1997, de 17 d'octubre, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 
convivència en els centres docents de nivell no universitari de Catalunya, estableix el dret 
de l’alumnat a participar en la vida del centre i defineix el sistema de representació per al 
col·lectiu d’alumnes. Tot i això, aquest decret “respecta l'autonomia del centre i, en 
conseqüència, deixa que el reglament de règim interior (RRI) de cada centre precisi i 
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concreti la majoria de les qüestions procedimentals”. De manera que resta en mans dels 
centres docents explicitar i concretar en el RRI allò que consideri necessàries sobre 
l’organització i participació de l’alumnat en la vida del centre. Al llarg del treball de camp, 
s’ha posat de manifest que molts centres no concreten els aspectes relacionats amb 
els drets i deures, sinó que es regeixen directament per allò establert al Decret. 

Es constata que l’alumnat té baix coneixement sobre els seus drets i deures (sigui a 
través del que estableixi el RRI del centre o el Decret anterior). Només el 24,3% dels i les 
alumnes afirma que els coneix. Prop de la meitat dels alumnes declara que li sonen (el 
46,9%), però no pot considerar-se pròpiament coneixement (veure gràfic 4 a Annex 2). 

Aquesta dada coincideix amb la percepció del professorat, que considera hi ha un baix grau 
de coneixement dels drets i deures per part de l’alumnat.  

Una dada significativa és el fet que el grau de coneixement dels drets i deures és més 
elevat entre els alumnes més joves. Això podria indicar que, darrerament, s’ha 
intensificat el treball per donar a conèixer aquests drets i deures en els cursos d’ESO 
(veure taules 25 a Annex 3). 

Pel que fa a les vies de coneixement, s’ha constatat que, bàsicament, hi ha dues vies per 
a donar a conèixer els seus drets i deures a l‘alumnat. D’una banda, bona part dels centres, 
a inici de curs, fa ús de les sessions de tutoria per donar-los a conèixer. En aquest cas, hi 
ha centres que es limiten a fer el traspàs de la informació a l’alumnat, mentre que hi ha 
d’altres que treballen els continguts amb l’alumnat de manera didàctica. D’altra banda, en 
alguns centres es donen a conèixer de manera impresa, lliurant els documents que els 
expliquen en paper o bé, perquè estan inclosos a l’agenda escolar.  

Part de l’alumnat acostuma a visualitzar els drets i deures com a elements teòrics allunyats 
de la pràctica quotidiana al centre, mentre que alguns/es els relacionen amb les normes i 
les sancions que repercuteixen en l’alumnat. Es constata que, en ocasions, els alumnes no 
tenen massa clar l’ús que poden fer del contingut que es descriu en el RRI del centre 
o en el Decret esmentat. Aquest fet posa de relleu la manca de formació i de treball 
didàctic dels drets i deures, doncs el grau d’aprofundiment en els mateixos és desigual i 
depèn, en gran mesura, de la voluntat de cada centre i del tutor/a de cada grup–classe. 

6.1.2. Gestió de la informació 

Un dels requisits bàsics en el moment de prendre decisions col·lectives és que tots els 
implicats disposin de la informació necessària per poder fer aportacions sobre els temes 
que se’ls plantegen. L’accés a la informació en igualtat de condicions és un requisit 
previ a la participació. En aquest cas, per garantir la participació de l’alumnat, cal que la 
informació sigui accessible, comprensible i entenedora per a l’alumnat.   
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A continuació, s’analitza com es gestiona i circula la informació als centres de secundària, 
tenint en compte quin tipus d’informació circula i els principals canals de transmissió, 
segons es tracti d’informació generada pel propi alumnat, pel centre o la que prové de 
l’entorn social més proper. 

Per tal d’ordenar l’anàlisi, s’ha classificat la informació en tres tipologies, segons la seva 
procedència.  

a. Informació procedent de l’alumnat 

Respecte a la informació que genera el propi alumnat, la majoria dels centres entrevistats 
expliciten que circula, bàsicament, a través de canals informals entre els companys/es 
als passadissos o al pati. En els centres on hi ha alguna associació o grup d’estudiants 
organitzat és bastant comú fer ús de cartells o de tríptics i informar als companys/es de 
les seves activitats a través de les visites a les aules. Alguns dels centres compten amb 
una ràdio que l’alumnat utilitza per informar a la resta dels estudiants sobre les accions 
previstes.  

Ara bé, per fer arribar les inquietuds, opinions o propostes per part de l‘alumnat a la resta 
dels membres de la comunitat educativa, la figura del delegat/a com a representant del 
grup sembla ser primordial. Un 70,3% de l’alumnat afirma que una de les tasques que 
habitualment realitza el delegat/a és recollir les demandes o propostes dels companys/es i 
adreçar-les a qui pertoqui, un 55,4% afirma que el delegat/a transmet els acords de l’aula al 
consell de delegats, i un 43,9% declara que el delegat/a habitualment consulta als 
companys/es de l’aula la seva opinió sobre canvis o activitats al centre (veure taula 26 a 
Annex 2). 

No obstant això, alguns dels agents entrevistats expliciten que canals com els 
delegats/des, el consell de delegats i el consell escolar de centre, no solen ser eficaços per 
a resoldre algunes problemàtiques concretes, de tipus relacional, que solen 
solucionar-se per iniciativa dels mateixos alumnes, amb l’ajuda del tutor/a o d’algun 
professor/a. Això pot ser degut a què manca una estructura clara i sistemàtica de quins 
són els canals i les vies per fer arribar les inquietuds dels alumnes als diferents membres i 
òrgans de la comunitat educativa, o a què l’estructura existent és poc operativa i lenta. El 
resultat és que l’alumnat opta per utilitzar les vies informals i les relacions personals amb el 
tutor/a, els professors/es o el director/a, sobretot, als centres més petits i als centres on hi a 
un clima de confiança i complicitat.  

Es constata que, en general, no hi espais, ni temps, ni instruments per a la construcció 
d’una veu col·lectiva de l’alumnat. Aquest fet impossibilita que els diversos representants 
existents puguin intervenir facilitant la opinió de l’alumnat, sigui del grup-aula o curs, o sigui 
de tot l’alumnat del centre. Aquest fet incideix també sobre la legitimitat d’aquests 
representants de l’alumnat. El fet que no puguin aportar una veu col·lectiva fa que, 
alguns dels membres de la comunitat educativa, no els valorin com a interlocutors reals de 
l’alumnat, perquè consideren que només aporten la seva opinió personal. 
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b. Informació procedent del centre 

Als centres educatius també es genera informació més enllà dels documents identitaris del 
centre i que els diferents membres de la comunitat educativa necessiten conèixer per tal de 
poder participar, influir o decidir. Aquesta informació està relacionada amb els diversos 
aspectes del funcionament ordinari del centre, com: les activitats que s’organitzen, els 
canvis que afecten a l’organització del centre i els temes que es tracten als diversos espais 
existents (Consell escolar de centre, a partir d’ara CEC, junta d’avaluació, etc.), entre 
d’altres.  

Tal i com es veurà més endavant, a l’apartat de mecanismes i canals de participació, la 
informació generada als òrgans representatius, com el CEC, no acostuma a arribar 
als estudiants de manera constant i estructurada. Aquest fet també s’ha detectat, en 
alguns casos, entre el professorat, que explicita que no sempre li arriben els acords i la 
informació del que es treballa al CEC.  

Per informar als alumnes sobre les qüestions relacionades amb el dia a dia del centre 
(activitats, esdeveniments, canvis a l‘organització, etc.) preferentment s’utilitzen les 
tutories, fent arribar la informació a través dels tutors/es o els delegats/des. Un 72,6% de 
l’alumnat declara que una de les tasques que habitualment realitza el delegat/a és informar 
al grup de notícies, canvis o activitats de centre (veure taula 26 a Annex 3). En alguns 
centres, també és comú la utilització de cartelleres i plafons informatius a l’entrada de 
l’edifici per informar sobre aquests aspectes interns del centre. No obstant això, alguns 
alumnes expressen que depenent del tutor no s’assabenten de certs aspectes.  

Un espai on es genera força informació respecte el funcionament i l’evolució del grup-
classe és a la junta d’avaluació. De manera qualitativa, es constata que part de l’alumnat té 
la percepció que la informació abordada en aquest espai no es fa arribar al grup-classe.  

En general, al llarg del treball de camp s’han recollit sovint comentaris com “no ens arriba 
la informació, no ens enterem”. Aquests denoten que manca una estructura 
sistematitzada que centralitzi la informació dirigida a l’alumnat. L’alumnat no disposa, 
formalment, d’una estructura, (tampoc d’un temps i d’uns espais) que possibilitin la gestió i 
transmissió de la informació, l’intercanvi d’opinions, l’elaboració de propostes, entre 
l’alumnat de manera eficaç.  

Com en d’altres aspectes relacionats amb la participació als centres, la legislació vigent no 
contempla com a tasca educativa les accions que pugui dur a terme el professorat o l’equip 
directiu per a millorar la gestió de la informació com a eina per impulsar la participació dels i 
les alumnes en la dinàmica escolar. Aquest fet propicia que part del professorat consideri 
que aprendre a buscar i transmetre la informació és responsabilitat del propi 
alumnat. 
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c. Informació procedent de l’entorn  

Als centres d’ensenyament arriba molta informació des de l’entorn més directe (barri o 
municipi) o indirecte (altres administracions, institucions, etc.). La informació sol ser molt 
diversa, referent a les activitats i esdeveniments que s’organitzen al barri o municipi, als 
recursos disponibles per als joves, a campanyes solidàries i de sensibilització, a demandes 
de col·laboració i implicació en processos comunitaris adreçades als joves, entre d’altres.  

Normalment, la informació procedent de l‘exterior la gestiona el director/a del centre, 
que la fa arribar al departament corresponent o a la persona interessada i, si la informació 
va adreçada als joves, la traspassa als tutors per a què la facin arribar a les aules. No 
obstant això, l’alumnat, en general, explicita que la informació sobre l’entorn els arriba, 
normalment, a través d’altres canals que no són les tutories ni el centre, sinó per relacions 
personals, internet i el casal de joves, entre d’altres canals. 

Existeixen algunes experiències que mostren com la creació d’un grup organitzat 
d’alumnes i l’establiment de canals d’informació amb una estructura clara i sistematitzada 
ajuden a fer circular la informació, com és el cas del Parlament Verd7.” 

En relació a la difusió de la informació sobre els recursos i activitats adreçades als joves, 
un dels mitjans més comuns són els diversos serveis d’informació juvenil (Punts 
d’Informació Juvenils, Punts d’Informació i Dinamització als centres educatius de 
secundària -a partir d’ara PIDCES-). Prop del 50% afirma que al seu centre existeix un 
servei d’informació juvenil (veure taula 27 a Annex 3). 

Es detecten diverses visions contraposades respecte a la valoració que se’n fa d’aquest 
servei per part dels diferents membres de la comunitat educativa.  

Part del professorat considera que la majoria de l’alumnat no en fa massa ús. Això es 
constata donat que el 27,7% dels alumnes declara que no ha parlat mai amb 
l‘informador/a, essent més elevat el percentatge entre l’alumnat dels centres públics (el 
31,2% vers el 22,1% en centre privats. Veure taula 28 a Annex 3). De fet, només el 2,5% 
de l’alumnat (el 1,9% entre l’alumnat dels centres públics i el 3,4% entre l’alumnat dels 
centres privats) afirma que col·labora amb l’informador/a juvenil.  

Malgrat això, de manera qualitativa, l’alumnat valora com a positiu el fet de disposar del 
servei i majoritàriament creuen que els i les alumnes en fan ús quan tenen una necessitat.  

Una altra via per a fer difusió dels recursos existents a l’entorn per als joves és el mateix 
professorat. Segons diversos entrevistats, el coneixement que disposa el professorat de 
l‘entorn directe i dels recursos disponibles per als joves, sol ser baix i això 

                                                 
7 Veure Recull d’experiències. IES Lluís de Peguera (2004). Programa Escoles Verdes. Parlament Verd. 
Manresa 
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impossibilita poder fer-ho arribar a les aules. Un dels principals factors que incideix en el 
grau de coneixement del professorat és la inestabilitat i la mobilitat de la plantilla de 
docents, que no afavoreix el coneixement i la implicació del professorat al centre i al seu 
entorn social més proper.  

Finalment, es constata que la grandària del barri i del municipi és un element clau que 
incideix en el grau de coneixement de l’entorn per part del professorat i l’alumnat. Es 
detecta un major coneixement de l’entorn entre l’alumnat i el professorat quan el barri o el 
municipi de referència és de menor dimensió. 

6.2. Com s’aborda l’educació en i per la participació als centres 

Cada centre educatiu treballa les competències bàsiques per a la participació, 
(coneixements teòrics, instrumentals i procedimentals i habilitats: 
psicolingüístiques, relacionals i socials, etc.) de diverses maneres i en diversos 
espais. 

El treball d’aquestes competències no es realitza de manera transversal i 
sistemàtica. 

Els espais més utilitzats són les tutories, alguns crèdits variables i l’assignatura de 
religió (en el cas d’alguns centres privats). 

El nombre i diversitat de temàtiques treballades pels tutors/es és superior que 
entre el professorat que les treballa a partir de la seva matèria. Les competències 
treballades pels tutors/es fan referència, en major grau, a la dimensió emocional 
(resolució de conflictes, autoestima i igualtat de gènere). 

Entre el professorat, un 10,1% assenyala que no treballa cap tema més enllà de la 
seva matèria. Les temàtiques treballades són principalment de caire racional 
(Diversitat cultural, Ecologisme i Medi Ambient i els Drets Humans). En menor 
mesura es treballa la dimensió emocional, on s’aborden aspectes com l’expressió 
oral o la resolució de conflictes. 

Existeixen diversos posicionaments respecte la creació i la implementació del nou 
crèdit d’Educació per la ciutadania (LOE), que, per una banda, destaquen que és 
una oportunitat per sistematitzar l’aprenentatge de competències bàsiques per a 
la participació, però que, per l’altra banda, pot generar un coneixement i un treball 
fragmentari de les mateixes.  

En general, s’observa que el treball d’aquestes competències sovint xoca amb les 
dinàmiques dels centres, que no permeten desenvolupar les competències que 
s’intenten transmetre dins de l’aula. Altres agents manifesten una resistència per 
part del docent a assumir aquest paper d’educador. 
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Més enllà de comptar amb les condicions prèvies i necessàries per a poder educar en la 
participació, per a participar cal saber-ne: cal tenir els coneixements, les eines, les aptituds, 
habilitats i actituds necessàries que faran possible el prendre part.  

Entenem que aquesta formació integral o global de la persona s’adquireix a partir de dos 
grans eixos vertebradors de l’acció educativa: la formació racional i la formació emocional8: 
Des d’aquesta perspectiva, les competències en matèria de participació que pot ensenyar 
l’escola són moltes i molt diverses. Entre elles, cal incloure totes les competències 
abordades per l’anomenada Educació per la ciutadania. 

A continuació, exposem algunes de les reflexions recollides al llarg del treball de camp 
entorn a l’educació per la ciutadania i també descrivim quins continguts, procediments i 
habilitats relacionades amb l’educació en la participació s’estan treballant als centres de 
secundària. 

6.2.1. Conceptualitació i marc normatiu de l’Educació per la ciutadania  

En primer lloc, cal constatar que no existeix una definició consensuada entre els 
membres de la comunitat educativa i les institucions i agents implicats sobre que és 
l’educació per la ciutadania.  

L’educació per la ciutadania “cal entendre-la com el currículum bàsic indispensable que tots 
els ciutadans i ciutadanes han de posseir en acabar l’escolaritat obligatòria (capital cultural 
mínim i actiu competencial necessari per moure’s i integrar-se en la vida col·lectiva)”.9  

Les diferents aproximacions posen de manifest l’existència de competències bàsiques 
que, sens dubte, pot ensenyar l’escola. Així, doncs, segons alguns autors10, aquesta 
educació en la ciutadania conté els següents aspectes: 

o Aprenentatges relacionats amb les institucions, coneixements dels drets, les 
obligacions i procediments de la vida política que possibilitin la comprensió de les 
bases organitzatives d’una societat democràtica. 

o Transmissió i consolidació dels fonaments i valors propis de la societat democràtica i 
del respecte als drets humans, que constitueixen les bases per a la convivència en 
una societat cada vegada més diversa i plural.  

                                                 
8 Essomba, M. i Casas, M. Participació i joventut a Catalunya. Marc teòric i principis d’actuació. UAB. 
(document de treball, no publicat, elaborat per encàrrec del grup motor de la present recerca) 
9 Freixenet, D. (2005), “L’Educació per a la ciutadania: l’objectiu de l’educació”, a Butlletí Senderi Educació en 
valors, n. 23. Barcelona: Senderi 
10 Classificació extreta de: Freixenet, D. (2005), “L’Educació per a la ciutadania: l’objectiu de l’educació”, a 
Butlletí Senderi Educació en valors, n. 23. Barcelona: Senderi 
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o Transmissió d’un esquema mental i conceptual per analitzar i interpretar el món, que 
permeti destriar l’allau d’informació, per transformar-la en coneixement i aquest en 
pensament crític.  

o Aplicació de metodologies actives i participatives, fent servir el diàleg com a eina 
d’aprenentatge, desenvolupant habilitats sociolingüístiques que permeten crear, 
defensar o modificar les opinions personals, i adquirint les capacitats de 
justificació, interpretació i argumentació, essencials per a una participació activa.  

En relació a la normativa referent a l’Educació per la Ciutadania, la Llei Orgànica 
d’Educació (LOE) té previst crear una nova àrea d’educació per a la ciutadania. La 
instauració d’aquesta àrea estableix la disposició d’un temps específic per desenvolupar un 
currículum concret, independentment de la resta de matèries. 

Al llarg del treball de camp, s’han constatat diverses posicions respecte la creació i la 
implementació del nou crèdit. 

En primer lloc, part del professorat considera el crèdit com una oportunitat per a 
treballar aspectes que, en ocasions, es deixen de banda en la resta de matèries per motius 
de temps, motivació, desconeixement o excés de feina. En general, es creu que la 
instauració d’aquesta hora setmanal permetrà treballar més detalladament aspectes 
relacionats amb la ciutadania.  

En segon lloc, alguns docents consideren que s'incorre en el risc que aquests valors es 
transmetin –i es practiquin- en exclusiva en aquesta assignatura i no en les altres, les 
quals es podrien sentir eximides d’abordar la participació i la democràcia al centre.  

En tercer lloc, també part del professorat i altres agents de la comunitat educativa 
consideren que la implementació del crèdit per la ciutadania provocarà una pèrdua del 
caràcter sistèmic que té el desenvolupament de competències cíviques i que el seu 
coneixement pugui ser fragmentari. D’altra banda, es concep que la reducció de l’àrea a 
una perspectiva filosòfica o social va en detriment de les aportacions curriculars que poden 
fer altres àrees.  

6.2.2. Continguts, espais i formes d’abordar l’educació en i per a la 
participació 

A continuació abordarem els diferents aspectes relacionats amb la formació de les 
competències bàsiques per a la participació, que inclouen el treball dels coneixements 
teòrics relacionats amb la participació, dels coneixements instrumentals i procedimentals i 
de les habilitats necessàries (sociolingüístiques, relacionals i socials, entre d’altres).  
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Un dels marcs on s’explicita el treball d’aquestes temàtiques és al Pla d’acció tutorial. Els 
tutors enquestats indiquen diverses temàtiques que tenen previst treballar al llarg del curs 
segons el Pla d’acció tutorial (veure taula 29 a Annex 3). 

D’una banda, un 77,8% dels tutors indica que té previst treballar la resolució de 
conflictes, un 73,7% dels mateixos té previst treballar amb l’alumnat aspectes relacionats 
amb l’autoestima i un 65,9% indica que vol abordar la igualtat de gènere. Aquests temes 
poden correspondre amb la dimensió emocional, doncs fan referència al saber ser i al 
saber conviure, principalment. 

D’altra banda, un 71% dels tutors assenyala que, dins el Pla d’Acció Tutorial, té previst 
treballar els Drets i deures de l’alumnat, un 45,2% dels mateixos vol abordar els Drets 
Humans i un 28,7% aspectes relacionats amb la democràcia. Aquestes temàtiques poden 
fer referència a la dimensió racional, doncs tenen a veure amb el saber, amb l’aprendre a 
conèixer, i amb aprendre a saber fer.  

Malgrat això, cal destacar que els instruments de la recerca no permeten aprofundir en 
l’orientació del treball de les temàtiques indicades, ni la correspondència exacta amb cada 
una de les dimensions indicades. 

Es detecta que la majoria del professorat afirma que té previst treballar algunes de les 
competències esmentades a partir de la seva matèria, malgrat que això no significa que 
s’estiguin abordant transversalment, ni de manera coordinada. Només un 10,1% del 
professorat assenyala que no treballa cap tema més enllà de la seva matèria (veure 
taula 30 a Annex 3). 

En relació a les temàtiques a abordar, les més habituals entre el professorat fan 
referència a la dimensió racional, doncs tenen a veure bàsicament amb el saber, amb 
aprendre a conèixer i amb aprendre a saber fer (diversitat cultural -un 52,1%-, ecologisme i 
mediambient -un 45,9%, drets humans i la democràcia -un 30%-  i els drets i deures dels 
alumnes i la memòria històrica -un 20%-). El professorat també té previst treballar altres 
temàtiques més relacionades amb la dimensió emocional, encara que en menor grau 
(relacionades amb l’aprendre a ser i l’aprendre a conviure; l’expressió oral -un 49,7%-, 
igualtat de gènere - un 47,4%- , resolució de conflictes -un 37,7%- i l’autoestima - un 
35,8%-. Veure taula 30 a Annex 3).  

Cal indicar que alguns professors posen de manifest que no han rebut cap formació 
específica sobre les temàtiques indicades, ni sobre la metodologia per impartir-les, i 
consideren que és una dificultat important alhora de poder abordar el treball d’aquestes 
competències amb l’alumnat. 

Al llarg del treball de camp es constaten diversos discursos contraposats:  
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Per una banda, una part del professorat i dels equips directius posen de manifest la 
importància del treball amb l’alumnat de les competències relacionades amb l’educació en i 
per la participació.  

Per altra banda, també es constaten discursos procedents d’una part del professorat i 
d’alguns equips directius, que consideren que el treball d’aquestes competències no els hi 
corresponen, doncs la seva tasca consisteix en impartir la seva matèria. Aquestes opinions 
posen de manifest el debat de fons, ja esmentat, entorn a la figura del docent 
(ensenyant vers educador). Aquesta concepció sobre la pròpia funció del docent es mostra, 
també, en altres aspectes abordats a la recerca. 

També es recullen opinions diverses respecte l’efectivitat d’aquest tipus de formació. 
Una part del professorat i dels equips directius consideren que, amb el treball d’aquestes 
competències bàsiques (coneixements teòrics, eines i instruments, habilitats 
sociolingüístiques i relacionals, etc.) s’aconsegueix que alguns alumnes aprofundeixin en 
aspectes cabdals que contribuiran a capacitar-lo com a alumne i ciutadà reflexiu, actiu i 
crític.  

Però, la majoria d’aquests agents també constaten que, sovint, aquest discurs es 
contraposa amb la pràctica del propi centre. Mentre a l’aula es parla de ciutadania activa, 
de democràcia i de participació, majoritàriament no es fomenta el pensament crític, ni 
l’autonomia, ni la participació de l’alumnat al centre. La manca de coherència entre el 
discurs en el treball d’aquestes competències i el model i funcionament del centre (el 
clima, les relacions, les oportunitats de participació, etc.) té un efecte devastador sobre el 
procés d’aprenentatge de ciutadania activa i de participació de l’alumnat.  
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7. Participar en l’educació 
Els centres educatius no són només un lloc òptim per a l’aprenentatge de la participació, 
des d’un punt de vista de l’alumne a l’aula, sinó que el propi context institucional i 
comunitari també ofereix oportunitats per al desplegament d’experiències favorables a 
l’adquisició de competències participatives. Des d’aquesta perspectiva, la institució escolar 
esdevé un espai privilegiat per aprendre a participar.  

Per abordar la participació juvenil als centres educatius i les pràctiques educatives, és 
rellevant diferenciar tres contextos de referència: aula, centre i entorn. Com veurem a 
continuació, els continguts i els mecanismes de participació depenen en bona mesura del 
context que els emmarca. Però no només varien els continguts i les eines, sinó també 
l’interès per a la participació. Es constata que l’alumnat considera més important poder 
opinar i participar quan més proper és el context de referència. L’aula és un àmbit molt 
important per a l’alumnat, atès que és l’espai més quotidià i directe i on es desenvolupa 
principalment l’activitat educativa. L’interès per a la participació disminueix quan es tracta 
de temes que afecten al centre o l’entorn. 

La meitat dels i les alumnes (49,7%) considera molt important poder participar i opinar en 
relació a les coses que passen a la seva aula, mentre que una quarta part dels i les 
alumnes (25,7%) considera molt important poder participar i opinar en relació a les coses 
que passen al centre, i menys d’una sisena part (14,8%) considera important implicar-se al 
seu barri o municipi (veure gràfics 5, 6 i 7 a Annex 2) 

Aquestes diferencies en el grau d’importància que l’alumnat atorga al context on participar 
estan relacionades amb diversos aspectes com és el sentiment de formar-ne part, així com 
la possibilitat real de participació en cadascun dels contextos, com veurem als apartats 
següents.  

7.1. Àmbits de participació 

En general, la participació de l’alumnat és baixa en qualsevol dels àmbits de 
participació.  

A nivell general, s’observa que l’alumnat està participant únicament en els àmbits 
menys decisoris de cada context: els aspectes organitzatius de l’aula, l’animació 
al centre i la participació en projectes d’entorn ja definits. 

En canvi, es detecta que la participació de l’alumnat és baixa o inexistent en 
àmbits com: el treball-aprenentatge a l’aula, sigui dels aspectes curriculars o de la 
metodologia emprada, els aspectes d’organització i funcionament del centre i el 
disseny dels projectes d’entorn a desenvolupar. 

A més, es constata l’existència de discursos contraposats entre els diferents 
agents de la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies) pel que fa a la 
necessitat d’incrementar la participació de l’alumnat en alguns dels àmbits definits, 
fet que pot dificultar avançar en aquests aspectes. 
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A continuació s’analitzen quins són els àmbits de participació (les temàtiques i els 
continguts) sobre els que pot incidir l’alumnat en cada un dels contextos (aula, centre i 
entorn). 

7.1.1. Àmbits de participació a l’aula 

Dins del context de l’aula es poden distingir dos àmbits (temàtiques o continguts) de 
participació de l’alumnat. El primer fa referència al funcionament, organització i convivència 
del grup -classe, i el segon al procés acadèmic de l’ensenyament-aprenentatge.  

En termes generals, les possibilitats de participació de l‘alumnat són menors en els 
aspectes acadèmics de l’ensenyament-aprenentatge que en els que fan referència al 
funcionament, organització i convivència del grup –classe. 

Prop del 80% de l’alumnat afirma que se li ha demanat la seva opinió sobre les dates 
d’exàmens, aspecte de caire més organitzatiu (veure taula 31 a Annex 3). En canvi, en 
relació als temes a tractar en les assignatures i en relació a les metodologies emprades pel 
professorat, només prop del 16% dels alumnes percep que hi pot incidir sovint o gairebé 
sempre (veure taules 32 i 33 a Annex 3). 

Aquestes percepcions de l’alumnat sobre la possibilitat que té d’influir sobre aquests 
aspectes del treball a l’aula coincideixen amb les percepcions que té el professorat 
(convivència i gestió de l’aula vers currículum i metodologia emprada). 

Gran part del professorat considera que els alumnes haurien de poder influir força o 
molt en el funcionament i convivència a l’aula, i en la seva gestió i organització (el 
95% i el 75% del professorat, respectivament. Veure taula 34 i 35 a Annex 3). En canvi, 
quan es tracta de la possibilitat d’incidir en el disseny últim del currículum i en 
l’avaluació de la metodologia, la majoria del professorat considera que l‘alumnat hi 
hauria de poder influir poc o gens en aquests dos aspectes (el 85% i el 70%, 
respectivament. Veure gràfics 8 i 9 a Annex 2).  

De manera qualitativa, es detecten diversos posicionaments entre el professorat. Per una 
banda, alguns docents consideren que aquests aspectes els hi són propis i que 
l’alumnat no disposa dels coneixements ni de les capacitats per a participar en 
aquests àmbits. Però, per l’altra banda, alguns docents expliciten que les dificultats amb 
que es troben per desenvolupar el treball escolar a l’aula repercuteixen sobre els continguts 
i les metodologies que utilitzen. Consideren que ells mateixos, si poguessin, 
desenvoluparien altres metodologies però, problemàtiques diverses del centre -
derivades de la superació de les ràtios (alumnes-professorat), de la diversitat sociocultural 
de l’alumnat i de l’elevat grau d’absentisme escolar-, no els permet abordar el treball a 
l’aula com desitjarien. En aquest context, consideren que el plantejament de l’avaluació 
de les metodologies i de la concreció del currículum no té massa sentit, tot i que ho 
consideren desitjable. 
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L’àmbit de l’aula és el menys regulat en relació a la participació de l‘alumnat. 
D’aquesta manera, la promoció de la participació a l’aula resta en mans del docent i 
està condicionada per la seva voluntat, habilitats i actitud front la participació (actitud que 
també es veu reflectida en la utilització de metodologies participatives), pel clima i la relació 
que s’estableix entre el grup-classe i el docent; i pel grau de motivació, actituds i habilitats 
que tingui el delegat/da del grup en el desenvolupament de les seves funcions. 

7.1.2. Àmbits de participació al centre 

Pel que fa a la participació al centre, també es poden diferenciar dos àmbits (temàtiques o 
continguts) de participació. D’una banda, la gestió i govern del centre, amb una vessant 
més organitzativa i representativa, i d’altra banda, la convivència i l’animació en el centre. 

Com hem indicat, en termes generals, les possibilitats de participació de l‘alumnat al 
centre són baixes, sent menors en els aspectes que fan referència a la gestió i 
govern del centre que en els aspectes de convivència i animació.  

Prop del 50% dels i les alumnes afirma que se li ha demanat la seva opinió sobre 
l’organització d’una festa o jornada al centre, el 46% diu que se li ha demanat la seva 
opinió sobre les normes de convivència i el 27% que se li ha consultat sobre com millorar 
les instal·lacions (veure taula 31 a Annex 3). 

Pel que fa a les possibilitats d’influir en aquests aspectes, el 33% de l’alumnat explicita que 
pot incidir sovint o gairebé sempre en l’organització d’una festa o jornada al centre, el 29% 
diu que pot fer-ho en relació a les normes de convivència i el 17% en relació a la millora de 
les instal·lacions (veure gràfic 10, 11 i 12 a Annex 2). 

Pel que fa a les percepcions del professorat sobre la possibilitat dels alumnes d’influir sobre 
aquests aspectes del centre, mostren unes tendències similars.  

Aquest fet ve acompanyat de la valoració que fa el professorat sobre el fet de participar en 
cada àmbit. Gran part del professorat considera que l’alumnat hauria de poder influir 
força o molt en l‘organització d’esdeveniments al centre i en l‘elaboració de normes 
de convivència (el 92% i el 75%, respectivament). En canvi, només el 20% dels docents 
considera que l‘alumnat hauria de poder influir força o molt en la gestió i organització del 
centre (veure gràfics 13, 14 i 15 a Annex 2). 

De manera qualitativa, es reforça aquesta constatació, doncs s’ha observat que els equips 
directius i els docents tendeixen a fer participar als alumnes, en major o menor mesura, a 
l’organització dels esdeveniments festius, esportius o culturals, però no es promou la 
participació de l‘alumnat en la gestió, govern i organització del centre, amb les degudes 
excepcions.  
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De manera qualitativa, es detecten diversos posicionaments entre el professorat i 
l’equip directiu. Per una banda, alguns d’aquest agents expliciten la seva de voluntat de 
no promoure la participació de l’alumnat en la vessant organitzativa i de gestió del centre 
perquè consideren que aquests aspectes els hi són propis i que l’alumnat no disposa 
dels coneixements ni de les capacitats per a participar en aquests àmbits. Però, per 
l’altra banda, altres docents i membres de l’equip directiu consideren que les 
problemàtiques que afecten al treball de l’aula també incideixen sobre el centre 
(centres amb un gran nombre d’alumnes i línies per curs, ràtios de 28 i 32 alumnes per 
professor, diversitat sociocultural de l’alumnat i elevat grau d’absentisme escolar) i no els 
permet prioritzar el foment de la participació al mateix, sinó que han de treballar per a 
la convivència i la resolució de conflictes diaris. Malgrat això, hem pogut identificar algunes 
experiències de centres que han treballat la participació i el sentiment d’arrelament al 
centre, i això ha repercutit sobre la millora de la convivència al mateix i, fins i tot, del 
rendiment acadèmic de l’alumnat. 

Les poques possibilitats actuals de l’alumnat d’influir en els aspectes organitzatius i de 
gestió del centre incideix en la percepció del centre com quelcom llunyà, no afavoreix el 
sentiment d’arrelament i d’identificació amb el mateix; i explica el menor interès de 
l’alumnat per opinar i participar en relació al centre. 

7.1.3. Àmbits de participació a l’entorn 

Pel que fa a la participació a l’entorn, també es poden diferenciar dos àmbits (temàtiques o 
continguts) de participació. D’una banda, relacionats amb les sortides i activitats 
extraescolars que s’organitzen i, d’altra banda, amb els projectes i plans relacionats amb 
l’entorn social que impliquen als diversos agents de la comunitat educativa. 

En termes generals, les possibilitats de participació de l‘alumnat a l’entorn són baixes, 
tant pel que fa a les activitats extraescolars a organitzar, als llocs de les sortides i als 
projectes o programes que es desenvolupen amb altres entitats i agents de l’entorn.  

a. Activitats extraescolars 

Un 26% de l’alumnat afirma que se li ha demanat la seva opinió respecte les activitats 
extraescolars a dur a terme, que solen estar organitzades per les AMPAs i les entitats del 
lleure educatiu. Aquest percentatge és superior entre els i les alumnes que estudien en 
centres públics que entre els que ho fan a centres privats (30,9% i 18,4%, respectivament. 
Veure taula 31 a Annex 3). 

Pel que fa a la possibilitat real d’influir en les activitats extraescolars a organitzar, només el 
16% de l‘alumnat considera que ho pot fer sovint o gairebé sempre. També en aquest cas, 
el percentatge de l’alumnat dels centres públics que hi pot incidir és superior (19,8% vers el 
11,9% en els centres privats. Veure taula 36 a Annex 3). 
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No obstant això, el 80% de professorat considera que l’alumnat hauria de poder incidir 
força o molt, sent el 82,1% entre els docents dels centres públics i el 73,1% en el cas dels 
docents dels centres privats (veure taula 37 a Annex 3). 

De manera qualitativa, s’han detectat experiències positives on la programació de les 
activitats extraescolars es porta a terme a partir dels resultats del sondeig realitzat a 
l’alumnat. 

b. Llocs on fer les sortides 

Prop del 44% de l’alumnat afirma que se li ha demanat la seva opinió sobre els llocs 
on fer sortides (essent el 48% de l’alumnat als centres públics i el 38% en els centres 
privats. Veure taula 31 a Annex 3).  

Ara bé, en relació a la possibilitat real d’incidir en el lloc on fer les sortides, només el 22% 
de l’alumnat considera que pot fer-ho sovint o gairebé sempre. Aquesta percepció sobre la 
possibilitat real d’incidir-hi també varia segons la titularitat del centre al que pertany 
l‘alumnat, essent superior entre l’alumnat dels centres públics (el 24,1% vers el 19,5% en 
centres privats, respectivament. Veure taula 38 a Annex 3). 

c. Relació amb altres agents (administracions locals i teixit associatiu) 

En relació al desenvolupament de projectes o campanyes, la majoria dels centres 
entrevistats declaren que estan oberts a col·laborar amb associacions i entitats de 
l’entorn. Normalment, mantenen relacions amb les entitats del lleure que organitzen 
activitats extraescolars, amb ONGs que organitzen campanyes solidàries o amb entitats 
que impulsen programes de salut als centres, així com amb les administracions. 

Pel que fa al desenvolupament dels plans i projectes, la majoria dels centres públics 
entrevistats desenvolupen algun projecte participatiu o comunitari. Tal i com veurem 
en el següent apartat, aquests projectes solen ser impulsats des de les administracions, 
com ara: Pla de l’Esport a l’escola, Pla Educatiu d’Entorn (a partir d’ara PEE), i el Projecte 
Educatiu de Ciutat.  

Pel que fa a la participació de l’alumnat en aquests projectes, es constata que solen 
prendre part en la implementació dels mateixos, a través de l’assistència a les activitats 
que s’organitzen (xerrades, campanyes de sensibilització, festes...etc.). En canvi, en la 
majoria dels casos, l’alumnat no incideix en el disseny dels projectes o campanyes, 
que solen estar molt dirigits pel professorat i l’equip directiu o bé, per l’administració local o 
l’entitat que els promou. Tampoc solen participar en l’avaluació dels mateixos. 

Malgrat aquesta participació passiva de l’alumnat en el disseny i l’avaluació dels projectes i 
activa en la seva realització, aquests solen estar valorats positivament per part de la 
majoria dels agents implicats, doncs consideren que aquestes experiències fomenten 
l’educació integral i el treball en valors que pot ajudar a canviar actituds, hàbits i formes 
d’entendre el món. 
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7.2. Mecanismes, figures, espais i òrgans de participació 

Actualment, la majoria dels instruments, figures i òrgans establerts al marc 
normatiu es caracteritzen per afavorir una participació de l’alumnat força 
formalitzada, però de tipus procedimental i informatiu. 

Es detecta que l’alumnat no n’està fent ple ús, o bé per manca de coneixement, 
d’interès, o bé, perquè des del centre educatiu no s’està afavorint i promovent que 
aquests instruments i òrgans puguin esdevenir eines d’interlocució amb i per a 
l’alumnat. 

En general, malgrat l’existència de diferents instruments, figures i òrgans en cada 
un dels contextos (aula, centre i entorn), es constata que el seu funcionament no 
està afavorint la construcció d’una veu col·lectiva i un posicionament comú de 
l’alumnat respecte els temes que l’afecten. Aquesta mancança no permet als 
representants poder parlar en nom de l’alumnat, fet que dificulta que aquests 
puguin ser reconeguts com a interlocutors per la resta de membres de la 
comunitat educativa. 

A continuació, descriurem els principals mecanismes, figures i òrgans existents en els tres 
contextos de referència (aula, centre i entorn). 

7.2.1. Canals i òrgans de participació de l’aula 

L’aula és el context més proper per a l’alumnat, tant física com afectivament, on 
desenvolupa gran part de l’activitat quotidiana, es generen més vincles a partir de 
les relacions personals i on es donen algunes de les primeres figures 
representatives i de participació. 

És l’espai menys regulat pel marc normatiu actual en relació a la participació de 
l‘alumnat.  

Els mecanismes de participació a l’aula són desitjables, útils i ben valorats per 
alumnes i professors, però es considera que estan poc desenvolupats i 
reconeguts. 

Més enllà dels mecanismes establerts a la normativa, com el delegat/a i les 
tutories, hi ha un baix ús i desenvolupament d’altres canals i instruments com els 
càrrecs, les metodologies participatives o la participació a la junta d’avaluació. 

En general, es detecta que la promoció de la participació a l’aula està, 
majoritàriament, en mans del docent i/o del tutor i es troba condicionada per la 
seva voluntat, habilitats i actitud front la participació, pel clima i la relació que 
s’estableix entre el grup-classe i pel grau de motivació, actituds i habilitats que 
tingui el delegat/da del grup en el desenvolupament de les seves funcions. 
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a. Mecanismes establerts al marc normatiu 

El delegat/da 

A bona part dels centres educatius de secundària, les primeres sessions de tutories del 
curs acostumen a destinar-se a preparar l’elecció del delegat de classe. La preparació de 
l’elecció consisteix a donar a conèixer als estudiants les funcions que haurà de complir el 
delegat i les característiques o habilitats que ha de tenir. S’observa que quan aquesta 
formació es porta a terme de manera acurada, els candidats solen tenir les habilitats i 
competències per a desenvolupar les funcions del càrrec. Malgrat això, el 6,2% de 
l’alumnat no té clares les funcions del delegat/a. 

Només el 17,7% de l’alumnat li agradaria que li proposessin fer de delegat. El 
percentatge que voldria fer-ho és superior entre l’alumnat més jove, concretament entre 
els alumnes de 1r cicle d’ESO (un 26%. Veure taula 39 a Annex 3). 

Segons el propi alumnat, les principals tasques que realitza el delegat són: informar al 
grup-classe de les notícies, canvis o activitats del centre i recollir les demandes o propostes 
de companys i adreçar-les aquí pertoqui. Per tant, la principal funció desenvolupada pel 
delegat és la d’actuar com a interlocutor entre el centre i el grup – classe.Cal 
destacar, però, que el 40,7% dels alumnes indica que una de les tasques habituals del 
delegat és ajudar al tutor/a amb els materials, les fotocòpies o les llistes d’assistència, 
essent més elevat el percentatge que ho considera com a tasca habitual, entre l’alumnat de 
primer cicle d’ESO (un 46%,5% respecte un 35% entre l’alumnat de BAT i CFGM. Veure 
taula 40 a Annex 3) 

En relació a la valoració de la utilitat de la figura del delegat, el 66,6% de l’alumnat 
considera que és força o molt útil. En aquest cas, es constata que el percentatge 
d’alumnes que valora positivament la utilitat de la figura és més elevat entre les noies (el 
74,7%) i també entre l’alumnat de primer cicle d’ESO (el 75,3%. Veure taules 41 i 42 a 
Annex 3). 

A nivell general, s’observa que el sentiment de pertinença a l’aula i al centre té relació amb 
la valoració d’utilitat de la figura de delegat/a. De manera que, entre els alumnes que se 
senten part de l’aula i del centre, hi ha un major grau de valoració de l’esmentat 
representant (el 71,4% dels que se senten part de l’aula i el 75,3% entre els que se senten 
part del centre valoren com a força o molt útil la figura del delegat, mentre que entre que se 
senten poc o gens part de l’aula i de centre la valoren com a força o molt útil el 50% i el 
60% dels alumnes, respectivament. Veure taula 43 i 44 a Annex 3). 

De manera qualitativa, es detecta un discurs crític respecte aquesta figura que prové 
d’alguns sindicats estudiantils i d’entitats i institucions que treballen amb els centres 
educatius (administracions locals i teixit associatiu). Aquests agents consideren que el 
sistema de delegats està massa institucionalitzat i que les funcions que realitzen són 
força burocràtiques.  
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Creuen que aquesta figura de representació té moltes potencialitats a desenvolupar, 
com a mecanisme d’informació, però també, de construcció de veu col·lectiva de 
l’alumnat, però que es limita a fer d’interlocutor amb el tutor, difondre la informació sobre 
diversos aspectes del centre i assistir a reunions amb la direcció. Part de l’alumnat i del 
professorat considera que les funcions del delegat/da ocupen molt de temps i que la tasca 
no està prou reconeguda per la resta dels companys ni per una part del professorat. 

Tutories 

El funcionament de les tutories està regulat al Reglament Orgànic de Centre (a partir d’ara 
ROC). L’espai setmanal de tutoria és un dels mecanismes de participació més ben 
valorats per l’alumnat i pel professorat. Aquest és concebut com un espai on l’alumnat 
pot expressar-se, donant la seva opinió i traslladant-la al seu representant i al tutor. 

Pel que fa a les tutories a l’ESO, de manera qualitativa, es constata que bona part del 
centres de secundària disposen d’una programació anual dels temes a tractar a les 
mateixes. A banda d’abordar els aspectes que afecten al grup-classe i les informacions de 
centre, es treballen temàtiques diverses i transversals, que el professorat i els tutors 
consideren importants i que s’adapten a l’edat dels alumnes.  

Pel que fa al batxillerat, de manera qualitativa s’observa que, en la majoria de centres, hi 
ha una manca de temps per a destinar a les tutories, degut a la pressió curricular i a la 
proximitat de la selectivitat, en el cas de segon de batxillerat. Aquest fet és valorat 
negativament per l’alumnat, que desitjaria poder destinar més temps a la realització de 
tutories.  

Pel que fa a l’alumnat dels CFGM, es constata que no solen realitzar, de manera 
habitual, una hora de tutoria a la setmana. Aquest fet provoca que els alumnes no 
s’assabentin d’aspectes que els afecten, fa que estiguin menys vinculats al centre i no 
facilita la participació en cap dels contextos (aula, centre i entorn).  

Gran part de l’alumnat i del professorat considera que les tutories són força o molt útils 
(el 75,5% i el 85% respectivament. Veure gràfics 16 i 17 a Annex 2). De manera qualitativa 
es constata que es valoren positivament atès que les tutories els ofereix la possibilitat de 
parlar amb el tutor de les preocupacions del seu grup-classe. Malgrat això, alguns 
alumnes consideren que les sessions són massa informatives i procedimentals 
(s’utilitzen per donar a conèixer les circulars del centre, la informació de direcció i la gestió 
d’aspectes burocràtics) i que haurien d’abordar més aspectes i problemàtiques reals del 
centre, i introduir, alhora, alguns debats socials. 

Part del professorat i dels tutors posen de relleu el poc reconeixement de la feina que 
desenvolupen els tutors. Constaten que no existeix una assignació d’hores per a 
desenvolupar les tasques de tutor, més enllà de l’hora de tutoria (en la LOE s’incrementa 
la retribució dels tutors, tot i que la quantitat és molt minsa). Aquest fet és una important 
dificultat perquè no permet invertir temps per a la preparació de dinàmiques adaptades a 
cada grup-classe, més enllà del que estableix el Pla d’Acció tutorial.  
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Els tutors i tutores que ho fan, és a càrrec de la dedicació d’hores personals. Fins i tot, 
alguns centres han reassignat internament hores de caps de departament als tutors, per a 
poder incrementar la preparació de les tutories. Part del professorat també posa de 
manifest la seva manca de coneixement de metodologies i dinàmiques per treballar a 
les tutories. Afirmen que existeixen materials, però què la majoria dels tutors aprenen a 
desenvolupar les seves funcions sense formació i al llarg dels anys d’experiència. Alguns 
reclamen una formació específica, amb recursos adaptats a la realitat que es troben a 
l’aula, per tal de poder abordar i aprofitar al màxim la potencialitat d’aquest espai de relació 
i treball amb l’alumnat. També constaten que el procés de selecció i assignació del 
tutors no sempre és el més adequat, doncs, en algunes ocasions, el darrer professor/a 
assignat al centre és qui acaba entomant les funcions de tutor, sigui o no el més adequat 
per a fer-ho. 

Al llarg del treball de camp, també s’han recollit les opinions d’altres agents i institucions 
relacionats amb els centres de secundària (administracions locals i teixit associatiu). Alguns 
d’ells coincideixen amb l’opinió de part del professorat i tenen la percepció que no 
s’aprofita prou la potencialitat de l’espai de la tutoria, ni en la vessant formativa 
d’educació en i per a la participació, ni en la vessant pràctica d’experimentar el fet de 
participar. Consideren que, en molts casos, la tutoria no pretén esdevenir un espai per 
parlar de com millorar el centre o de com millorar el treball que es realitza a l’aula de 
manera regular i continuada. Alguns d’aquests agents assenyalen que un des factors que 
hi influeix és la manca de recursos per part del professorat i dels tutors per fer dinàmiques 
de grup o per organitzar les tutories com espais de participació. 

b.  Altres instruments i espais 

Com hem indicat, existeixen altres canals i mecanismes de participació a l’aula, alguns més 
formalitzats i utilitzats a la majoria dels centres (metodologies didàctiques participatives) i 
altres de caràcter més concret i d’ús no majoritari (càrrecs i junta d’avaluació). 

Metodologies didàctiques participatives  

Un dels mecanismes de participació està constituït per les metodologies didàctiques 
participatives que el professorat pot implementar a l’aula, ja que són un instrument de 
dinamització i foment de la participació de l’alumnat, incorporant la seva veu en el treball 
escolar de l’aula, alhora que una oportunitat d’aprenentatge i de pràctica participativa per 
els estudiants. 

El 62,1% del professorat fa ús de les metodologies didàctiques participatives al llarg 
del curs. Cal indicar que no es tracta d’un ús global, i que no es dóna per igual a totes les 
matèries. També es detecta que hi ha un percentatge més elevat d’ús de les mateixes 
entre el professorat dels centres privats, doncs el 75,9% té previst utilitzar-les de manera 
global o parcial, mentre que en els centres públics ho té previst el 54,6% dels professors 
(veure taula 45 a Annex 3). 
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Les metodologies participatives acostumen a lligar la gestió del coneixement amb el treball 
d’algunes habilitats sociolingüístiques i relacionals, com el treball en equip. A més, 
afavoreixen la creació d’un bon clima de grup i l’establiment de relacions entre els 
membres del grup-classe. La majoria del professorat indica que les metodologies 
participatives que utilitza són: el treball en grups (70,1%), els debats (65,1%), trobant-se a 
major distància els treballs cooperatius (40,9%. Veure taula 46 a Annex 3). 

Malgrat que més de la meitat del professorat indica utilitzar-ne, es detecta que hi ha certa 
confusió respecte què es pot considerar metodologies didàctiques participatives. 
S’observa que, una part del professorat que afirma utilitzar aquestes metodologies, hi 
inclou: la cerca d’informació sobre orientació acadèmica, l’anàlisi i comentari de textos, l’ús 
de tecnologies d’informació i comunicació (a partir d’ara TICs) o el treball individual. Malgrat 
que algunes d’aquestes metodologies poden utilitzar-se d’una manera participativa, fent 
protagonista a l’alumne del seu propi aprenentatge, l’ús de les mateixes no significa 
necessàriament un treball participatiu. De manera qualitativa, alguns professors manifesten 
que els hi manquen recursos i formació per tal de dinamitzar grups i dissenyar eines i 
metodologies didàctiques participatives.  

Tot i tractar-se de metodologies didàctiques participatives, generalment l’alumnat no 
participa en l’elecció o el disseny d’aquestes. En aquest cas, cal destacar que un 45,4% 
de l’alumnat manifesta que li agradaria decidir com treballar les matèries a classe amb el 
professor, i no es detecten diferències significatives respecte a la titularitat del centre (veure 
taula 47 a Annex 3). En canvi, prop del 50% de l’alumnat considera que mai o gairebé mai 
ha tingut la possibilitat d’influir en la metodologia del professor (veure taula 33 a Annex 3). 

Càrrecs 

Un altre mecanisme de participació a l’aula, de caràcter més concret i d’ús no majoritari, 
és la creació de càrrecs entre els alumnes del grup-classe, més enllà de la figura del 
delegat/da. 

Aquests càrrecs pretenen fer col·laborar a l’alumnat en les tasques diàries a l’aula, 
referent a l’organització i la convivència a la mateixa, esdevenint també espais 
d’aprenentatge participatiu i d’assumpció de responsabilitats.  

Els càrrecs acostumen a ser de tipus individual i no es detecta un sistema concret per a 
fer l’elecció del càrrec i del seu representant. Només el 37,5% de l’alumnat manifesta que 
hi ha altres càrrecs a l’aula, més enllà del delegat. 

Es constata que, entre l’alumnat dels centres privats, el percentatge d’alumnes que 
indiquen l’existència d’altres càrrecs a l’aula és més elevat que en els públics (50,2% vers 
27,2%. Veure taula 48 en Annex 3).  

En general, es detecta que els càrrecs són més presents a les aules de primer cicle 
d’ESO (49,9%). En grau menor, aquests alumnes amb càrrecs també hi són presents a les 
aules de batxillerat (20,9%) i de CFGM (18,5%)(veure taula 49 a Annex 3). 
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Tot i que s’observi diversitat en els càrrecs, en funció de cada centre, la responsabilitat més 
freqüent és la de neteja i ordre (un 73,4%). El segueixen en menor mesura altres 
responsabilitats, com fotocòpies (un 26,1%) medi ambient i reciclatge (un 24,5%), i 
mediació (13,2%) (veure taula 50 a Annex 3). 

Junta d’avaluació  

La normativa recull la possibilitat de promoure la participació de l’alumnat a la Junta 
d’avaluació, malgrat que l’ús d’aquest instrument no és majoritari als centres i el professorat 
mostra les seves reticències pel que fa al seu ús. 

En relació a l’alumnat, cal destacar la manca d’informació sobre aquest òrgan, ja que la 
majoria no sap si els seu representant assisteix a la junta (43,6%) o desconeix què és la 
junta (6,3%). (veure taula 51 a Annex 3) 

No obstant això, davant la possibilitat de participar-hi, el 72% de l’alumnat considera força o 
molt interessant que els representants puguin participar a la junta, sent superior el 
percentatge entre l’alumnat de batxillerat (el 78%) i el de CFGM (el 80%) (veure taula 52 a 
Annex 3). 

Entre el professorat no hi ha una majoria clara que estigui a favor de la participació 
de l’alumnat en la Junta d’avaluació, especialment quan es tracta d’opinar sobre la 
metodologia emprada pel professorat. És així que, el 62,7% del professorat es mostra força 
o molt interessat en què l’alumnat pugui aportar la seva visió en relació al funcionament i la 
convivència a l’aula. En canvi, el 50% del professorat està en desacord en què els alumnes 
participin en la junta per opinar respecte la metodologia emprada pel professorat (veure 
gràfics 18 i 19 a Annex 2). 

Aquesta constatació està relacionada amb els àmbits de participació detectats a l’aula, on 
el professorat estava d’acord en què l’alumnat pogués incidir en el funcionament i la 
convivència a l’aula, però estava en desacord en què ho fes sobre el treball escolar, 
incloent-hi la concreció última del currículum i la metodologia emprada pel professorat. 

7.2.2. Canals i instruments de centre 
Es tracta d’un espai força regulat pel marc normatiu, que estableix l’existència de 
tres òrgans o mecanismes: la junta de delegats, l’associació d’estudiants i el 
Consell Escolar de Centre) i on també existeixen altres instruments (grup 
d’alumnes i projectes de centre). 
 
Malgrat això, es constata que els mecanismes existents no funcionen de manera 
sistemàtica i estructurada als centres i solen acomplir funcions de tipus informatiu 
i procedimental. 
 
En general, a la majoria dels centres, no s’ha desenvolupat la potencialitat dels 
instruments esmentats per a esdevenir espais d’interlocució i de construcció de 
veu col·lectiva per part de l’alumnat, ni tampoc per a ser espais de participació 
real i d’aprenentage de ciutadania activa. 
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a. Mecanismes establerts al marc normatiu 

Com hem indicat, existeixen tres òrgans o mecanismes legislats: la junta de delegats, 
l’associació d’estudiants i el Consell Escolar de Centre. 

Junta de delegats 

Pel que fa a la junta de delegats, el 85,4% de l’alumnat coneix l’existència de la junta o 
consell de delegats al seu centre (veure gràfic 20 a Annex 2) 

En general, les convocatòries de la junta de delegats no acostumen a fer-se de 
manera periòdica i sistemàtica. Es constata, de manera qualitativa, que els membres de 
l’equip directiu reuneixen a la junta de delegats quan és necessari informar sobre temes 
puntuals que afecten a tot l’alumnat, com poden ser l’organització de festes de centre, 
vagues i activitats extraescolars, entre d’altres. 

Pel que fa al funcionament de les juntes o consell de delegats es detecten diversos 
posicionaments. Per una banda, hi ha força desconeixement entre l’alumnat respecte 
les funcions que pot desenvolupar l’esmentada junta. I, per altra banda, el professorat 
constata que hi manca iniciativa per part dels delegats per a potenciar aquest espai. 

Cal posar de relleu que, el consell de delegats, pot esdevenir un important espai de 
construcció de la veu col·lectiva de l’alumnat, però que cal donar eines formatives als 
alumnes  per a què percebin i sàpiguen desenvolupar la seva potencialitat. Això ha d’anar 
acompanyat d’una voluntat del centre i de l’equip directiu, de fer créixer aquest espai de 
participació, que no sempre hi és present.  

Associació d’estudiants 

En primer lloc, cal destacar el baix percentatge de l’alumnat (18,7%) que afirma que hi 
ha una associació d’estudiants al seu centre de secundària. Cal constatar que hi ha un 
percentatge més elevat d’alumnes als centres públics que indica que, al seu centre, existeix 
un associació d’estudiants (21,2% i 14,8%, respectivament). En segon lloc, una altra dada 
rellevant és el fet que més de la meitat de l’alumnat (56,3%) desconeix si hi ha una 
associació d’estudiants al seu centre (veure taula 53 a Annex 3). 

Al llarg del treball de camp, s’ha constatat que una part important de l’alumnat 
desconeix la possibilitat de crear una associació d’estudiants al seu centre i en 
alguns casos, ni tan sols saben què és. Això posa de manifest que, des dels centres i altres 
institucions i entitats, no s’està donant a conèixer ni promovent, de manera prou eficaç, la 
possibilitat i les potencialitats de posar en marxa associacions d’estudiants als centres de 
secundària. Aquest factor és important per a explicar l’elevat desconeixement entre 
l’alumnat. 

A més de la manca de coneixement i informació, cal destacar que, part de l’alumnat, de les 
famílies i del professorat, considera que la manca de temps dels alumnes és un dels 
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factors que desincentiva la participació. Aquests agents constaten que gran part de 
l’alumnat realitza un gran nombre d’activitats que no els hi permet dedicar temps a altres 
accions. Entre l’alumnat de més edat, la manca de temps és una de les principals raons per 
a no participar. En aquest cas encara té més incidència, donat que la participació en una 
associació d’estudiants requereix d’una major dedicació i d’un compromís constant. Alguns 
dels agents consideren que l’alumnat respon molt positivament a qüestions i activitats 
puntuals, però què hi ha més dificultat per a realitzar una tasca continuada. Alguns 
alumnes posen de manifest que aquesta baixa voluntat d’assumir una implicació constant 
també està incentivada, en alguns casos, per la manca d’interès de prendre’n part. 

La incidència d’aquests factors es posa de manifest donat que només el 16,7% de 
l’alumnat afirma que li agradaria que li proposessin formar part d’una associació 
d’estudiants. Es detecta que el percentatge que respon afirmativament és superior en els 
cursos d’ESO, especialment entre alumnes de primer cicle (un 22,6%) (veure taula 54 a 
Annex 3). 

Alguns agents argumenten que quan l’alumnat té més habilitats i coneixements per a 
constituir una associació o un grup de treball similar és en el moment que cursen el 
Batxillerat o els CFGM (donat el seu moment evolutiu i edat) i poc temps després, marxen 
del centre per incorporar-se al món laboral o per realitzar estudis superiors. Per tant, 
l’estacionalitat de l’alumnat de secundària dificulta també donar continuïtat a aquest 
instrument de participació, tot i que aquest factor també incideix sobre els altres 
mecanismes ja descrits.  

Es constata que l’existència d’una associació d’estudiants al centre contribueix a possibilitar 
l’articulació dels interessos comuns de l’alumnat, a millorar el funcionament dels altres 
instruments i canals existents i a incrementar la participació de l’alumnat, gràcies a què se’l 
reconeix com a interlocutor i es té més en consideració la seva participació. 

Cal indicar que en el Pacte Nacional per l’Educació es recull com a eix fonamental la 
voluntat de potenciar la creació d’associacions d’estudiants per a què augmenti la 
participació de l’alumnat al centre. També és rellevant que, al llarg del treball de camp, s’ha 
detectat que els equips directius d’alguns centres de secundària tenen com a objectiu 
principal afavorir la creació d’una associació d’estudiants al centre.  

Consell Escolar de Centre 

El Consell Escolar de Centre (a partir d’ara CEC) és un dels mecanismes de participació 
per als diferents membres de la comunitat educativa que aborda aspectes de la gestió i 
govern del centre de manera representativa. Tot i jugar un paper important en el 
funcionament del centre, es detecta entre l’alumnat un elevat desconeixement envers 
les seves funcions i composició, que contribueix a no concebre’l com un possible 
espai de participació. 

Poc més de la meitat de l’alumnat (56,8%) afirma que sap que és el CEC i el 34,4% 
dels estudiants només li sona (veure gràfic 21 a Annex 2).  
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Malgrat que la meitat de l’alumnat afirma saber que és el CEC, el 48,5% dels mateixos no 
coneix als actuals representants dels alumnes al Consell Escolar del Centre. Aquesta 
dada és especialment rellevant, doncs posa de manifest que els representants de l’alumnat 
al CEC no tenen un contacte habitual amb els seus companys (veure gràfic 22 a Annex 2).  

De manera qualitativa, en la majoria de centres, es constata que no hi ha cap mecanisme 
que posi en relació als representants dels estudiants al CEC amb les altres figures 
representatives del centre, com el delegat/da o la junta de delegats. De fet, una de les 
principals crítiques d’alguns dels membres de la comunitat educativa (especialment del 
professorat i dels equips directius) és que les aportacions fetes per aquests 
representants són la opinió personal dels mateixos i no la veu ni la opinió col·lectiva 
de l’alumnat. Aquests agents consideren que aquest fet posa en entredit la legitimitat de la 
participació d’aquests representants de l’alumnat i alguns d’ells també ho extrapolen a 
altres figures representatives, com els delegats. 

Es constata que el 34,9% dels alumnes no reben mai informació sobre el què es tracta al 
consell. De manera qualitativa, es detecta que la informació se sol transmetre per vies 
informals i per relacions personals. Alguns dels altres membres de la comunitat educativa 
(professorat i famílies) constaten, també, la dificultat de rebre informació sobre els temes 
abordats al CEC. Aquest fet posa de relleu les limitacions del CEC en tant que espai 
representatiu i de participació per a tots els membres de la comunitat educativa 
(veure taula 55 a Annex 3). 

Les eleccions al CEC es realitzen bianualment i aquest fet genera alguns efectes 
adversos. D’una banda, limita el fet de presentar-se a l’alumnat de quart d’ESO, que 
desconeix si l’any següent seguirà estudiant al centre i impossibilita a presentar-se a 
l’alumnat de segon de batxillerat o de CFGM, malgrat que pel seu moment evolutiu, de 
maduresa personal i de grau de coneixement del centre, té un perfil adequat per a fer-ho. 
D’altra banda, la rigidesa dels mandats fa que, en algunes ocasions, els alumnes estiguin 
sense representant al CEC durant un període, donat que els representants deixen de ser 
estudiants del centre abans d’acabar el mandat. 

El desconeixement detectat entre l’alumnat, es confirma de nou pel que fa a la composició 
del CEC. El 43,5% de l’alumnat no sap el nombre de representants dels alumnes al 
mateix (veure taula 56 a Annex 3). 

Pel que fa a la composició del CEC, hi ha discrepàncies sobre el nombre d’alumnes que 
han de ser-hi presents. Per una banda, alguns alumnes i membres del personal 
administratiu i de serveis (a partir d’ara PAS) consideren que el nombre de representants 
de l’alumnat és baix. Aquests agents constaten que caldria un equilibri entre el nombre de 
representants d’alumnes i el de l’equip directiu i professorat, i creuen que, amb l’estructura 
actual, els representants se senten cohibits. Altres agents, especialment part del 
professorat i alguns pares i mares, consideren que el nombre de representants és 
l’adequat, doncs, donat els aspectes d’organització o gestió del centre que s’aborden al 
CEC, creuen que els alumnes no disposen dels coneixements per a fer-hi aportacions.  
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Pel que fa a la valoració de la utilitat del CEC, es detecten diversos discursos.  

Per una banda, la majoria dels agents valoren positivament l’existència d’aquest espai 
ja que permet plantejar les preocupacions de les famílies, dels alumnes i dels professors. 
Però, per altra banda, part dels agents (especialment l’alumnat i els representants de les 
AMPAS) consideren que sol ser un òrgan bàsicament informatiu, però no un espai de 
participació efectiva, malgrat s’aproven aspectes com el Pla d’acció anual o el Pla d’acció 
tutorial. També es constata que el CEC es reuneix amb poca periodicitat. Alguns agents 
consideren que les comissions específiques que es poden crear a partir del CEC podrien 
ser espais de participació i de treball conjunt, però, normalment, els alumnes no en formen 
part. 

El fet que en la majoria de centres el CEC no funcioni com un espai de participació 
representativa en la gestió i govern del centres, incideix també en què l’alumnat tampoc el 
percebi com un espai important.  

Aquest fet, juntament amb el desconeixement i la manca d’informació explica la dificultat 
en què es troben els equips directius per a realitzar el relleu dels candidats a 
representants de l’alumnat. També cal indicar que, una de les problemàtiques en l’elecció 
dels representants de l’alumnat al CEC és que, en els centres de certa dimensió, la majoria 
de l’alumnat no coneix als candidats.  

S’han realitzat algunes accions de promoció, com la campanya impulsada per Secretaria 
de Joventut (Departament d’Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya) al 
novembre de 2006, donant a conèixer les característiques i les tasques que han de 
desenvolupar els representants al CEC que tenia per objectiu incentivar el coneixement del 
CEC, la participació en les eleccions i en la presentació de candidatures. Malgrat això, 
diversos agents constaten que cal més accions en aquest sentit, també internes al centres, 
per a fomentar la participació i el coneixement del mateix.  

En resum, es constata que hi ha un elevat desconeixement del CEC entre els alumnes, que 
la informació generada al mateix no arriba a l’alumnat, que la inexistència de canals que 
relacionin els diferents representants no permeten la construcció d’una veu col·lectiva i que 
funciona com a òrgan de participació formal i és bàsicament informatiu. Aquest fet no 
possibilita que sigui percebut com un espai important de participació i tampoc incentiva la 
presentació de candidatures ni la participació de l’alumnat a les eleccions.  

b. Altres instruments i espais  

Com ja hem indicat, apart dels tres òrgans o mecanismes legislats: la junta de delegats, 
l’associació d’estudiants i el Consell Escolar de Centre, també existeixen altres instruments 
de participació al centre, malgrat que, en general, es constata que aquests mecanismes no 
funcionen de manera sistemàtica i estructurada a tots els centres.  
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Grups d’alumnes 

Un instrument de participació de l’alumnat al centre, però que es caracteritza per ser més 
espontani i amb un nivell d’estructura reduïda, és la creació de grups d’alumnes que 
s’organitzen entorn d’un interès comú. Aquests grups acostumen a sorgir fruit de la 
convivència i l’animació generada tant en el context de l’aula com del centre.  

La meitat de l’alumnat (el 52,2%) afirma que existeixen aquests tipus de grups al seu 
centre, principalment grups de música o de teatre(veure gràfic 23 a Annex 2).  

Tot i així, només el 18,5% de l’alumnat que respon afirmativament, formen part 
d’algun d’aquests grups (veure gràfic 24 a Annex 2). 

Cal indicar que no s’observa relació entre el sentiment de pertinença al centre o a l’aula i el 
fet de formar part d’aquests grups. Això pot ser mostra de què la vinculació de l’alumnat a 
aquests grups té més a veure amb la temàtica que comparteixen, que amb el context on es 
dóna. 

Projectes participatius 

En l’actualitat, els centres de secundària estan introduint nous espais i mecanismes de 
participació relacionats diverses temàtiques (medi ambient, solidaritat, mediació,...etc.) i 
incorporant metodologies que fomentin la participació de l’alumnat.  

Algunes de les iniciatives estan impulsades per les administracions, tot i que alguns centres 
han creat projectes singulars i propis. El paper de l’alumnat, en la majoria dels projectes, 
acostuma a ser passiu en el moment de definició del projecte i actiu en el seu 
desenvolupament del mateix. En alguns casos, el centre també incorpora a l’alumnat en 
l’avaluació dels programes desenvolupats. Algunes de les experiències estan recollides al 
recull realitzat al llarg de la recerca (mediació, Escola Verda, Bons dies,...etc.).  
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7.2.3. Canals de participació respecte l’entorn 

En termes generals, els instruments que afavoreixen la participació de l‘alumnat a 
l’entorn són pocs i el seu funcionament desigual, molt condicionat per la voluntat i 
la iniciativa del centre. 

En la majoria dels casos, la participació en els òrgans és molt formal i són espais  
bàsicament informatius. 

La participació de l’alumnat en els projectes d’entorn sol ser passiva pel que fa al 
disseny i l’avaluació i activa en la realització de les accions programades. 

També cal destacar que és el context on l’alumne dóna menys importància al fet 
de participar. 

a. Mecanismes establerts al marc normatiu 

Consell Escolar Municipal  

El Consell Escolar Municipal (a partir d’ara CEM) funciona de manera desigual al territori 
català, depenent principalment de l’impuls que l’administració local vulgui atorgar a 
aquest òrgan, però també de la decisió dels centres a participar-hi. Així doncs, a través 
del treball de camp, hem pogut detectar consistoris que promouen el CEM i d’altres que el 
tenen aturat des de fa alguns anys. No obstant això, algunes administracions locals tenen 
previst reactivar-lo, aprofitant l’inici d’altres projectes o programes a nivell de ciutat o barris, 
com els PEE. 

Pel que fa a la participació dels diferents agents de la comunitat educativa en el CEM, 
es constata que aquesta també és desigual, ja que en alguns municipis, només hi 
assisteixen els directors/es, i en d’altres també ho fan representants de les AMPAS i de 
l’alumnat. Alguns agents consideren que les comissions específiques que es poden crear a 
partir del CEM podrien ser espais de participació i de treball conjunt, però, normalment, els 
alumnes no en formen part. 

La valoració de la utilitat del CEM és força baixa, segons els diferents agents implicats i 
els membres de la comunitat educativa. Es considera que la participació dels diferents 
representants, especialment de les AMPAS i de l’alumnat, és força passiva, donat que 
sol ser un espai bàsicament informatiu.  

Malgrat això, hi ha algunes experiències on el CEM és molt actiu i es treballa per a què 
esdevingui un espai de participació, de reflexió i de treball conjunt. En alguns d’aquests 
casos, el CEM ha significat un punt de partida per a l’establiment d’accions coordinades i 
de treball en xarxa entre els centres de secundària del municipi. No obstant això, diversos 
agents posen de manifest que la manca de competències municipals en els aspectes 
relacionats amb l’educació, no possibilita que el CEM pugui esdevenir un òrgan de 
participació més decisori. 
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b. Altres instruments i espais 

Altres instruments de participació són: les mobilitzacions puntuals, els projectes 
participatius desenvolupats a iniciativa del centre, siguin continuats o puntuals i les accions 
d’arrelament amb l’entorn promogudes pel professorat. 

Accions de vinculació amb l’entorn promogudes pel professorat 

Una de les vies per fer participar l’alumnat en l’entorn és a través de les accions cap en fora 
que planifica el professorat a partir de la matèria que imparteix.  

La majoria del professorat (el 64,2%) no realitza cap activitat d’aquest tipus (veure 
gràfic 25 a Annex 2). Només el 35,8% del professorat acostuma a treballar la vinculació 
amb l’entorn a partir de la matèria, i ho fa menys d’una vegada al trimestre. Tot i no haver-
hi grans diferències entre els diversos departaments del centre, es detecta que el 
departament que tendeix a realitzar més accions d’aquest tipus és el de visual i plàstica (el 
43,8%). En aquest cas, es detecta que entre el professorat dels centres privats (el 40,6%), 
el percentatge que realitza aquest tipus d’accions és superior que entre el professorat dels 
centres públics (el 33,2%. Veure taules 57 i 58 a Annex 3) 

Les activitats de vinculació de l’alumnat a l’entorn a partir de la matèria són força 
diverses, destacant les visites culturals i històriques (60% dels docents que fan aquestes 
activitats). En menor grau, també es realitzen  activitats per descobrir l’entorn natural 
(30%) o per a conèixer equipaments i projectes de barri o ciutat (21,4% organitza 
reportatges la carrer, un 12,5% indica haver realitzat visites al casal d’avis o a altres tipus 
de centres sociosanitaris del barri, i menys d’un 10% del professorat ha realitzat activitats 
esportives o visites a la ràdio i a la televisió local) (veure 59 a Annex 3).  

Mobilitzacions puntuals 

Les mobilitzacions puntuals que l’alumnat dels centres de secundària acostuma a realitzar, 
solen estar relacionades amb reivindicacions de caràcter estudiantil, com vagues, tot i 
que també poden tenir relacions amb accions que es realitzen al municipi.  

Es detecten diversos discursos entorn a les convocatòries de vaga. En general, l’alumnat 
afirma que acostuma a assabentar-se de l’esdeveniment a través de comunicats que 
arriben al centre o a través d’alumnes d’altres centres. Cal tenir en compte que, donat el 
baix nombre d’associacions d’estudiants als centres de secundària, la majoria de l’alumnat 
no disposa de mecanismes que l’informin d’aquests aspectes relacionats amb 
l’entorn. 

Part del professorat considera que els sindicats estudiantils no fan arribar la informació de 
la manera adequada als seus enllaços als centres de secundària i aquest fet provoca que 
l’alumnat no conegui en profunditat les raons de la convocatòria de vaga. Això fa que 
la valoració d’una part dels docents i dels pares i mares respecte aquestes mobilitzacions 
sigui negativa. Aquests agents expliciten que si l’alumnat fos conscient dels aspectes que 
reivindiquen a les vagues, el professorat no s’hi oposaria.  
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Projectes participatius continuats 

Existeixen diversos programes i projectes, que són instruments de participació i relació de 
l’alumnat amb l’entorn. Molts d’aquests projectes estan promoguts i dissenyats per les 
administracions públiques, de diversos nivells, però, d’altres es realitzen en col·laboració 
amb el teixit associatiu de l’entorn, com alguns projectes d’Aprenentatge Servei (es pot 
consultar algunes d’elles al recull d’experiències realitzat al llarg de la recerca).  

En general, la majoria dels centres declaren que estan oberts a col·laborar amb 
associacions i entitats de l’entorn. Però els projectes continuats organitzats amb el teixit 
associatiu no són majoritaris. Com hem indicat anteriorment, algunes entitats perceben 
els centres educatius com a institucions amb les que és difícil desenvolupar 
projectes, especialment si provenen des del teixit associatiu. Aquestes consideren que 
hi incideixen dos factors. Per una banda, la manca de temps dels equips directius per 
assumir més responsabilitats i tasques, i, per altra banda, l’existència, en alguns casos, 
d’una certa “desconfiança” respecte el teixit associatiu i la seva capacitat i efectivitat de 
treball. Per aquesta raó, alguns membres d’entitats creuen que els centres responen més 
positivament davant de projectes que estan promoguts per les administracions, i 
solen desenvolupar accions amb el teixit associatiu de caire més puntual. 

Entre els projectes promoguts per les administracions de diversos nivells, cal destacar la 
posada en marxa dels PEE i dels Projectes Educatius de Ciutat. Aquests projectes són de 
caire continuat i promouen el treball en xarxa entre els diferents centres, els diversos 
membres de la comunitat educativa i els altres institucions i entitats relacionades. Els 
objectius dels programes estan relacionats amb la vinculació amb l’entorn i el foment de 
l’educació per a la ciutadania i la participació.  

Tot i que, en general, es fa una valoració positiva d’aquests projectes participatius, 
existeixen certes crítiques respecte el seu funcionament o la seva efectivitat. Alguns 
agents consideren que els PEE es regeixen pels mateixos esquemes que alguns dels 
espais formals i regulats i que estan força dirigits pels equips directius dels centres. 
Aquests agents consideren que no es poden considerar com a projectes propis de la 
comunitat educativa, perquè ni l’alumnat ni els pares i mares participen en el seu disseny. 
Malgrat això, cal indicar que l’estructura i dinàmica de funcionament, en el cas dels PEE, 
està força orientada també pel propi Departament d’Educació (Generalitat de 
Catalunya). Pel que fa als Projectes Educatius de Ciutat, alguns agents els valoren 
positivament, però creuen que manca veure l’aplicació concreta dels mateixos. 

Els equips directius dels centres de secundària posen de manifest que la participació al 
Projectes Educatius de Ciutat i a les comissions dels PEE suposen una elevada 
dedicació, que les hi és difícil d’acomplir, donada l’escassa assignació d’hores 
setmanals a la tasca de direcció. Així doncs, sovint, el fet de prendre’n part depèn de la 
voluntat i la disponibilitat de temps de l’equip directiu. 

Al llarg del treball de camp, els equips directius i el professorat posen de relleu la dificultat 
de la gestió dels aspectes burocràtics i del disseny i implementació d’aquests projectes, 
que impossibiliten gestionar la participació a l’entorn. 
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Cal indicar que la participació de l’alumnat en aquests projectes es sol donar a través 
de l’assistència i la realització de les accions programades, però que el seu paper en el 
disseny, la presa de decisió de prendre-hi part o en l’avaluació sol ser passiu, especialment 
quan es tracta de projectes desenvolupats per administracions o institucions.  

Projectes puntuals 

Els projectes que els centres desenvolupen amb el teixit associatiu de l’entorn solen ser de 
caire més puntual, a partir de les relacions amb les entitats de lleure educatiu que 
organitzen activitats extraescolars o amb organitzacions no governamentals i entitats que 
porten a terme campanyes solidaries o programes de salut als centres.  

Per tant, d’una banda, els centres desenvolupen accions puntuals, com campanyes 
solidàries o de sensibilització respecte diverses temàtiques de l’entorn més concret o 
projectes de desenvolupament als països en vies de desenvolupament.  

I, d’altra banda, els centres de secundària també participen de manera puntual en 
accions o projectes d’investigació conduïts per l’administració així com altres 
institucions. Cal tenir en compte que  els centres educatius són espais molt òptims per a 
recollir informació respecte els adolescents i joves.  

En ambdós casos, cal indicar que la participació de l’alumnat es sol donar en la realització 
de les activitats o accions programades, però que el seu paper en el disseny de les 
esmentades campanyes sol ser passiu, doncs ja estan dissenyades i concretades, 
especialment quan es tracta de projectes de recerca desenvolupats per administracions o 
institucions. En el cas de les campanyes i accions, malgrat que l’alumnat no participa en el 
disseny de les mateixes, en alguns casos, es fa participar a l’alumnat en la seva avaluació. 
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8. Condicionants de la participació 
Existeixen factors d’ordre personal, de grup sociocultural d’origen o d’estatus 
socioeconòmic, que afecten a la motivació, el coneixement, les habilitats i la pràctica de la 
participació de l’alumnat. 

També existeixen factors d’ordre institucional i social, relacionats amb les 
característiques dels centres (volum d’alumnat al centre i a cada grup –aula, volum 
d’alumnat d’origen immigrat, grau d’absentisme i fracàs escolar al centre, nivell 
socioeconòmic i sociocultural de l’entorn i les famílies,etc.) i que condicionen la prioritat i les 
possibilitats que aquest dóna al desenvolupament de la participació de l’alumnat. 

Per tal d’aprofundir en l’observació de la situació de la participació juvenil als centres 
educatius de secundària, s’ha analitzat la relació que hi ha entre les actituds i la pràctica 
entorn a la participació i les característiques referents a l’alumnat, al professorat, al centre i 
a l’entorn on es situa el centre. El coneixement de la incidència d’aquests factors poden ser 
d’utilitat a l’hora dur a terme accions i iniciatives de foment de la participació juvenil en els 
diferents contextos, i en especial, als centres educatius. 

8.1. Característiques de l’alumnat 

La importància atorgada al fet de poder opinar i participar i la valoració dels 
instruments existents és més positiva entre les noies que entre els nois. 

L’alumnat més jove valora més positivament els instruments existents i tendeix a 
participar de manera més activa en l’organització d’esdeveniments de centre. En 
canvi, entre l’alumnat de post-obligatòria hi ha un coneixement més elevat d’alguns 
dels mecanismes existents, com el CEC. 

L’alumnat d’origen estranger desconeix, en major mesura, els òrgans i instruments 
existents (CEC, drets i deures,...etc.), es considera menys participatiu i pren menys 
part en l’organització d’esdeveniments del centre.  

L’alumnat amb bon rendiment acadèmic dona més importància al fet de participar, 
valora més positivament la utilitat dels instruments existents, té un coneixement més 
elevat dels mateixos (CEC, Drets i deures,...etc.) i participa de manera més activa 
en l’organització d’activitats al centre. 

En relació al cicle cursat, l’alumnat de CFGM tendeix a mostrar menys interès en la 
participació al seu centre. La resta de diferències són similars a las assenyales en 
relació a l’edat de l’alumne.  

El nivell d’instrucció dels pares es relaciona amb la importància que l’alumnat dóna 
al fet de participar, la valoració que fa dels instruments existents i el grau de 
coneixement i de participació en alguns dels mecanismes. 



   

 58

Els resultats indiquen que un major nivell d’estudis dels pares està relacionat amb 
una visió més positiva i habitual de participació entre l’alumnat.  

Entre els i les alumnes amb pares membres de l’AMPA hi ha valoracions més 
positives de la importància de participar i de la utilitat dels instruments existents. 
També hi ha una major tendència a tenir un paper més actiu en l’organització 
d’esdeveniments del centre. 

L’alumnat que se sent part del centre i de l’aula, dóna més importància al fet de 
participar en els diferents contextos, fa una valoració més positiva dels mecanismes 
i òrgans existents, té un coneixement major dels mateixos (CEC, drets i 
deures,...etc.) i participa més activament en l’organització d’actes i activitats al seu 
centre. 

Un elevat percentatge de l’alumnat de secundària afirma que forma part d’una 
entitat (el 75%). Això es deu a l’elevat nombre d’activitats extraescolars que aquests 
realitzen i que relacionen amb al fet d’estar associat, malgrat que sigui més aviat 
des d’una perspectiva d’usuari o soci que de membre actiu. Malgrat això, l’alumnat 
associat pren més habitualment part activa en els òrgans i instruments de 
participació al centre (fer de delegat, formar part d’un grup d’alumnes, organitzar 
activitats) que els no associats. 

A continuació, es detalla com es relacionen les característiques de l’alumnat -personals 
(sociodemogràfiques i educatives), familiars, i d’altres (com el sentiment de pertinença al 
centre, o el fet formar part d’una entitat del barri o municipi)-, amb les seves actituds entorn 
a la participació i els mecanismes existents en el centre; així com en l’exercici de la 
participació. 

8.1.1. Aspectes sociodemogràfics 

a. Gènere 

En relació a les actituds i opinions de l’alumnat entorn a la participació: 

o El gènere és una característica que incideix força en l’interès, les actituds i les opinions 
dels i les alumnes entorn a la participació. Pel que fa a la importància atorgada al fet 
de poder opinar i participar en relació a les coses que passen a l’aula i al centre les 
noies tendeixen a atorgar-li una major importància (el 58,5% de les noies i el 41,3% 
dels nois. Veure gràfic 26 a Annex 2). 

o En relació a la valoració de la utilitat de les diferents figures, òrgans i instruments 
de participació també hi ha diferències significatives segons el gènere de l’alumnat, 
sobretot, pel que fa la valoració de la utilitat de la figura del delegat/a, essent més 
positiva entre les noies (el 74,7% de les noies i el 58,8% dels nois) (veure taula 60 a 
Annex 3). 
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En relació a l’exercici de la participació: 

o Malgrat que hi ha un percentatge similar de nois i noies actius - que han estat 
representants o formen part d’algun grup o de l’associació d’estudiants -, la percepció 
sobre ells mateixos varia entre un segment i l’altre - el 56,2% de les noies es considera 
força o molt participativa, mentre que entre els nois ho fa el 41,8% (veure gràfic 27 a 
Annex 2). 

o En canvi, quan es tracta d’organitzar alguna festa, espectacle o competició 
esportiva en el centre, entre els nois hi ha una major tendència a tenir un paper més 
actiu (el 34,4% entre els nois i el 27% de les noies). Entre les noies, però, hi ha una 
major participació com assistents a aquestes activitats (el 38,8% i el 31,4%, 
respectivament. Veure taula 61 a Annex 3).  

b. Edat 

En relació a les actituds i opinions de l’alumnat entorn a la participació: 

o En general, entre l’alumnat de diferents edats no es detecten diferències pel que fa a la 
importància atorgada al fet de poder opinar i participar en relació a les coses que 
passen a la seva aula i al seu centre (veure taules 62 i 63 a Annex 3).  

o Pel que fa a la predisposició de fer de delegat/a hi ha una diferència significativa. El 
29,15% de l’alumnat més jove li agradaria que li proposessin fer de delegat, mentre que 
entre l’alumnat de major edat, de 17-20 anys, només el 7,6% li agradaria que li 
proposessin (veure taula 64 a Annex 3).  

o Pel que fa a la valoració sobre la utilitat de les diferents figures, mecanismes i 
òrgans de participació, com el delegat, el consell escolar i les tutories, s’observen 
diferències importants segons l’edat de l’alumnat. En termes generals, entre l’alumnat 
més jove, hi ha una millor valoració de la utilitat d’aquests mecanismes que entre 
l’alumnat de major edat (veure taules 65 i 66 a Annex 3). 

En relació a l’exercici de la participació: 

o De manera qualitativa, s’ha constatat que entre l’alumnat de major edat hi ha un cert 
desencís pel que fa a la participació al centre, donat que coneix el funcionament 
dels mecanismes i té menors expectatives respecte poder participar i incidir al centre 
educatiu. També es posa de manifest que hi ha un menor interès a participar part de 
l’alumnat de més edat, que prioritza altres activitats i ja no se sent tan identificat amb el 
centre. 
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o Pel que fa a la disposició d’ informació, es detecta que, entre l’alumnat més jove, el 
percentatge que afirma conèixer els seus drets i deures, així com el projecte 
educatiu del centre, és superior al de l’alumnat de més edat (el 26,9% entre els de 12-
13 anys i el 17,6% entre l’alumnat de 17-20 anys. Veure taules 67 i 68 a Annex 3). 

o En canvi, pel que fa al coneixement del Consell escolar de centre, el percentatge 
que afirma saber què és el CEC, és superior entre l’alumnat de major edat (el 62,3% 
entre l’alumnat de 17-20 anys i el 50% entre els de 12-13 anys. Veure taula 69 a Annex 
3)  

o Pel que fa a l’assistència o organització d’activitats i esdeveniments al centre, es 
constata que el percentatge dels que participen és més elevat entre l’alumnat més jove 
(el 67,3% dels alumnes de 13-14 anys i el 54,7%, respectivament. Veure taula 70 a 
Annex 3). 

c. Lloc de naixement 

Tal i com veurem a continuació, el lloc d’origen és un altre element que incideix en l’interès, 
la valoració i la pràctica entorn a la participació en el centre. Per tal d’observar com incideix 
el lloc de naixement i l’origen geogràfic de l’alumnat, s’ha considerat oportú agrupar a 
l’alumnat en tres categories: els nascuts a Catalunya (el 84,4%), els nascuts a la resta de 
l’Estat espanyol (el 3,7%) i un tercer grup format pels i les alumnes nascuts a l’estranger (el 
11,9%).  

En relació a les actituds i opinions de l’alumnat entorn a la participació: 

o Pel que fa a la importància atorgada al fet de poder opinar i participar en relació a 
les coses que passen a l’aula i al centre, s’observen diferències significatives en 
funció del lloc de naixement de l’alumne. A mesura que el lloc de naixement s’allunya 
de Catalunya, s’atorga menys importància a la participació dins de l’aula i també al 
centre.  

- Entre els nascuts a Catalunya, el 90,4% considera força o molt important participar 
a l’aula, entre els nascuts a la resta de l’Estat espanyol és el 83,2% i entre els 
nascuts a l’estranger és el 73,3% qui ho considera força o molt important (veure 
taula 71 a Annex 3). 

- Aquest tendència es repeteix en el context de centre, doncs el percentatge 
d’alumnat d’origen català (el 15,9%) que considera que és poc o gens important 
opinar i participar en relació a les coses que passen al centre educatiu és inferior 
respecte els altres dos orígens (el 24,2% entre els nascuts a la resta de l’Estat 
espanyol i el 26,6% entre els nascuts a l’estranger. Veure taula 72 a Annex 3). 
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o També es detecten diferències en relació a la valoració de les figures, òrgans i 
mecanismes de participació. Entre l’alumnat estranger (el 45,2%), hi ha un major 
percentatge que considera que poc o gens útil la figura del delegat/a com a forma de 
participació, respecte l’alumnat nascut a Catalunya o a la resta de l’Estat espanyol (al 
voltant del 30% en ambdós casos. Veure taula 73 a Annex 3). Malgrat aquesta 
valoració de la utilitat, hi ha un major nombre d’alumnes entre els nascuts a l’estranger 
que els hi agradaria que els proposessin fer de delegat/a (un 25,4%) que entre els 
nascuts a Catalunya (un 19,4%) i al resta de l’Estat espanyol (un 16,6%. Veure taula 74 
a Annex 3) 

En relació a l’exercici de la participació: 

o Pel que fa al grau de coneixement de l’alumnat sobre els seus drets i deures, el 
percentatge d’alumnat nascut a Catalunya (27,9%) que els desconeix és menor que els 
restants orígens (35,6% dels nascuts a la resta de l’Estat espanyol i el 32,5% nascuts a 
l’estranger. Veure taula 75 a Annex 3). 

o En general, es detecta que entre els alumnes d’origen estranger hi ha un menor 
coneixement dels instruments i canals de participació existents.  

- També s’observa que hi ha un percentatge més elevat entre l’alumnat nascut a 
l’estranger (el 40%) que considera que els i les estudiants no saben on dirigir-se 
per fer queixes o propostes (prop del 30% de l’alumnat nascut a Catalunya i a la 
resta de l’Estat espanyol. Veure taula 76 a Annex 3). 

- I pel que fa al coneixement del CEC, el percentatge d’alumnat que el coneix 
també és superior entre els alumnes nascuts a tot l’Estat espanyol (prop del 60% 
respecte el 40% de l’alumnat d’origen estranger. Veure taula 77 a Annex 3).  

o En relació a la percepció que l’alumnat té sobre ell mateix, entre l’alumnat d’origen 
estranger hi ha una major tendència a considerar-se poc o gens participatiu (el 60,9%). 
En canvi, entre l’alumnat nascut a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol, aquests 
percentatges es redueixen, especialment entre els nascuts a la resta de l’Estat 
espanyol (el 50,4% i 33,9%, respectivament. Veure taula 78 a Annex 3) 

o En relació a participar en l’organització d’algun dels esdeveniments del centre 
(festa, espectacle, competició esportiva,...etc.) hi ha un percentatge més elevat que ha 
pren part entre aquells nascut a Catalunya (el 32,8% respecte el 15,7% d’entre 
l’alumnat nascut a la resta de l’Estat espanyol i el 21,2% dels nascuts a l’estranger). En 
canvi, el percentatge d’alumnat que només hi ha assistit és més elevat en els  nascuts 
fora de Catalunya (el 56,1% i el 38,1%, respectivament). Cal destacar el major 
percentatge de l’alumnat d’origen estranger que afirma no haver realitzat cap 
d’aquestes accions al centre (el 40,7% respecte el 33,5% de l’alumnat nascut a 
Catalunya i el 28,1% dels nascuts a la resta de l’Estat espanyol. Veure taula 79 a 
Annex 3). 
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8.1.2. Característiques educatives 

a. El rendiment acadèmic 

Per poder observar com incideix el rendiment acadèmic sobre les actituds i la pràctica 
participativa de l’alumnat s’ha fet una classificació de quatre grups. Cal destacar que el 
rendiment acadèmic analitzat és l’indicat pels mateixos alumnes.  

Un primer grup, format pels alumnes que indiquen que treuen bones notes habitualment. 
Un segon, format pels alumnes que declaren que aproven totes les matèries, sense 
considerar la nota obtinguda. Un tercer grup, format pels alumnes que assenyalen que 
només tenen dificultats per superar alguna/es de les matèries. I un quart grup, format pels 
alumnes que declaren tenir dificultats per aprovar la majoria de les assignatures. 

En relació a les actituds i opinions de l’alumnat entorn a la participació: 

o En referència a la importància de poder participar i opinar respecte l’aula, el 
percentatge d’alumnes que ho consideren molt important és més elevat entre l’alumnat 
amb millors resultats acadèmics (el 58,1% respecte el 41,9% de l’alumnat amb 
dificultats per aprovar la majoria de les matèries. Veure taula 80 a Annex 3).  

o En relació a la importància atorgada a poder participar i opinar respecte el centre, 
es detecta una tendència similar, en funció del rendiment acadèmic (el 86,8% de 
l’alumnat amb millors resultats acadèmics ho considera força molt important mentre 
que entre l’alumnat amb dificultats per aprovar la majoria de les matèries ho fa el 
77,6%. Veure taula 81 a Annex 3) 

o Respecte les diverses possibilitats de participar (organitzar activitats al centre, 
decidir com treballar les matèries, fer de voluntari,...etc.) s’observa que entre els i les 
alumnes que treuen bones notes hi ha major predisposició a participar de diverses 
maneres i un menor percentatge d’alumnat que no voldria participar en cap de les 
accions proposades (un 14,5% de l’alumnat amb millors resultats i un 25,5% l’alumnat 
amb dificultats per aprovar la majoria de les matèries. Veure taula 82 a Annex 3). 

o Pel que fa a la valoració de la utilitat dels diversos mecanismes de participació, 
entre l’alumnat amb major rendiment acadèmic hi ha un percentatge més elevat que 
valora positivament la utilitat de la figura del delegat, la utilitat de les tutories i del 
Consell Escolar de Centre, respecte l’alumnat amb menor rendiment acadèmic. (veure 
taules 83, 84 i 85 a Annex 3). 

En relació a l’exercici de la participació: 

o Sobre el grau de coneixement del seus drets i deures, la diferència més rellevant té 
a veure amb el percentatge d’alumnes que els desconeix entre l’alumnat amb més baix 
rendiment acadèmic (42,7% vers el 25% de l’alumnat amb millor rendiment acadèmic i 
l’alumnat que va aprovant totes les matèries. Veure taula 86 a Annex 3). 
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o També es constata que entre l’alumnat amb millor rendiment acadèmic hi ha una major 
tendència a participar activament en l’organització d’esdeveniments al centre i en 
l’assistència als mateixos (entre l’alumnat amb més baix nivell acadèmic, el 58,4% no 
ha participat ni assistit a cap acte del centre en aquest darrer any, mentre que entre 
l’alumnat amb millor acadèmic el percentatge dels que no ho ha fet és molt menor, el 
24,9%. Veure taula 87 a Annex 3). 

o Es detecten algunes diferències en relació al fet d’haver estat delegat/a o 
sotsdelegat/da. Entre l’alumnat amb millor rendiment acadèmic, prop del 35% afirma 
que ha estat delegat d’aula algun cop, mentre que la resta de l’alumnat ho ha estat 
prop del 25%. Aquesta constatació podria posar de manifest la tendència a escollir com 
a representants de l’aula a aquells/es alumnes que habitualment treuen bones notes 
(veure taula 88 a Annex 3). 

b. El cicle educatiu 

Per observar la incidència que pot tenir el nivell educatiu que està cursant l’alumne en 
relació a la participació, s’ha utilitzat la classificació dels quatre cicles, corresponents a: 1er 
cicle ESO, 2n Cicle ESO, batxillerat (indicat com a BAT) i cicle formatiu de grau mitjà 
(indicat com a CFGM).  

En relació a les actituds i opinions de l’alumnat entorn a la participació: 

o Pel que fa a la importància de poder opinar i participar en el context de l’aula, d’una 
banda, es constata que el percentatge d’alumnes del BAT que ho considera molt 
important és més elevat que entre la resta. I, d’altra banda, el percentatge d’alumnes 
que ho considera gens important és més elevat entre l’alumnat de CFGM. (veure taula 
89 a Annex 3) 

o Pel que fa a la importància sobre el fet de poder opinar i participar en el context de 
centre, també hi ha una major tendència entre l’alumnat de BAT i, especialment dels 
CFGM, a considerar-ho poc o gens important (el 20,5% i el 22,5% respecte el 15,3% de 
l’alumnat de primer cicle d’ESO. Veure taula 90 a Annex 3). 

o Entre l’alumnat dels CFGM, hi ha un percentatge més elevat que considera que fer de 
representant no està ben vist entre els companys/es (el 48,6% respecte el 37% de 
l’alumnat de BAT, el 38,8% dels de 2n cicle d’ESO i el 32,6% dels de 1er cicle d’ESO. 
Veure taula 91 a Annex 3). 

o Pel que fa a la valoració de la utilitat dels diferents mecanismes de participació 
també s’observen diferències significatives, essent habitualment menys valorats per 
l’alumnat dels CFGM: 
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- En general, entre l’alumnat de 1er cicle d’ESO hi ha un percentatge més elevat que 
considera que la figura del delegat/a és força o molt útil (el 75,6% respecte el 
64,1% entre els de 2n cicle d’ESO, el 61,9% entre els de BAT i el 55,9% dels de 
CFGM. Veure taula 92 a Annex 3). 

- En relació a la valoració de la utilitat del CEC com a mecanisme de participació 
s’observa un comportament semblant (entre l’alumnat de 1r cicle d’ESO, el 71,9% 
considera el CEC força o molt útil, entre l’alumnat de 2n cicle ho fa el 60,2% i entre 
els alumnes de BTA i CFGM ho fa entorn al 55%. Veure taula 93 a Annex 3). 

- Pel que fa a la valoració de les tutories entre l’alumnat de BAT i CFMG es troba, 
de nou, el percentatge més elevat d’alumnes que considera les tutories poc o gens 
útils. Entre l’alumnat de 1er cicle d’ESO és el 14,2% qui considera que les tutories 
són poc o gens útils. En el cas de l’alumnat de 2n cicle d’ESO ho considera el 
23,3%. Mentre que en el cas de l’alumnat de batxillerat ho fa el 30,1%, i en el cas 
dels i les alumnes de CFGM ho fa el 27,4% (veure taula 94 a Annex 3). 

En relació a l’exercici de la participació: 

o Pel que fa a la realització d’esdeveniments al centre les diferències més 
significatives es troben entre els i les alumnes que estan cursant els CFGM. Només el 
9% d’aquests afirma haver participat en l’organització d’algun esdeveniment al centre. 
Mentre que en el cas de la resta d’alumnes ho afirma prop del 30%. I ,de la mateixa 
manera, el 60% dels i les alumnes de CFGM afirma no haver organitzat, ni haver 
assistit a cap esdeveniment en el centre. Mentre que entre la resta de l’alumnat ho fa el 
30%. Veure taula 95 a Annex 3). 

8.1.3.  Aspectes familiars 

Pel que fa a les característiques relatives al context familiar, s’ha considerat interessant 
analitzar com incideixen en les actituds i en la pràctica de la participació de l’alumnat, per 
una banda, el nivell d’instrucció dels pares o tutors, i per l’altra banda, el fet de que aquests 
siguin membres de l’AMPA del centre.  

a. El nivell d’instrucció del pare i de la mare 

Pel que fa al nivell educatiu dels pares, diverses recerques han constatat que el nivell 
educatiu de la família incideix positivament en el rendiment acadèmic de l’alumnat. S’ha 
demostrat que l’estatus socieconòmic i cultural familiar (que deriva de tres variables: 
estatus ocupacional dels pares, el seu nivell acadèmic i les possessions a casa) mostra 
una gran correlació amb el rendiment acadèmic de l’alumnat11. I no només l’estatus 
familiar, si no que s’ha constatat que, les característiques contextuals de la mare, les 
                                                 
11 Ferrer, F. (dir.) (2003). “Les desigualtats educatives a Catalunya: PISA 2003” a Informes breus: Educació, 
n.1. Barcelona: Fundació Jaume Bofill 
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referents al seu nivell d’estudis, però sobretot, les relacionades amb les seves expectatives 
en l’educació del seu fill/a, adquireixen major rellevància i major grau de correlació amb el 
rendiment acadèmic de l’alumnat, que en el cas del les característiques contextuals del 
pare12. 

De fet, la mare és, en general, l’agent socialitzador fonamental, atès que des dels primers 
moments es comunica amb el fill/a transmetent-li el seu nivell cultural mitjançant el 
llenguatge i la relació afectiva. A més, de manera sistemàtica, transmet les normes i els 
valors que seran els referents de la conducta del seu fill/a.  

En relació a la recerca, s’ha pogut constatar que les actituds i l’exercici de la participació de 
l’alumnat mostren una relació significativa amb el nivell d’instrucció del pare i de la mare i 
que ambdues variables tenen un comportament similar. Malgrat això, el nivell de 
significació és més rellevant respecte el nivell d’estudis de la mare que el del pare. 

Cal assenyalar que hi ha un elevat nombre d’alumnes que desconeixen el nivell d’instrucció 
dels seus progenitors o tutors. Per aquesta raó no és possible l’anàlisi conjunta dels nivells 
d’instrucció de pares i mares, doncs hi ha un comportament desigual dels casos que 
desconeixen el nivell educatiu dels pares i mares i que afectaria al grau de fiabilitat de 
l’anàlisi. I donat que s’ha pogut constatar que les actituds i l’exercici de la participació de 
l’alumnat mostren un grau major de relació amb el nivell d’estudis de la mare que amb el 
del pare, es descriuran les relacions detectades en funció del nivell d’estudis de la mare.  

En termes generals, entre l’alumnat amb mare amb major nivell d’estudis es constata un 
major interès i unes actituds més favorables a la participació i a l’exercici de la mateixa al 
centre educatiu. Cal indicar que la relació detectada es pot explicar pel fet que el nivell 
d’estudis dels progenitors està incidint sobre el rendiment acadèmic dels fills/es, i aquest, 
alhora, és el que influeix en les actituds i l’exercici de la participació dels mateixos (com 
hem presentat anteriorment). 

En relació a les actituds i opinions de l’alumnat entorn a la participació: 

o Pel que fa a la importància atorgada al fet de poder opinar i participar en el context 
de l’aula es detecten diferències en funció del nivell d’estudis de la mare. Així, l’alumnat 
amb mare amb estudis superiors, el 58,5% considera que és molt important poder 
participar-hi i entre l’alumnat amb mare amb estudis obligatoris no acabats ho 
considera molt important el 42,9% (veure taula a 96 Annex 3).  

o Pel que fa a la utilitat dels diversos mecanismes de participació, com són la figura 
del delegat, el consell escolar i les tutories, també destaquen els alumnes amb mare 
amb estudis superiors, per fer valoracions més positives. Veure també taules 97, 98 i 
99 a Annex 3). 

                                                 
12 Mella, O.; Ortiz, I. (1999). “Rendimiento escolar. Influencias diferenciales de factores externos e internos”, a 
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. XXIX, n. 1. México: Centro de Estudios Educativos 
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En relació a l’exercici de la participació: 

o Pel que fa al grau de coneixement que l’alumnat té sobre els seus drets i deures, 
s’observa que el percentatge dels que no els coneixen és superior entre els alumnes 
amb mare amb estudis obligatoris no acabats (veure taula 100 a Annex 3).  

o Pel que fa al coneixement de les figures, mecanismes i òrgans de participació, 
també es constata un major coneixement dels mateixos entre l’alumnat amb mare amb 
més alt nivell d’estudis. Un dels exemples és en relació al CEC, que el coneix el 63,7% 
entre l’alumnat amb mare amb nivells d’estudis superiors i el 48,7% entre l’alumnat 
amb mare amb estudis obligatoris no acabats (veure també taula 101 a Annex 3).  

o En relació a l’alumnat que ha estat delegat/a o sots-delegat/a el percentatge 
d’alumnes que ha estat delegat/a o sots-delegat/a és inferior entre l’alumnat amb mare 
amb estudis obligatoris no acabats, dels que el 18,7% ha estat delegat/a d’aula, mentre 
que entre la resta de l’alumnat és prop del 30% (veure taula 102 a Annex 3).  

b. El nivell de participació de la família al centre 

El tipus de vinculació de la família al centre educatiu pot ser un factor que condicioni la 
importància i també la vinculació del propi alumne al centre. 

La participació de les famílies al centre és, alhora, un indicador del clima del centre i 
de la prioritat que aquest dóna a la participació dels diferents membres de la 
comunitat educativa al mateix. Cal dir que el col·lectiu de pares i mares és un grup molt 
heterogeni, dispers i poc articulat, especialment a secundària.  

La participació de les famílies als centres es canalitza, sobretot, a través de les 
Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPAS). Principalment, l’AMPA participa i 
col·labora quan el centre ho demana i les seves col·laboracions consisteixen en organitzar 
activitats extraescolars, festes, xerrades, etc.. Als centres amb major dinamisme es 
considera que el paper de l’AMPA és molt important per al desenvolupament d’iniciatives 
diverses i  per al foment de la participació al centre.  

En general, hi ha un baix grau de participació de les famílies als centres de 
secundària a través de les AMPAs. D’una banda, només el 13,7% de l’alumnat afirma 
que els seus pares formen part de l’AMPA. I d’altra banda, el 16,6% afirma que no sap si el 
seus pares en són membres. 

Es detecta, també, que la pertinença a l’AMPA disminueix en els cicles d’educació 
post-obligatòria, sobretot, pel que fa als CFGM (el 18,9% de l’alumnat de BAT i 4,2% de 
l’alumnat de CFGM indica que els pares en són membres mentre que entre l’alumnat 
d’ESO és prop del 40%. I entre l’alumnat de primer cicle d’ESO, el percentatge dels que no 
saben si els seus pares formen part de l’AMPA és superior que entre la resta de l’alumnat 
(el 50% essent el 34% de l’alumnat de 2n cicle d’ESO, el 9,5% dels de BAT i el 6,4% de 
CFGM. Veure taula 103 a Annex 3). 
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De manera qualitativa, diferents agents posen de relleu que, a diferència de l’educació 
primària, entre els pares i mares hi ha una bona predisposició per participar en qüestions 
puntuals, però no per adquirir un compromís constant per a tot un curs. Destaquen que la 
manca de recursos materials i humans és una dificultat i que el treball de l’AMPA implica 
una important dedicació de temps que no totes les famílies poden o tenen l’interès de 
dedicar, especialment ara que els fills/es ja estan a secundària. 

Les motivacions per a prendre-hi part són diverses. Es detecta des d’una participació 
molt crítica, motivada per a tenir un cert “control” sobre l’educació dels seus fills/es a una 
participació més creativa i col·laboradora. També es constaten algunes reflexions entorn al 
tipus de participació i d’activitats desenvolupades per les AMPAs i si aquestes són útils per 
a fomentar la implicació de les famílies, ja que molts agents consideren que solen participar 
sempre els mateixos i que no són capaços d’arribar a tots els pares i mares. 

Entorn al paper de les famílies al centre, part del professorat i de l’equip directiu 
considera que les famílies no han de participar en els aspectes acadèmics i 
pedagògics del centre, donada la seva manca d’expertesa. En canvi, alguns d’aquests 
agents consideren que les famílies tenen un important paper donant suport a la direcció del 
centre i al professorat, col·laborant per a la millora del centre i incidint en els aspectes 
cabdals del centre, com a acte de corresponsabilitat amb l’educació i formació dels 
fills/es.  

Com s’observa en el cas de l’alumnat, alguns representants de les AMPAs posen de 
manifest que tenen accés a la informació però que es troben amb diverses dificultats per 
participar en la vida del centre, especialment per incidir en la presa de decisions i per 
avaluar l’activitat educativa portada a terme. Alguns d’ells consideren que els òrgans 
existents, com el Consell Escolar de Centre, funcionen únicament com a canals 
informatius.  

La participació efectiva dels progenitors al centre, així com la seva forma d’entendre i 
de conceptualitzar la participació de l’alumnat al mateix, esdevenen factors que 
incidiran en les seves actituds front la participació al centre i en la forma i grau en què 
promouran la participació i la vinculació dels seus fill/es al mateix. 

A continuació, s’analitza si el fet que els progenitors formin part de l’AMPA condiciona les 
actituds i les pràctiques participatives dels seus fill/es. Cal indicar que l’elevat nombre 
d’alumnes que desconeixen si els seus progenitors o tutors són membres de l’AMPA pot 
dificultar l’anàlisi del grau d’incidència d’aquesta variable. Malgrat això, s’observa que sí 
que incideix en algunes de les actituds i pràctiques de l’alumnat. 

En relació a les actituds i opinions de l’alumnat entorn a la participació: 

o En relació a l’opinió sobre el fet de participar, entre l’alumnat amb pares membres 
de l’AMPA només el 10% està d’acord amb què participar és una pèrdua de temps, que 
no serveix per a res, mentre que és el 20% entre la resta de l’alumnat (veure taula 61 a 
Annex 3). 
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o En relació a la valoració de la utilitat dels diferents mecanismes, figures i òrgans 
de participació, entre els alumnes amb pares/mares membres de l’AMPA hi ha 
valoracions més positives.  

- Pel que fa a la valoració de la figura del delegat com a forma de participació, entre 
l’alumnat amb pares membres de l’AMPA, el 73,2% considera que és una forma 
força o molt útil, mentre que entre l’alumnat amb pares no membres de l’AMPA és 
el 64% (veure taula 104 a Annex 3). 

- I pel que fa a les tutories, de manera similar, entre l’alumnat amb pares membres 
de l’AMPA, el 82,7% les considera força o molt útils, mentre que l’alumnat amb 
pares no membres de l’AMPA és inferior (73%. Veure taula 105 a Annex 3). 

En relació a l’exercici de la participació: 

o Pel que fa a la participació en les activitats i esdeveniments del centre, es constata 
que, entre l’alumnat amb pares membres de l’AMPA hi ha major tendència a tenir un 
paper més actiu. Entre els alumnes amb pares o mares de l’AMPA, el percentatge dels 
que han participat en l’organització d’alguna festa, espectacle, competició esportiva,etc. 
durant el darrer any és superior que entre la resta (39% respecte prop del 30%, 
respectivament). Pel que fa als que no assisteixen ni organitzen els actes esmentats, el 
percentatge és més elevat entre l’alumnat amb pares no membres de l’AMPA (35%) 
que entre l’alumnat amb pares que en formen part (24,2%. Veure taula 106 a Annex 3). 

8.1.4. Altres característiques de l’alumne 

A banda de les característiques sociodemogràfiques de l’alumne i de les característiques 
contextuals referents a la família, s’ha volgut conèixer com incideixen altres aspectes com 
el sentiment de pertinença al centre i el fet d’estar associat, en l’interès, la valoració i 
l’exercici de la participació de l’alumnat.  

a. El sentiment de pertinença 

Com s’ha indicat en l’apartat d’àmbits de participació, l’interès per a la participació està 
estretament relacionat amb el sentiment de pertinença. S’ha pogut constatar que les dues 
variables (sentiment de pertinença a l’aula i al centre) tenen una relació significativa i un 
comportament similar respecte les actituds i l’exercici de la participació de l’alumnat. Donat 
que la recerca analitza aquestes des d’una perspectiva integral del centre, es descriuran 
únicament els resultats respecte el sentiment de pertinença al mateix.  

En relació a les actituds i opinions de l’alumnat entorn a la participació: 

o Pel que fa a la importància d’opinar i participar al context de l’aula, entre l’alumnat 
amb un menor sentiment de pertinença al centre hi ha un percentatge més elevat que 
ho considera poc o gens important (el 17,7%), mentre que és el 9,4%, entre l’alumnat 
que se sent part del centre (veure taula 107 a Annex 3). 



   

 69

o Pel que fa a la importància de poder opinar i participar en el context del centre, 
s’observa una relació similar, essent més elevat el percentatge que creu que és poc o 
gens important poder-hi participar entre l’alumnat que no se sent part del centre (el 
30,6%). Mentre que entre l’alumnat que sent que en forma part força o molt, només el 
14% creu que és poc o gens important prendre-hi part (veure taula 108 a Annex 3). 

o Pel que fa a la utilitat dels diferents mecanismes, figures i òrgans de participació, 
també es constata una millor valoració dels mateixos entre l’alumnat que se sent part 
del seu centre.  

- Respecte la figura del delegat/a com a forma de participació, el percentatge 
d’alumnat que la valora com a força o molt útil és menor entre l’alumnat que no se 
sent part del seu centre (el 53,8% respecte el 75,9% de l’alumnat que se sent molt 
part del centre. Veure taula 109 a Annex 3). 

- En relació a la utilitat de les tutories, es repeteix la tendència anterior. Entre 
l’alumnat que se sent més part del centre hi ha un major percentatge que valora 
positivament la utilitat de les mateixes. El 81,1% d’aquest alumnes les considera 
força o molt útils, mentre que entre l’alumnat que no se sent part del centre només 
les considera força o molt útils el 66,7% (veure taula 110 a Annex 3). 

En relació a l’exercici de la participació: 

o Pel que fa al grau de coneixement dels seus drets i deures, també es constata un 
major nivell de coneixement entre l’alumnat que se sent més part del centre (el 32,7% 
de l’alumnat que se sent molt part del centre els coneix, mentre que només els coneix el 
18,5% de l’alumnat que no se sent gens part del centre (veure taula 111 a Annex 3).  

o En el moment de realitzar o organitzar activitats i esdeveniments en el centre 
(festa, espectacle, competició esportiva,etc.), el sentiment de pertinença té, també, un 
paper important. Pel que fa a l’organització d’activitats al centre, entre l’alumnat que se 
sent molt part del mateix hi ha un percentatge força més elevat d’alumnes que hi han 
participat (el 46,3%) que entre els i les alumnes que no se senten part del centre 
(17,9%). Entre aquests darrers, el percentatge dels que no han participat en 
l’organització ni assistit a cap activitat és més elevat (el 42,1% respecte el 19,9% de 
l’alumnat que se sent molt part del centre. Veure taula 112 Annex 3). 

 b. El fet d’estar associat/da 

Cal constatar que hi ha un elevat percentatge d’alumnat que afirma formar part d’alguna 
entitat (prop del 75%. Veure taula 113 a Annex 3). Aquest fet s’explica donada l’edat dels 
alumnes de secundària, la majoria d’ells menors, que realitzen un elevat nombre 
d’activitats, en diferents entitats i associacions (pràctica de l’esport, teatre,...etc.). També 
degut a l’edat dels joves, aquesta participació de l’alumnat de secundària a les entitats sol 
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ser, en la majoria dels casos, com a usuari de les seves activitats i no com a membre actiu 
en el funcionament de l’associació. Val a dir, que, en alguns casos, segons l’àmbit 
d’actuació de l’entitat, la implicació de l’alumnat pot ser major (associacions d’estudiants i 
entitats de lleure educatiu, entre d’altres).  

En relació a les actituds i opinions de l’alumnat entorn a la participació: 

o En termes generals, no s’han trobat diferències significatives en les actituds entre els i 
les joves associats/des i els i les no associats/des.  

En relació a l’exercici de la participació: 

o Pel que fa al grau de coneixement dels drets i deures de l’alumne i del PEC es 
detecten algunes diferències significatives entre l’alumnat que els desconeix, que és 
més elevat entre els no associats (el 33,2% dels no associats i el 27,1% de l’alumnat 
associat, en el cas dels drets i deures i el 40,3% dels no associats i el 32,1% dels 
associats, respecte el PEC. Veure taules 114 i 115 a Annex 3).  

o Ara bé, quan es tracta d’una participació més continuada, es detecten diferències 
significatives entre l’alumnat associat i el no associat, sent més elevat entre els primers.  

- Entre l’alumnat associat, el 30,5% assenyala que ha estat delegat, mentre que en 
el cas de l’alumnat no associat és el 22,9% (veure taula 116 a Annex 3). 

- I en relació al fet de formar part d’algun grup d’alumnes al centre, en el cas de 
l’alumnat associat assenyala que en forma part el 20,9%, mentre que entre 
l’alumnat no associat és l’11,2% (veure taula 117 a Annex 3). 
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8.2. Característiques del professorat 

Les professores donen més importància a la participació de l’alumnat a l’aula, 
coneixen en major grau els documents identitaris del centre (PEC i RRI), treballen 
més habitualment altres temàtiques més enllà de la seva matèria i utilitzen més 
habitualment metodologies participatives de forma global. 

El professorat més jove considera, en major grau, que l’alumnat ha de poder d’influir 
en l’avaluació de la metodologia emprada pel professorat, el funcionament i la 
convivència a l’aula, l’organització d’activitats i d’esdeveniments al centre. També té 
previst utilitzar més habitualment metodologies participatives de forma global. 

Entre el professorat de més de 60 anys hi ha consens total pel que fa la importància 
que l’alumnat influeixi en els aspectes de la convivència a l’aula o al centre. 

El professorat amb titulacions de Ciències Socials, Humanitats i Ciències de 
l’educació són els que tenen més presents treballar altres temàtiques més enllà de 
les seves matèries. 

El professorat amb menys de 5 anys d’experiència en la docència considera, en 
major grau, que l’alumnat ha de poder influir en la concreció última del currículum i 
en l’avaluació de la metodologia emprada pel professorat. També tenen previst 
utilitzar més habitualment metodologies participatives de forma global. 

El professorat associat considera, en major grau, que és important que l’alumnat 
pugui influir en els diferents àmbits i contextos i té previst treballar més habitualment 
altres temàtiques més enllà de la seva matèria i realitzar sortides de vinculació de 
l’alumnat amb l’entorn.  

El professorat té un paper rellevant respecte la participació de l’alumnat, doncs la 
seva proximitat a través del treball a l’aula li ofereix la possibilitat d’estimular i educar en i 
per la participació a partir de la seva matèria.  

La participació del propi professorat al centre és també un factor exemplificador del 
model de centre educatiu i de l’estat de la qüestió de la participació dels diversos 
agents de la comunitat educativa. La seva participació al centre es canalitza, 
principalment, a través del Claustre de professors/es, malgrat que existeixen altres 
espais de trobada i de treball conjunt. El Claustre acostuma a ser una reunió força formal i 
procedimental, excepte en els casos en què es desenvolupen mecanismes o accions que 
el dinamitzin. 

La participació del professorat al centre es pot dividir en dues tipologies. Per una banda, 
existeix la participació espontània o altruista i, per l’altre, la d’ofici, que es desenvolupa 
arrel de les reunions entre els equips docents o el Pla d’acció tutorial.  
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Diversos agents, al llarg de la recerca, destaquen que la participació d’ofici és la 
majoritària, degut al tancament, la manca d’actituds afavoridores de la participació i la 
manca d’iniciatives i les dificultats del professorat per treballar en xarxa, tant a nivell intern i 
com extern al centre.  

Els professors i professores que van més enllà de la participació d’ofici són la minoria i ho 
fan sense cap mena de suport ni de reconeixement, fins i tot, amb certes traves i dificultats. 
Es detecta que hi ha una percepció majoritària entre el professorat que considera que 
aquesta participació va més enllà de la seva tasca com a docent.  

En aquest sentit, de manera qualitativa, s’observa que els centres on hi ha una cultura 
participativa és gràcies als esforços que fa el professorat i/o l’equip directiu per acompanyar 
el discurs de la participació amb una actuació coherent i exemplar.  

La participació efectiva del propi professorat al centre, així com la seva forma 
d’entendre i de conceptualitzar la participació de l’alumnat al mateix, esdevenen 
factors que fonamentaran les actituds i la promoció que el professorat faci de la 
participació de l’alumnat. 

A continuació, s’analitza com incideixen les característiques sociodemogràfiques, 
formatives, d’experiència laboral i altres (com el fet d’estar associat) en les seves actituds 
entorn a la participació de l’alumnat i als mecanismes existents en el centre. 
 

8.2.1. Aspectes sociodemogràfics  

a. Gènere 

En relació a les actituds i opinions entorn a la participació: 

o Respecte la importància de la participació de l’alumnat en referència al centre i a 
l’aula, es detecta que la variable gènere no acostuma a tenir influència, tot i que 
s’observen alguns matisos, doncs les professores tendeixen a donar més importància a 
la participació de l’alumnat al marc de l’aula mentre que els professors ho fan al marc 
del centre.  

- En relació al funcionament i a la convivència a l’aula, hi ha un percentatge superior 
entre les professores que consideren que l’alumnat hauria de poder influir molt (el 
53,8%) respecte els professors (entorn al 40%. Veure taula 118 a Annex 3). 

- En relació a la gestió i funcionament del centre, els professors tendeixen a donar 
més importància que les professores a la possibilitat de l’alumnat d’influir força o 
molt en aquest àmbit, essent el 23,1% en el cas dels homes i el 18,6% en el cas de 
les dones (veure taula 119 a Annex 3). 
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o Es constata que la variable gènere té influència respecte el grau de coneixement que 
té el professorat dels diversos documents i reglaments existents al centre (PEC, 
RRI i Projecte Curricular de Centre –a partir d’ara PCC-, doncs el percentatge de 
professores que els coneix força o molt és superior al de professors (el 74,8% i el 
66,4%, respectivament, en el cas del PEC i una diferència similar respecte el RRI i el 
PCC. Veure taules 120, 121 i 122 a Annex 3) 

En relació a l’exercici de la participació: 

o Pel que fa a la previsió de treballar temàtiques més enllà de la seva matèria, 
s’observa que el nombre de professors (un 12,6%) que no tenen previst treballar cap 
altre tema més enllà de la matèria és superior al de professores (un 8,1%) i que les 
temàtiques treballades per aquestes fan referència més habitualment al treball 
d’habilitats personals i sociolingüístiques (expressió oral, autoestima, etc. Veure taula 
123 a Annex 3).  

o Pel que fa a la utilització de metodologies participatives a l’aula, les professores les 
utilitzen de forma més global i continuada que els professors (el 24,2% i el 12,3%, 
respectivament. Veure taula 124 a Annex 3). 

b. Edat 

En relació a les actituds i opinions entorn a la participació: 

o Entre el professorat més jove, hi ha un percentatge més elevat que considera que 
l’alumnat hauria de poder influir en alguns dels àmbits de cada context (aula, 
centre i entorn), tot i que no es dóna en tots els àmbits. Cal destacar el posicionament 
del professorat de més de 60 anys, entre el que hi ha consens total pel que fa la 
importància que l’alumnat influeixi en els aspectes de la convivència a l’aula o al centre. 

- En relació a la participació a l’aula: 

 Es constata que hi ha un major percentatge, entre el professorat de menys 
de 30 anys (el 44,2%) que considera que l’alumnat ha de poder d’influir en 
l’avaluació de la metodologia emprada pel professorat, essent entorn el 
30% entre les restants edats, excepte en els majors de 60 anys que 
disminueix fins el 18,5% (veure taula 125 a Annex 3).  

 Cal destacar, en primer lloc, que tot el professorat de més de 60 anys 
considera que l’alumne ha de poder participar força o molt en el 
funcionament i la convivència a l’aula (el 100%). En segon lloc, ho fa el 
professorat menor de 30 anys (el 97,7%), essent entorn al 90% en les 
restants edats (veure taula 126 a Annex 3). 
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 Pel que fa a la concreció última del currículum, no hi diferències massa 
significatives segons l’edat i, en general, la majoria del professorat 
considera que l’alumnat no ha de poder influir. Concretament, el 100% del 
professorat major de 60 anys considera que l’alumne ha de poder influir 
poc o gens, essent al voltant del 85% entre el professorat de les restants 
edats (veure taula 127 a Annex 3). 

- En relació a la participació de l’alumnat en el context de centre: 

o Pel que fa a si l’alumnat hauria de poder influir en la gestió i 
organització del centre no hi diferències significatives segons l’edat 
(veure taula 128 a Annex 3). 

o Es constata que hi ha un major percentatge, entre el professorat de menys 
de 30 anys, que considera que l’alumnat ha de poder d’influir en 
l’organització d’activitats i d’esdeveniments al centre (veure taula 129 
a Annex 3). 

o També es constata que el percentatge del professorat que considera que 
l’alumnat ha de poder influir en les normes de convivència del centre, 
augmenta de manera progressiva en funció de l’edat del professorat, 
essent el 100% del professorat de més de 60 anys que considera que 
l’alumnat hi ha de poder influir força o molt (veure taula 130 a annex 3).  

En relació a l’exercici de la participació: 

o El percentatge del professorat que promou força o molt la participació de l’alumnat 
és més elevat en la franja dels menors de 30 anys (el 87,2%) que en la resta de grups 
d’edat. (Veure taula 131 a Annex 3) 

o Respecte el plantejament dels equips docents d’utilitzar metodologies participatives 
a l’aula, es posa de manifest que un percentatge més elevat del professorat de menys 
de 30 anys té previst utilitzar-les de manera global. En relació a quines metodologies 
participatives utilitzen a l’aula, cal destacar que entre el professorat de més de 60 anys, 
el 33,3% manifesta no utilitzar-ne cap (Veure taula 132 a Annex 3). 

8.2.2. Aspectes socioeducatius i experiència laboral 

A continuació s’analitzarà com incideixen el tipus de formació superior amb que el 
professorat accedeix a la docència i els anys experiència professional en les actituds i 
pràctica d’aquests entorn a la participació de l’alumnat i als mecanismes existents en el 
centre.  
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a. Formació de base 

En primer lloc, cal destacar que, a diferència del professorat d’infantil i primària, la professió 
de docent de secundària no requereix d’una formació superior específica en l’àmbit de 
ciències de l’educació, sinó que el professorat accedeix a aquest lloc de treball a través 
d’una formació superior en àrees de coneixement molt diverses. Al llarg del treball de 
camp, la majoria dels docents manifesten que aquesta manca d’expertesa en aspectes 
didàctics i pedagògics és una dificultat alhora d’abordar la participació de l’alumnat, doncs 
no disposen dels coneixements ni de les metodologies necessàries. 

Es constata que les àrees de formació del professorat no incideix d’una manera rellevant 
en les actituds i pràctiques participatives, tot i que es detecten algunes diferències, 
especialment pel que fa al treball de competències més enllà d ela matèria impartida. 

En relació a l’exercici de la participació: 

o Pel que fa a si el professorat considera que promou la participació de l’alumnat, no 
es constaten diferències significatives en funció de la formació del professorat, tot i que 
el percentatge que considera que la promou menys és el que pertany a l’àmbit 
d’Enginyeries (el 73,3% respecte el 83,4% de mitjana. Veure taula 133 a Annex 3). 

o Si s’analitza el grau de coneixement que tenen dels diversos documents de centre 
(PEC, PCC i RRI) es constata que no hi ha diferències significatives entre el grau de 
coneixement i la formació del professorat. 

o En relació a la previsió de treballar altres continguts més enllà de la matèria, 
relacionats amb l’educació en i per la participació, es constaten diferències 
significatives en funció de la seva titulació (veure taula 133 a Annex 3).:  

- El professorat amb titulacions de Ciències Socials, Humanitats i Ciències de 
l’Educació són els que tenen més present aquests àmbits dins les seves matèries. 
D’una banda, els llicenciats en Ciències socials tendeixen a tenir més presents 
temàtiques com la democràcia, els drets humans, la pau i solidaritat i la memòria 
històrica. D’altra banda, entre els llicenciats en Humanitats les principals 
temàtiques a tractar són la igualtat de gènere, l’expressió oral i la diversitat cultural.  

- Finalment, els llicenciats en Ciències de l’educació treballen de manera més directa 
aspectes relacionats amb l’autoestima així com d’igualtat de gènere. 

b. Anys d’experiència a l’ensenyament 

Respecte l’opinió del professorat sobre en quins àmbits i contextos ha de poder influir 
l’alumnat, es constaten certes diferències en funció dels anys d’experiència en 
l’ensenyament, algunes d’elles relacionades amb l’edat del professorat. 
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En relació a les actituds i opinions entorn a la participació: 

o D’una banda, a diferència de la resta de docents, entre el professorat amb menys de 5 
anys d’experiència hi ha un percentatge més elevat que considera que els estudiants 
haurien de poder influir poc o gens en l’elaboració de les normes de convivència del 
centre, essent més elevat entre el professorat amb major experiència. Aquest fet 
mostra una correlació amb l’edat del professorat, on es detectava la mateixa tendència 
(veure taula 134 a Annex 3). 

o En canvi, en altres àmbits de participació com en el disseny del currículum, el 
percentatge de docents que considera que l’alumnat ha d’influir-hi força o molt és més 
elevat entre els que tenen menys de 5 anys d’experiència professional en 
l’ensenyament (veure taula 135 a Annex 3). 

o En concret, en relació a l’avaluació de metodologies emprades pel professorat, 
entre els docents amb menys de dos anys d’experiència hi ha un major percentatge 
que considera que l’alumne ha de poder influir-hi força o molt (veure taula 136 a Annex 
3). 

En relació a l’exercici de la participació: 

o Respecte l’ús de metodologies didàctiques participatives, es constata que el 13% 
del professorat amb més de 25 anys d’experiència constata no utilitzar cap d’aquestes 
tècniques, mentre que, entre el professorat amb 2 anys o menys experiència, és el 3%. 
Tal i com s’ha constatat respecte l’edat del professorat, les metodologies més 
innovadores acostumen a ser utilitzades en major grau entre el professorat més jove 
que sol ser el qui porta també menys temps a l’ensenyament (veure taula 137 a Annex 
3). 

8.2.3.  Altres aspectes 

El fet d’estar associat/a 

En tant que el docent és una figura clau en la promoció i el foment de la participació de 
l’alumnat, s’ha analitzat quina és la incidència del fet d’estar associat, en el cas del 
professorat, entorn a les seves actituds i la seva pràctica de participació al centre. Cal 
posar de manifest que el 33,7% del professorat de secundària afirma està associat (veure 
taula 137a a Annex 3). 
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En relació a les actituds i opinions entorn a la participació: 

o Es constata que entre el professorat associat hi ha un percentatge més elevat que 
considera força o molt important que l’alumnat pugui influir en els diferents àmbits i 
contextos, com la gestió i organització de l’aula i el centre, la convivència en l’aula i el 
centre i els aspectes relacionats amb el treball escolar i l’aprenentatge a l’aula –
metodologia emprada i concreció última del currículum (veure taules 138, 139, 140, 
141, 142, 143 a Annex 3). 

o Pel que fa al grau de coneixement del PEC, es detecta que en el cas dels docents 
associats el percentatge que els coneix força o molt és lleugerament superior (el 81,8% 
entre els associats respecte el 70,8% dels no associats), malgrat no hi ha diferències 
rellevants respecte els restants documents del centre (PCC i RRI) (veure taula 144 a 
Annex 3). 

En relació a l’exercici de la participació: 

o Respecte el professorat que no té previst treballar cap aspecte més enllà de la seva 
matèria, es constata que el percentatge és lleugerament superior entre el professorat 
no associat (un 11,1% respecte un % 8% en el cas dels associats. Veure taula 145 a 
Annex 3). 

o En relació a la previsió de realitzar sortides per vincular l’alumnat a l’entorn a partir 
de la matèria és superior entre el professorat associat (el 41,9% i el 32,8%, 
respectivament. Veure taula 146 a Annex 3). 

o En relació a l’ús de metodologies participatives i innovadores a l’aula, no es 
detecten diferències significatives entre el professorat en funció de si està o no 
associat. 
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8.3. Característiques del centre 
En termes generals, es constata que entre l’alumnat dels centres privats hi ha una 
major valoració de la importància de participar, un major reconeixement respecte 
els que ho fan, una percepció més elevada d’ésser participatiu i una participació 
més elevada en l’organització d’activitats i esdeveniments del seu centre. 

En canvi, l’alumnat dels centres públics coneix en major mesura els diversos 
mecanismes i instruments de participació (especialment els establerts pel marc 
normatiu), és més consultat i pot influir i participar de manera més habitual en 
alguns aspectes del centre (com la junta d’avaluació, les activitats extraescolars o 
els llocs  de les sortides).  

Pel que fa a la grandària del centre, l’alumnat dels centres de 400 o menys 
alumnes mostra actituds i opinions més favorables entorn a la participació al 
centre, rep més habitualment informació del CEC i participa en major grau en 
l’organització d’activitats del seu centre que l’alumnat dels centres de més de 400 
estudiants. 

En la majoria dels centres, en alguns casos per manca de voluntat i en d’altres per 
manca de temps, el PEC es limita a mantenir l’estructura organitzativa 
contemplada en el Reglament Orgànic de Centre, sense concretar i explicitar la 
forma, constitució, procediments i funcions específiques de les estructures de 
participació.  

El gran nombre d’alumnes per aula i la seva diversitat, tant pel que fa a 
necessitats educatives com a motivacions entorn a l’aprenentatge, és una 
dificultat capdal a l’hora de fer ús de metodologies participatives, de crear un clima 
positiu en el grup-classe i de promoure la participació dels i les alumnes en el 
context de l’aula. 

S’han analitzat diverses característiques dels centres educatius per conèixer com poden 
incidir en les actituds i en l’exercici de la participació de la comunitat educativa i 
especialment, de l’alumnat. D’una banda, s’analitza com incideix la titularitat i la grandària 
del centre al que pertany l’alumne i el professorat en les actituds, interès i exercici de 
participació que manifesta. D’altra banda, i de manera qualitativa, s’ha analitzat la 
incidència que pot tenir l’estructura organitzativa i el clima del centre en el foment i l’exercici 
de la participació.  

8.3.1.  Titularitat del centre 

Al llarg de tot l’informe s’ha fet referència a la incidència de la titularitat del centre. No 
obstant, en aquest apartat, s’ha volgut aprofundir en el coneixement de la incidència 
d’aquesta variable sobre l’actitud i a la pràctica de la participació de l’alumnat als centres. 
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En relació a les actituds i opinions entorn a la participació: 

o El percentatge d’alumnat que considera poc o gens important poder participar i 
opinar en el context de l’aula és més elevat en els centre públics que en els privats 
(el 15,2% i el 6,6%, respectivament). En canvi, pel que fa a la importància de participar 
en el context del centre, les diferències entre l’alumnat de centres públics i privats no 
són significatives (veure taula 147 a Annex 3). 

o Pel que fa a si fer de representant està ben vist pels companys/es, entre l’alumnat 
dels centres privats el percentatge dels que hi estan d’acord és superior que entre 
l’alumnat dels centres públics (el 69,3% i el 58,5%, respectivament. Veure taula 148 a 
Annex 3). 

o En la valoració de la utilitat del delegat no es detecten diferències significatives en 
funció de la titularitat del centre al que pertany l’alumne. 

o Pel que fa a percepció sobre si l’alumnat és participatiu, el professorat dels centres 
privats considera, en major grau, que els seus alumnes són força o molt 
participatius/ves (el 62,1% i 48,4% del professorat dels centres públics. Veure taula 14 
a annex 3). Aquesta percepció coincideix amb la de l’alumnat, doncs entre els alumnes 
dels centres privats hi ha un major percentatge que es considera força participatiu (el 
46,3% i el 38,6%, respectivament. Veure taula 1 a Annex 3). 

En relació a l’exercici de la participació: 

o El percentatge de l’alumnat que desconeix si al seu centre hi ha un Consell de 
delegats és més elevat en els centres privats (el 18,2% i el 5,8% de l’alumnat dels 
centres públics. Veure taula 149 a Annex 3).  

o En relació al coneixement del Consell escolar de centre, es constata que és major 
entre l’alumnat dels centres públics que entre l’alumnat dels centres privats (el 60,6% i 
el 50,9%, respectivament. Veure taula 150 a Annex 3).  

o Pel que fa a la participació dels representants dels i les alumnes a la junta 
d’avaluació, hi ha un percentatge més elevat d’alumnat dels centres públics que indica 
que hi participen sempre (el 11,4% i el 5,7%, respectivament) o en algunes ocasions (el 
20,1% i el 7,8%, respectivament. Veure taula 151 a Annex 3). 

o El percentatge d’alumnat que assenyala que se li ha demanat la seva opinió respecte 
les activitats extraescolars i les sortides a realitzar és més elevat entre els i les 
alumnes dels centres públics que entre els i les alumnes dels centres privats (30,9% i 
18,4%, respecte les extraescolars i  el 48% i el 38% respecte les sortides. Veure taula 
31 a Annex 3). 



   

 80

o Pel que fa a la possibilitat d’influir en les activitats extraescolars i les sortides a 
organitzar, també, en aquest cas, el percentatge de l’alumnat dels centres públics que 
hi pot incidir és superior que als centres privats (19,8% i el 11,9%, respecte les 
extraescolars i el 24,1% i el 19,5%, respecte les sortides. Veure taula 36 i 38 a Annex 
3). A més, el percentatge de professorat que considera que l’alumnat hi hauria de 
poder incidir força o molt en les activitats extraescolars, és també superior entre els 
docents dels centres públics (82,1%) que entre els dels centres privats (73,1%. Veure 
taula 37 a Annex 3). 

o Entre l’alumnat dels centres públics hi ha un major percentatge que assenyala que al 
seu centre existeix una associació d’estudiants (el 21,2% i el 14,8%, respectivament. 
Veure taula 152 a annex 3). 

o En relació a la participació als esdeveniments del centre, l’alumnat dels centres 
privats tendeix a jugar un paper més actiu en l’organització dels mateixos, doncs el 
39,1% assenyala que ha participat en l’organització, sent el 25,5 entre l’alumnat dels 
centres públics. Pel que fa a l’alumnat que no ha participat ni assistit a cap 
esdeveniment del centre aquest darrer any, el percentatge d’alumnat dels centres 
públics és superior als dels privats (el 38,8% i e 26,9%, respectivament. Veure taula 
153 a Annex 3). 

o Pel que fa a la realització d’accions per vincular a l’alumnat amb l’entorn a partir 
de la matèria, el percentatge de professorat que realitza aquest tipus d’accions és 
superior entre el professorat dels centres privats (el 40,6%) que en els públics (el 
33,2%. Veure taula 58 a Annex 3) 

8.3.2.  Grandària del centre  

Per a poder analitzar la incidència de la grandària del centre, en nombre d’alumnes, en les 
actituds i en la pràctica de la participació, s’ha classificat a l’alumnat en set grups en funció 
de la grandària del centre al que pertany. Malgrat que els intervals de grandària de centre 
són de 100 alumnes fins als centres de més de 600, es detecta una tendència en les 
actituds i pràctiques entorn a dos grans grups: els centres de menys de 400 alumnes i els 
centres de més de 400 alumnes.  

En relació a les actituds i opinions entorn a la participació: 

o En relació al grau d’acord que participar és una pèrdua de temps, es detecta que 
entre els estudiants dels centres de més de 400 alumnes hi ha un percentatge superior 
que considera que és una pèrdua de temps (el 7%), essent entre 1,5 i el 3,7% entre els 
alumnes dels centres de menys de 400 estudiants (veure taula 154 a Annex 3) 

o Pel que fa a la percepció sobre ell mateix, entre l’alumnat dels centres de menys de 
400 estudiants hi ha major percentatge que es considera força o molt participatiu 
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(prop del 50 i el 60%, segons la grandària exacte) que entre l’alumnat dels centres de 
més de 400 (entorn el 40%) (veure taula 155 a Annex 3). 

En relació a l’exercici de la participació: 

o Als centres amb menor nombre d’alumnes, l’alumnat assenyala que rep la informació 
sobre els temes que es tracten al CEC amb major freqüència que als centres més 
grans (veure taula 156 a Annex 3). En canvi, pel que fa al consell de delegats, el 
percentatge d’alumnat que afirma saber que al seu centre existeix un consell de 
delegats és major entre els dels centres de més de 400 que entre l’alumnat dels 
centres més petits (veure taula 157 a Annex 3) 

o Pel que fa a l’organització i participació en els esdeveniments del centre (festes, 
espectacles, competició esportiva,...etc.), entre l’alumnat dels centres d’entre 100 i 400 
alumnes, prop de 38% afirma que ha participat en l’organització d’algun esdeveniment 
durant el darrer any, mentre que en el cas de l’alumnat que pertany als centres amb 
més de 400 alumnes, és prop del 24% (veure taula 158 a Annex 3). 

8.3.3.  Estructura organitzativa  

En relació a les característiques del centre, un dels principals condicionants per a la 
participació, a banda de la titularitat o la grandària del centre, és l’estructura 
organitzativa. Frases com: “el factor principal és l’organització de la participació, que el 
centre la faciliti o que la dificulti” o “La mateixa estructura organitzativa no està pensada per 
incentivar la participació real de l’alumnat. Està escrit sobre paper, però desprès no n’hi ha 
ni espais, ni temps per fer-ho” o “Les mateixes estructures organitzatives del centre no 
afavoreixen la participació dels alumnes. Teòricament, els joves que participen en entitats, 
que haurien de tenir hàbits i motivació per a la participació, es veu que quan arriben als 
centres de secundària no hi participen, segurament degut a les pròpies estructures 
organitzatives i per manca de temps per a la participació”, denoten la importància de 
disposar d’una estructura organitzativa que permeti la participació real de la comunitat 
educativa.  

Com s’ha dit anteriorment, el Reglament Orgànic de centre (ROC) no concreta 
formalment quina és l’estructura organitzativa ni quins són els canals de comunicació 
que han de permetre als representants de l’alumnat (tant als delegats/des d’aula, com als 
del consell escolar) i als propis alumnes, l’adquisició i transmissió de la informació, 
l’intercanvi d’opinions, l’elaboració de propostes, etc.  

El consell de delegats i les associacions d’estudiants són els únics òrgans 
representatius dels alumnes reconeguts formalment pel centre i els únics òrgans 
existents que tenen atribuïdes la responsabilitat de promoure i facilitar la participació 
de l’alumnat. Com hem constatat al llarg d la recerca, el funcionament regular i autònom 
dels consells de delegats/des i l’existència d’associacions d’estudiants són aspectes a 
millorar en la majoria dels centres de secundària. 
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En realitat, per poder analitzar com incideix l’estructura organitzativa del centre en la 
participació de la comunitat educativa, cal conèixer quina és la cultura del centre. La 
cultura del centre és un conjunt d’actituds, valors, normes, criteris i expectatives 
compartit pels membres de la comunitat educativa i que es troba formalment 
recollida i explicitada en el projecte de gestió del centre (principalment, en el projecte 
educatiu, el reglament de règim intern i el projecte curricular). En aquesta recerca no s’ha 
fet una avaluació quantitativa d’aquests documents de gestió encarregats de garantir 
l’obertura, el manteniment, la qualitat i l’eficàcia de les eines i instruments de participació. 
No obstant això, s’ha pogut constatar la importància d’aquests documents organitzatius de 
manera qualitativa.  

El PEC dóna la possibilitat de preveure el foment de la participació, contemplant la 
presència de l’alumnat en l’organització i la gestió del centre més enllà del que marca la 
normativa legal. A més, el PEC pot definir el caràcter del document regulador (Reglament 
de Règim Intern), fins i tot possibilitant els canals de participació de tots els agents de la 
comunitat educativa per a la seva elaboració, que és una manera per garantir el seu 
compliment. 

Els centres educatius de secundària disposen de competències reguladores, que 
poden exercir voluntàriament, en matèria d’organització i estructuració del centre. 
Mitjançant el RRI, es  pot recollir el desplegament de la normativa, incloent les peculiaritats 
organitzatives contemplades al PEC. Però, s’ha pogut observar que en la majoria dels 
centres, en alguns casos per manca de voluntat i en d’altres per manca de temps, el PEC 
es limita a mantenir l’estructura organitzativa contemplada en el ROC, sense concretar 
i explicitar la forma, constitució, procediments i funcions específiques de les estructures de 
participació.  

8.3.4. Clima de centre 

De fet, en altres publicacions s’ha assenyalat que, el principi explicatiu de la democràcia 
escolar es troba en la relació interpersonals entre els membres de la comunitat 
escolar. Tal i com ho explica J.M Puig13 és essencial que els membres del centre comptin 
amb freqüents ocasions, previstes i imprevistes, de trobades cara-a-cara i relacions 
interpersonals continuades. Aquestes trobades i relacions són les que permeten establir 
vincles afectius i un clima de complicitat entre els membres de la comunitat educativa. De 
manera qualitativa, es constata que aquestes ocasions per crear vincles, que es 
consideren indispensables a l’hora de promoure la participació i la implicació en el centre, 
no són massa freqüents en els centres educatius, tot i que s’observen en major grau als 
centre amb un menor nombre d’alumnes.  

                                                 
13 Puig, J.M. (2000) “¿Cómo hacer escuelas democráticas?, a Educacào e Pesquisa, n. 2, p. 55-69. Sao 
Paulo 
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El clima de centre també té relació amb l’estructura organitzativa i funcionament del 
mateix i amb els mitjans (d’espai, de temps i de reconeixement) que el centre posa a 
disposició d’aquest objectiu.  

No obstant això, alguns entrevistats/des al llarg del treball de camp, destaquen que els 
centres amb major nombre d’alumnes disposen de més recursos i més diversos a l’hora de 
fomentar la implicació de l’alumnat i el desenvolupament de projectes participatius. 
Consideren que als centres amb major nombre d’alumnes hi ha més possibilitats per 
implicar a algun pare/mare o professor/a interessat/a i amb motivació per impulsar 
iniciatives mentre que en els centres petits, aquesta tasca recau en un nombre menor de 
professors, d’alumnes i de famílies. 

És important recordar que, en relació a la participació en el context de l’aula, i en relació a 
la utilització de metodologies participatives per part del professorat, el gran nombre 
d’alumnes que hi ha a les aules és un dels principals obstacles mencionat. Aquest 
elevat nombre d’alumnes no facilita la creació d’un clima de proximitat i de personalització 
de l’acció educativa per part del professorat. Els docents posen de manifest que el gran 
nombre d’alumnes per aula i la seva diversitat, tant pel que fa a necessitats educatives com 
a motivacions entorn a l’aprenentatge, és una dificultat capdal a l’hora de fer ús de 
metodologies participatives, de crear un clima positiu en el grup-classe i de 
promoure la participació dels i les alumnes en el context de l’aula. 
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8.4. Característiques de territori i entorn 
Si bé no es constaten grans diferències territorials, en termes generals, l’alumnat de 
la província de Tarragona té actituds i pràctiques significativament menys 
participatives -malgrat que el percentatge dels que coneixen l’existència del CEC o 
del consell de delegats és superior que en la resta de províncies. 

Entre l’alumnat dels municipis més petits (menys de 5000 habitants) es valora més 
positivament alguns dels mecanismes de participació, com és el cas dels 
delegats/es i es coneix, en major grau, alguns dels documents del centre, com el 
PEC. 

L’alumnat de Barcelona ciutat és el que desconeix, en major grau, els seus drets i 
deures i el que menys participa en l’organització dels esdeveniments del centre. 

Una comunitat educativa dinàmica necessita una voluntat clara per part de 
l’administració local, una implicació activa per part de la direcció dels centres 
educatius i dels teixit associatiu i un reconeixement mutu del paper que hi juguen, o 
hi poden jugar, els diversos agents socials del barri, municipi o ciutat. 

Les característiques de l’entorn poden condicionar la participació de l’alumnat en el centre 
educatiu. De manera que, d’una banda, s’ha volgut conèixer, a través de les enquestes 
realitzades, les diferències que hi poden haver en les actituds i la participació entre 
l’alumnat en funció de les quatre províncies i de la grandària del municipi on es situa el 
centre educatiu. D’altra banda, de manera més qualitativa, s’ha volgut conèixer la relació 
que pot haver-hi entre la participació al centre educatiu i el dinamisme del barri o municipi 
on es situa el mateix.  

8.4.1.  Província on s’ubica el centre 

Es detecten algunes diferències significatives en les actituds i les pràctiques participatives 
segons la variable de província. 

En relació a les actituds i opinions entorn a la participació: 

o Pel que fa la importància de poder opinar i participar en relació al centre educatiu, 
no es detecten diferències significatives en funció de la província. No obstant això, 
entre l’alumnat de Tarragona el percentatge d’alumnes que consideren que participar 
en el centre és poc o gens important, és lleugerament superior que entre la resta de 
l’alumnat (el 21,5% respecte el 17,1% de l’alumnat de Barcelona, 15,7% de l’alumnat 
de Girona i 18,1% de l’alumnat de Lleida. Veure taula 159 a Annex 3). 

o En relació a la valoració de la utilitat de les tutories s’observen algunes diferències. 
Entre l’alumnat de Tarragona, el percentatge d’alumnes que considera les tutories força 
o molt útils, és lleugerament inferior que entre la resta (pop del 65%, mentre que entre 
la resta del i les alumnes és prop del 75%).  
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o Cal destacar, també, que entre l’alumnat de Tarragona i Lleida, el percentatge 
d’alumnes que assenyala que no ha fet cap tutoria és superior que entre l’alumnat de 
Barcelona i Girona (Veure taula 160 a Annex 3). 

En relació a l’exercici de la participació: 

o En relació al fet si els estudiants saben on dirigir-se per fer queixes o propostes, 
entre l’alumnat de Tarragona hi ha un percentatge més elevat que manifesta estar en 
desacord, fet que posa de relleu que els estudiants desconeixen on han de dirigir-se 
per a fer les seves aportacions (el 14,4% respecte el 7,4% de l’alumnat de Barcelona, 
el 8,7% de l’alumnat de Girona i el 6,7% de l’alumnat de Lleida. Veure taula 161 a 
Annex 3). 

o Pel que fa al coneixement del PEC, hi ha un percentatge major entre l’alumnat de 
Tarragona que el desconeix (el 42,6%) respecte el 30,4% de l’alumnat de Lleida, el 
33,2% entre els alumnes de Barcelona i el 36,1% entre els de Girona. Veure taula 162 
a Annex 3). 

o En relació a l’organització o la participació en els esdeveniments del centre 
(festes, espectacles, competicions esportives, etc.) cal destacar el percentatge 
d’alumnat que assenyala no haver assistit ni organitzat cap activitat al centre és 
superior entre els i les alumnes Tarragona (el 40,4% respecte el 33,8% de l’alumnat de 
Barcelona, el 31,8% de l’alumnat de Girona i el 30,1% del de Lleida. Veure taula a 163 
Annex 3). 

8.4.2. Grandària del municipi 

Per a poder analitzar la incidència d el nombre d’habitants del municipi on es situa el centre 
en les actituds i en la pràctica de la participació, s’ha fet una classificació dels municipis en 
set grups en funció de la seva grandària. Els intervals que s’han establert són: menys de 
5.000 habitants; entre 5.001 – 10.000; 10.001 – 20.000; 20.001 – 50.000; 50.001 – 
100.000; 100.001 – 500.000; i Barcelona ciutat. 

No obstant això, per a facilitar l’anàlisi i la descripció, en ocasions, es donen els 
percentatges amb els intervals agregats (ex. l’alumnat dels municipis de menys de 50.000 
habitants,...etc.). 

En general, no es detecten diferències rellevants i les detectades són parcials, doncs 
només tenen a veure amb algunes valoracions i pràctiques de la participació. Les principals 
diferències es troben entre els extrems, els municipis més petits i Barcelona ciutat. 

En relació a les actituds i opinions entorn a la participació: 

o En relació a la valoració de la utilitat de la figura del delegat com a forma de 
participació, entre l’alumnat dels municipi més petits, de menys de 5.000 habitants, hi 
ha un percentatge més elevat que considera al delegat/a com una figura força o molt 
útil (el 78% respecte el 66,6% de mitjana. Veure taula 164 a Annex 3). 
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En relació a l’exercici de la participació: 

o Pel que fa al grau de coneixement de l’alumnat sobre els seus drets i deures, entre 
l’alumnat dels municipis d’entre 20.000 – 50.000 habitants, el percentatge que afirma 
conèixer els seus drets i deures és major que entre la resta (el 30,9% mentre la mitjana 
és el 27,3%). I en canvi, en el cas de l’alumnat de Barcelona, el percentatge d’alumnes 
que assenyala no conèixer-los és força superior (el 40,4%) respecte la mitjana (el 
28,7%. Veure taula 165 a Annex 3) 

o En relació al grau de coneixement del PEC, el percentatge d’alumnes que afirma 
conèixer el PEC del seu centre és superior entre l’alumnat dels municipis més petits, de 
menys de 5.000 habitants, sent el 31,5%,mentre que entre la resta de l’alumnat és prop 
del 22% (veure taula 166 a Annex 3). 

o Pel que fa a l’organització i realització d’esdeveniments en el centre (celebracions, 
espectacles, competicions esportives, etc.), es detecta que l’alumnat de Barcelona que 
participa en l’organització d’activitats del centre és força més baix que en la resta (el 
21% respecte el 30 o 33% en els restants casos. Veure taula 167 a Annex 3). 

8.4.3. Dinamisme i cohesió social 

Per conèixer com pot incidir, en la participació de l’alumnat, el dinamisme i la cohesió 
social del barri, municipi o ciutat, és essencial conèixer l’activitat desenvolupada per dos 
agents socials claus en l’àmbit local: l’ajuntament i el teixit associatiu. 

Durant la fase de cerca documental i la fase de debat social s’ha pogut constatar la 
importància del paper que poden jugar aquests dos agents, així com el context 
socioeconòmic i sociocultural de l’entorn, en relació a la participació juvenil en l’àmbit local i 
també en el centre educatiu.  

Moltes de les iniciatives socials sorgides des de l’administració i des del teixit associatiu, 
proposen l’escola com un dels principals àmbits d’actuació. Des de les diferents 
administracions s’està fent un esforç per donar suport a les institucions educatives en la 
seva tasca, a través d’impulsar diversos plans, programes i projectes. Algunes d’aquestes 
iniciatives tenen per objectiu incrementar la vinculació dels centres educatius al seu entorn 
social, propiciant un treball en xarxa, coordinat, amb la participació dels diversos agents i 
col·lectius. Aquest tipus de projectes poden generar canvis en les dinàmiques 
internes dels centres, afavorint la implicació de l’equip directiu, del professorat i de 
l’alumnat en una mateixa experiència. 

De fet, diversos agents de la comunitat educativa han explicitat que la permeabilitat dels 
centres educatius a l’entorn depèn, en part, de l’administració local. Consideren que 
els elements clau que poden afavorir aquesta permeabilitat són les directrius i la voluntat 
política, així com el paper dels tècnics municipals.  
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No obstant això, també existeix una percepció bastant generalitzada que els centres no 
estan preparats per acollir pràctiques alienes als mateixos. De manera que la tasca de 
l’ajuntament, a través dels seus tècnics/es municipals, és essencial per trencar pors i crear 
vincles de confiança i una relació oberta entre el centre i l’entorn. 

Existeixen diverses experiències impulsades des del teixit associatiu (algunes d’elles 
exposades en el recull d’experiències) i des de diferents administracions, amb l’objectiu 
de vincular l’escola i els agents socials de l’entorn (veure Informe Recerca 
Documental). Per exemple, diversos municipis impliquen als joves en processos 
participatius vinculats a les polítiques locals de joventut a través del centre educatiu. Són 
nombrosos els municipis que posen un punt d’informació juvenil mòbil al centre educatiu 
amb els joves corresponsals o que desenvolupen projectes amb la intenció d’establir una 
continuïtat entre allò que fan els joves al centre i les dinàmiques socials i culturals de 
l’àmbit comunitari (com per exemple, els Plans Educatius d’Entorn, els Projectes Educatius 
de Ciutat, el Projectes Educatius Integrals, experiències com Parlem de civisme als centres 
de secundària, etc.).  

Aquests projectes i experiències són ben valorats, ja que suposen un procés 
d’aprenentatge, tant per al professorat com per a l’alumnat, i estableixen vincles amb altres 
centres educatius i altres agents socials. No obstant això, al llarg del treball de camp, 
alguns agents posen de relleu que aquests projectes suposen un elevat grau de 
tasques de gestió pels equips directius, així com un elevat nombre de reunions, sovint, 
fora de l’horari lectiu de treball. Aquest fet és una dificultat per a la majoria dels centres 
educatius, que no disposen del personal ni del temps necessari per assumir 
determinades tasques. 

Molts agents posen de manifest que els consells locals o municipals de joventut, si estan 
ben organitzats, poden jugar un paper important en la mobilització dels i les alumnes de 
secundària i en la seva implicació en les qüestions d’àmbit local. El teixit associatiu és clau 
per poder desenvolupar projectes o experiències que impliquin a diferents sectors de la 
comunitat educativa.  

Com expliciten alguns dels agents entrevistats, comptar amb un teixit associatiu i amb una 
comunitat organitzada és un factor imprescindible per poder donar respostes conjuntes i 
realitzar accions coordinades entre els diferents agents del territori. I cal també tenir 
present les característiques de l’entorn a l’hora de desenvolupar aquestes accions, 
per tal que aquestes s’adeqüin a les necessitats dels seus habitants i, en concret 
dels joves. Al llarg del treball de camp s’han observat algunes experiències en entorns 
amb una elevada diversitat sociocultural i nivells socioeconòmic baixos, però amb un 
important dinamisme de la comunitat de referència, que ha portat a desenvolupar projectes 
conjunts entre els diferents agents del territori, treballant el sentiment de pertinença de 
l’alumnat al barri i al centre, que ha tingut efectes positius sobre el rendiment escolar dels i 
les joves. 
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A més, alguns dels entrevistats expliquen que en les comunitats més dinàmiques i amb un 
teixit associatiu viu, es generen noves sinèrgies i les experiències es van multiplicant: 
“Quan el teixit associatiu d’un barri o d’una comunitat està viu, va contagiant als demés, si 
tu veus que tothom s’organitza i fa coses, doncs penses ah, pues jo també,...” 

No obstant això, es constata que per a l’èxit de qualsevol iniciativa en aquest àmbit cal 
una voluntat clara per part de l’administració local, una implicació activa per part de la 
direcció del centre educatiu i dels teixit associatiu i un reconeixement mutu del paper que 
hi juguen, o hi poden jugar, els diversos agents socials del barri, municipi o ciutat.  
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9. Propostes de millora de la participació als centres de 
secundària 
Més enllà del diagnòstic realitzat, cal establir un pla d’accions que orienti les actuacions a 
desenvolupar per tal de millorar la participació als centres de secundària. A continuació es 
presenten les principals propostes recollides a través de la realització dels tallers 
participatius al territori, elaborades pels diferents membres de la comunitat educativa 
(alumnes, professorat, equips directius i pares i mares), així com representants tècnics i 
polítics dels administracions locals i representants del teixit associatiu. 

 

9.1. Propostes en relació als àmbits i mecanismes existents 

9.1.1. Educació en i per la participació 

Línia 1: Promoure el debat i avançar en el consens entre els membres de la comunitat 
educativa sobre la funció del centre respecte l’educació en i per la participació de l’alumnat 
de secundària. 

Línia 2: Oferir formació contínua al professorat en Educació en i per la participació que 
hauria de facilitar recursos respecte: 
- els continguts curriculars de l’educació en i per la participació (coneixements teòrics, 

instrumentals i procedimentals i habilitats sociolingüístiques, relacionals,...etc.) 
- les metodologies i instruments necessaris per treballar els continguts i dinamitzar 

l’alumnat 

Cal garantir que la formació impartida s’adapta a les necessitats del professorat i per tant, 
els formadors/es han de ser professionals que coneguin la realitat de les aules de 
secundària i parteixin de l’experiència dels docents. També cal avançar en l’adequació de 
la formació continua, establint sistemes de control pel que fa a la qualitat del docent, dels 
materials lliurats i dels continguts impartits. 

9.1.2. Accés i gestió de la informació 

Línia 1: Establir canals, espais o estructures que facilitin el traspàs d’informació entre els 
diferents òrgans i figures representatives existents i l’alumnat (representants del consell 
escolar de centre, delegats/es, consell de delegats/es). 

Línia 2: Facilitar el coneixement previ de l’ordre del dia de les reunions dels òrgans 
representatius (CEC o Consell de delegats) als diferents representants (alumnat i AMPAs) 
per tal que aquests puguin recollir les aportacions i posicions del col·lectiu al que 
representen. 
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Línia 3: Socialitzar el coneixement i fer arribar a tots els membres de la comunitat 
educativa de la informació generada als diferents òrgans (actes i acords), utilitzant tots els 
mecanismes existents, més enllà dels plafons informatius. 

Línia 4: Creació d’un web de l’alumnat i/o del centre, amb una intranet pels diferents 
agents, que incrementi l’establiment de relacions entre els diferents representants, millori el 
clima relacional del centre i faciliti l’accés de la informació del centre i dels òrgans  i 
mecanismes existents a tots els membres de la comunitat educativa. 

9.1.3. Mecanismes de participació a l’aula 

Línia 1: Potenciar la tutoria com a espai cabdal d’educació i foment de la participació de 
l’alumnat, en tots els nivells educatius (sigui als cicles d’ESO com al batxillerat i als cicles 
formatius de grau mitjà), a través de: 
- una reflexió permanent centrada en els drets i els deures, a partir del document 

programàtic que es faci servir per regular la convivència 
- un aprenentatge i pràctica de participació a través de les accions que s’hi 

desenvolupen, com l’elecció de delegats 

Línia 2: Dotar la figura del delegat/a de reconeixement, temps i espais de treball incloent el 
treball coordinat entre aquesta figura i el tutor/a.  

Línia 3: Oferir formació als delegats/es per tal de donar a conèixer i aprofundir en les seves 
funcions i promoure la coordinació amb la resta de delegats/es del centre. 

Línia 5: Oferir recursos formatius i orientacions pràctiques als tutors/es per tal de 
dinamitzar les activitats d’educació i foment de la participació al grup-aula, fer una 
avaluació permanent i sistemàtica del seu funcionament i avançar amb la realització 
d’assemblees de classe. 

Línia 6: Oferir al professorat de secundària formació contínua en metodologies didàctiques 
participatives, especialment en l’ús participatiu de les TIC. 

Línia 7: Avançar en la transformació de l’estil de docència i del treball-aprenentatge de les 
classes magistrals cap a altres models més participatius, on l’alumnat sigui el protagonista 
del seu propi procés d’aprenentatge. 

9.1.4. Mecanismes de participació al centre 

Línia 1: Replantejar la composició dels consells escolars del centre per tal de garantir que 
tots els agents de la comunitat educativa se sentin representats de la mateixa manera al 
consell escolar de centre: 
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- incrementar la quota i la proporcionalitat dels representants de l’alumnat als consells 
escolars 

- valorar la presència d’altres agents de la comunitat educativa com els educadors del 
servei de menjadors o de les activitats extraescolars. Cal tenir present que aquests 
agents realitzen accions educatives en el marc del centre. 

Línia 2: Replantejar el funcionament i continguts abordats als consells escolars de centre 
per tal de que esdevinguin mecanismes participatius  per a tots els membres de la 
comunitat educativa i no merament informatius. 

Línia 3: Promoure i desenvolupar la potencialitat del Consell o Junta de delegats com a 
espai de creació de veu col·lectiva de l’alumnat i amb un funcionament autònom, per 
iniciativa pròpia de l’alumnat i amb una periodicitat regular. 
- Donar reconeixement, espais i temps dins l’horari lectiu per a la realització de les 

Juntes de delegats/es. 
- Oferir formació als delegats per tal de conscienciar de la importància i les oportunitats 

de la Junta de delegats com a espai de construcció col·lectiva. 
 

9.2. Propostes per als agents implicats 

9.2.1. Propostes per als centres educatius 

Línia 1: Elaborar una carpeta que reculli els documents interns de centre (el projecte 
educatiu, el reglament de regim interior, el projecte curricular així com informació bàsica del 
funcionament del centre) per a lliurar al professorat que s’incorpora a l’equip docent, 
facilitant el coneixement dels aspectes cabdals del centre. 

Línia 2: Elaborar materials didàctics adreçats a les famílies on es doni a conèixer el PEC i 
altres documents del centre, adaptant el llenguatge dels mateixos als diferents agents per a 
garantir-ne la comprensió i el coneixement. 

Línia 2: Impulsar la revisió i actualització periòdica del PEC, abordant els canvis i les 
característiques específiques de l’entorn i incloent el foment de la participació dels diferents 
membres de la comunitat educativa. 

Línia 3: Incorporar a tots els membres de la comunitat educativa en l’actualització i el 
coneixement del PEC, vetllant perquè s’identifiquin amb el propi projecte. 

Línia 4: Desenvolupar i concretar en el RRI del centre els instruments i les estructures 
necessàries per desenvolupar l’educació i el foment de la participació als centres, anant 
més enllà de lo establert a la normativa actual. 
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9.2.2. Propostes pel professorat 

Línia 1: Incrementar el reconeixement i la valoració de l’alumnat que participa als diferents 
contextos (aula, centre i entorn) i en els diferents òrgans i instruments (delegats, consell  de 
delegats, consell escolar de centre, etc.) evitant penalitzar a l’alumnat amb faltes 
d’assistència en el moment en què està participant en un mecanismes de participació.  

Línia 2: Incorporar en la matèria impartida l’ús de metodologies participatives, la realització 
d’accions de vinculació de l’alumnat a l’entorn i el treball de les competències bàsiques per 
a la participació de l’alumnat. 

Línia 3: Avançar amb la coordinació i el treball transversal de les competències bàsiques 
per a l’educació en la participació de l’alumnat treballades pel professorat a través de la 
matèria impartida. 

Línia 4: Assistir a accions de formació contínua adreçades a conscienciar al professorat de 
la importància d’educar en i per a la participació de l’alumnat i facilitar eines per a 
l’increment de l’ús de metodologies participatives i el treball de les competències bàsiques 
per al foment de la participació. 

9.2.3. Propostes per a l’alumnat 

Línia 1: Treballar per l’establiment de lligams entre els diferents representants de l’alumnat: 
delegats/es, representants al consell escolar i representants de l’associació d’estudiants del 
centre.  

Línia 2: Promoure, des dels representants de l’alumnat, la implicació i participació de la 
resta d’estudiants en els temes que els afecten (l’aula, el centre i l’entorn). 

Línia 3: Informar, des dels representants de l’alumnat, a la resta de companys respecte els 
temes treballats als òrgans i figures existents, els projectes que es desenvolupen al centre i 
altres aspectes que els afecten.  

Línia 4: Prendre la iniciativa per a la creació d’espais de trobada i treball conjunt periòdic 
entre els diferents representants de l’alumnat (delegats, consell escolar,...etc.) 

9.2.4. Propostes per a l’entorn directe  

Línia 1: Avançar en projectes similars als Punts d’Informació i Dinamització als centres de 
secundària per fer arribar la informació de l’entorn al centre. 
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Línia 2: Elaborar materials didàctics adreçats al professorat que recullin informació i 
característiques de l’entorn directe on es troba el centre. L’objectiu principal és incrementar 
el coneixement de l’entorn dels equips docents per tal de que es pugui introduir en el treball 
a l’aula. 

Línia 3: Incorporar als alumnes en les accions de representació externa del Centre, 
augmentant el sentiment de pertinença amb el centre i la implicació a l’entorn i dotant de 
reconeixement als representants. 

Línia 4: Creació d’un web de tots els agents educatius i les diverses institucions 
relacionades (centres educatius, entitats relacionades, administració local,...etc.), que 
incrementi l’establiment de relacions entre els diferents centres, incrementi el treball en 
xarxa i potenciï la socialització del coneixement i la realització de projectes conjunts entre 
tota la comunitat. 

Línia 5: Establir trobades de delegats dels diversos centres de secundària del barri/districte 
o municipi per tal de: 
- Treballar conjuntament quines són les funcions dels delegats 
- Posar en comú les dificultats i formes de treball dels delegats/es de diferents cursos o 

centres 
- Promoure el treball en xarxa entre els representants de l’alumnat dels diversos centres  

La formació s’hauria d’oferir en espais propers a l’alumnat i realitzar-se de manera 
periòdica. 

Línia 6: Realitzar accions des del teixit associatiu i l’administració local de l’entorn i des 
dels sindicats estudiants per promoure el coneixement i la creació d’associacions 
d’estudiants als centres de secundària. 

9.2.5. Propostes estructurals 

Línia 1: Promoure el reconeixement social i un clima favorable al foment de l’educació i la 
pràctica participativa als centres de secundària. 

Línia 2: Crear un banc de bones pràctiques que pugui estar a disposició dels centres en 
format paper o online, que reculli els aspectes clau per al desenvolupament de la 
participació de l’alumnat als centres i els orienti en possibles accions concretes a 
desenvolupar. 

Línia 3: Facilitar suport tècnic extern a l’equip directiu, al professorat i a l’alumnat dels 
centres, per: 
- coordinar la unitat per desenvolupar projectes comuns entre els diversos departaments 

del centre 
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- impulsar i acompanyar els projectes que es desenvolupin a partir del treball conjunt 
amb el claustre de cada centre 

- fomentar i dinamitzar la participació de l’alumnat a través del disseny de metodologies 
participatives 

- posar en xarxa el centre amb l’entorn i les administracions locals 

La introducció d’aquesta figura al centre permetria garantir que les propostes de treball 
fossin realistes (assumint les condicions reals), integrals (dirigides a tots els àmbits i 
sectors), obertes (amb la possibilitat d’incorporar formes i elements nous), integradores 
(que propiciïn la comunicació i implicació de tots) i flexibles (amb l’opció a replantejar-se la 
forma d’actuació i propostes).  

Línia 4: Elaborar materials didàctics i informatius adreçats a les famílies on es doni a 
conèixer les competències bàsiques relacionades amb l’educació en i per a la participació a 
els centres per tal de donar coherència al treball d’actituds entre els diferents agents 
educatius.   

Línia 5: Establir un sistema de reconeixement adreçat al professorat que treballa per 
fomentar la participació de l’alumnat a l’aula i al centre 

Línia 6: Dotar a l’equip directiu i al professorat del temps necessari, dins de l’horari lectiu, 
per impulsar la revisió dels projectes educatius de centre com a base de coneixement en 
matèria de participació.  

Línia 7: Dotar l’acció tutorial de major reconeixement, econòmic i temporal, per impulsar 
l’educació i la participació de l’alumnat a l’espai de tutoria. 

Línia 8: Crear un referent al centre responsable de promoure la participació de la comunitat 
educativa, especialment de l’alumnat, establint una línia de treball transversal entre tots els 
departaments del centre per tal de fomentar àmbits relacionats amb la participació al llarg 
de totes les matèries de manera coordinada. Auqesta figura hauria de ser de caire temporal 

Línia 9: Elaborar un Pla de renovació metodològica que hauria de: 
- programar l’ús de metodologies participatives amb els objectius de cada curs  
- oferir formació al professorat per tal de conèixer la diversitat de metodologies 

didàctiques participatives 
- proporcionar a l’alumnat instruments d’avaluació de les metodologies utilitzades a cada 

matèria. 

Línia 10: Elaborar un Pla d’avaluació que hauria de garantir sistemes perquè l’alumnat 
pugui: 
- avaluar les metodologies didàctiques que utilitza el professorat 
- avaluar el funcionament i la convivència del grup-classe 
- avaluar el funcionament i la convivència del centre 
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És necessari dotar a l’alumnat de mecanismes d’avaluació regulats per part de 
l’administració. 

Línia 11: Reformular la composició del CEC i dels membres de la comunitat educativa que 
hi participen, per tal d’equilibrar el nombre de representants de cada col·lectiu participant. 

Línia 12: Dotar de majors competències educatives a l’àmbit municipal per tal d’adequar al 
màxim les mesures i accions al context del territori i d’incrementar la possibilitat de presa de 
decisions del Consell Escolar Municipal. 
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10. Principals conclusions i orientacions 
Les condicions bàsiques ofertes pel sistema educatiu i el marc normatiu actual poden 
afavorir l’adquisició i el desenvolupament d’algunes actituds i pràctiques participatives entre 
l’alumnat. Així doncs, malgrat l’augment de la normativa que regula aspectes cabdals dels 
centres, aquests disposen d’importants marges d’autonomia en aspectes relacionats 
amb el clima sociomoral –important en la consecució d’una atmosfera democràtica en la 
vida del centre-, la concreció última del disseny curricular i la regulació de la convivència. A 
més, la recerca constata que la concreció de l’organització, gestió i funcionament dels 
centres educatius i de l’aula és la que condicionarà, de manera decisiva, l’educació i 
l’exercici de la participació de l’alumnat als centres. 

La regulació sobre els drets i deures de l'alumnat presenta algunes carències, doncs 
reconeix el dret a la participació de l’alumnat, però deixa en mans de l’equip directiu de 
cada centre la concreció i explicitació de la forma, constitució, procediments i funcions 
específiques d’aquestes estructures de participació. En aquest sentit, el nou decret, mostra 
un intent de canviar aquesta situació atorgant al centre la responsabilitat de fomentar 
el funcionament del consell de delegats i delegades i protegir l'exercici de les seves 
funcions per part dels seus membres.  

Però, malgrat aquest avenç, donada l’estructura jerarquitzada i el baix grau de democràcia 
interna als òrgans de decisió dels centres educatius, el posicionament i la 
conceptualització en relació a la participació de l’equip directiu tindran uns efectes 
directes sobre l’educació i la pràctica de la participació al seu centre. 

A més, el Reglament Orgànic dels centres no contempla amb prou claretat la posició del 
sector de l’alumnat. La recerca ha posat de manifest el baix grau de coneixement de 
l’alumnat dels seus drets i deures, la dificultat d’accés a la informació que circula al centre i 
la inexistència d’una estructura i uns espais que facilitin la gestió de la informació procedent 
dels diferents òrgans i figures. Els mecanismes existents no funcionen de manera 
sistemàtica i estructurada als centres i solen acomplir funcions de tipus informatiu i 
procedimental. No s’ha desenvolupat la seva potencialitat per a esdevenir espais 
d’interlocució i de construcció de veu col·lectiva per part de l’alumnat, ni espais de 
participació real i d’aprenentage de ciutadania activa.  

A nivell general, l’alumnat està participant únicament en àmbits molt concrets del centre, 
com els aspectes de convivència i d’animació. En canvi, la participació de l’alumnat és 
baixa o inexistent en els aspectes d’organització i funcionament del centre i en el 
disseny i l’avaluació dels projectes d’entorn a desenvolupar. 

Una de les conseqüències més importants d’aquesta manca d’estructures organitzatives i 
de comunicació és que pot deixar formalment desvinculats al representants d’alumnes (al 
consell escolar o els delegats/es) del col·lectiu al que representen. Això devalua la seva 
legitimitat i representativitat, la seva capacitat de transmissió d’informació, 
d’elaboració i presentació de propostes conjuntes i, sobretot, el fet de ser 
reconeguts com a interlocutors vàlids per a la resta de membres de la comunitat 
educativa. 
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A més, la legislació i el Reglament Orgànic no assignen responsabilitats docents 
específiques respecte l’impuls i la millora de la participació dels alumnes en la dinàmica 
escolar com a fet educatiu. Ara bé, la LOE assenyala que són les administracions 
educatives les que fomentaran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici efectiu de la 
participació de la comunitat educativa en els centres educatius. Cal veure, doncs, si aquest 
fet pot contribuir a millorar la pràctica de la participació de l’alumnat i de la comunitat 
educativa. No obstant això, de moment, l’esmentada absència de responsabilitats 
docents no afavoreix que aquests agents estiguin desenvolupant un paper actiu en el 
foment de l’educació i de la pràctica de la participació de l’alumnat a l’aula i al centre. 

Per a què els i les estudiants es presentin per ser candidats a representants (com a 
delegats/es o com a consellers) és necessari que coneguin quines seran les seves funcions 
i les assumeixin amb interès. En el context actual, es troben en una situació de 
dependència, ja que la col·laboració del professorat i dels tutors/es és fa gairebé 
imprescindible per assolir, per una banda, les competències bàsiques per a poder 
participar, i per altra banda, el coneixement dels òrgans i figures existents, el seu 
funcionament i les seves funcions.  

El desenvolupament de competències bàsiques per a la participació de l’alumnat 
(coneixements teòrics, instrumentals i procedimentals i habilitats: psicolingüístiques, 
relacionals i socials, etc.) no es solen treballar de manera transversal, coordinada ni 
sistemàtica, malgrat que gran part del professorat afirma treballar algunes competències 
més enllà de la seva matèria. A més, la manca de coherència que hi ha entre el discurs 
en el treball d’aquestes competències i el model i funcionament del centre (el clima, 
les relacions, les oportunitats de participació, etc.) té un efecte devastador sobre el 
procés d’aprenentatge de ciutadania activa i de participació de l’alumnat. 

L’aprenentatge participatiu a l’aula a través de la incorporació de metodologies 
didàctiques participatives per part del professorat segueix essent un aspecte a 
desenvolupar, doncs malgrat que els docents les han anat incorporant, l’aprenentatge 
segueix molt lligat a l’estructura de classes magistrals i el professorat posa de manifest la 
seva manca de formació específica en aquestes eines didàctiques per promoure la 
participació dels estudiants. 

La recerca també ha posat de relleu que la participació de l’alumnat en aquest context 
es dóna, bàsicament, en els aspectes organitzatius i de convivència a l’aula, però en 
canvi, és minoritària en el treball-aprenentatge, sigui entorn als aspectes curriculars 
o a la metodologia emprada pel professorat. A més, existeixen discursos contraposats 
entre els diferents agents de la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies) pel 
que fa a la necessitat d’incrementar la participació de l’alumnat en alguns dels àmbits 
definits, fet que pot dificultar avançar en aquests aspectes. 

Les tutories esdevenen una de les eines més importants per estimular la participació 
democràtica als centres educatius.  
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La figura del tutor/a apareix com la persona amb la qual compta l’alumnat com a garant 
proper en els moments de l’exercici dels seus drets i com a orientador per al compliment 
responsable dels deures. Però la persona encarregada d’una tutoria no només té aquesta 
funció. El control d’assistència, les entrevistes amb alumnes, familiars, especialistes i 
serveis externs, les reunions, el treball burocràtic, etc. signifiquen una sobrecàrrega que cal 
comptabilitzar amb la ja complexa tasca del docent. Els tutors/es expliciten que no 
disposen de temps per desenvolupar la seva tasca de manera mínimament eficaç i 
que cal dotar l’acció tutorial d’un major reconeixement institucional (més hores, un 
complement digne, etc.) per tal que pugui assumir aquesta funció de foment i 
promoció de la participació de l’alumnat d’una manera eficaç. 

Així doncs, la promoció de la participació a l’aula resta en mans del docent o del 
tutor/a i està condicionada per la seva voluntat, temps, habilitats i actituds front la 
participació, pel clima i la relació que s’estableix entre el grup-classe i el docent. També hi 
ha altres factors que incideixen en les possibilitats i la prioritat que el professorat dóna a la 
participació a l’aula, com: la distribució d’espais i de períodes lectius, configurats, encara, 
en funció de classes magistrals, el gran nombre d’alumnes per aula, l’absentisme escolar i 
la diversitat sociocultural i motivacional de l’alumnat. 

Aquests factors que afecten al treball de l’aula també incideixen sobre el centre 
(l’elevat nombre d’alumnes, de línies per curs i de ràtios alumnat-professorat, la diversitat 
sociocultural de l’alumnat i l’elevat grau d’absentisme escolar) i dificulta la priorització del 
foment de la participació de l’alumnat al mateix. Malgrat això, la recerca posa de relleu 
que la promoció de la participació i el sentiment d’arrelament dels estudiants al 
centre pot repercutir en la millora de la convivència i del funcionament del mateix. 

Pel que fa a la participació a l’entorn, la recerca posa de manifest que el centre i el 
professorat no són els canals habituals de l’alumnat per a conèixer o rebre 
informació de l’entorn, sinó que aquesta els arriba a través de vies informals i 
relacionals. L’elevat grau de mobilitat dels docents no possibilita que aquests tinguin un 
coneixement aprofundit de les possibilitats de participació de l’alumnat al seu entorn. 

Malgrat que la majoria dels centres declaren que estan oberts a treballar amb la comunitat, 
algunes entitats i administracions locals perceben els centres educatius com a 
institucions amb les que és difícil desenvolupar projectes, especialment quan 
provenen del teixit associatiu. Quan aquestes activitats es porten a terme, la participació 
de l’alumnat es sol donar en la realització de les accions programades, però el seu paper 
en el disseny i en l’avaluació sol ser passiu.  

Aquesta manca de coneixement i de participació activa de l’alumnat en el seu entorn, no 
possibilita l’establiment d’un continuum entre la vida al centre i la seva comunitat de 
referència. Aquesta interrelació, quan es dóna, té una gran potencialitat perquè pot 
possibilitar la vinculació, la implicació i la participació del jove a la seva comunitat. 
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El treball de camp posa de relleu que l’èxit de qualsevol iniciativa en aquest àmbit 
necessita d’una voluntat clara per part de l’administració local, una implicació activa 
per part de la direcció del centre educatiu i del teixit associatiu i un reconeixement 
mutu del paper que hi poden jugar els diversos agents socials del barri o municipi.  

Per finalitzar l’anàlisi de l’estat de la qüestió, cal destacar l’existència de diferents 
discursos i formes d’entendre la participació al centre entre els membres de la 
comunitat educativa. El fet que les definicions més habituals siguin força acotades i 
parcials i abordin la participació de l’alumnat al centre només en la vessant d’animació i de 
convivència i les menys comunes siguin les que inclouen una perspectiva més global de la 
participació de l’alumnat, posa de relleu el camí a recórrer per tal de desenvolupar una 
conceptualització de la participació més elaborada, integral i consensuada per part dels 
diversos agents. 

Aquests dos discursos tenen relació amb l’important debat sobre la funció de l’escola i del 
professorat entorn a la dicotomia de “ensenyament” (tenint com a funció principal la 
transmissió de coneixements i determinades competències) vers “educació” (amb un 
enfocament més global i integrador pel que fa a les dimensions de l’alumnat, en tant que 
individu i ciutadà/a), que encara no està resolt. 

La definició de funcions de l’escola incideix també sobre quin és el model de centre 
desitjat. Entenent l’escola com a agent educatiu clau per a la construcció d’una ciutadania 
activa i responsable, el model d’escola democràtica requereix d’un context institucional 
coherent amb les pràctiques i continguts que vol abordar, que desenvolupi la potencialitat 
dels mecanismes formals existents i que estableixi nous instruments que afavoreixin les 
relacions interpersonals continuades i l’establiment de vincles afectius i d’un clima de 
complicitat i confiança entre els membres de la comunitat educativa. 

També cal tenir en compte els factors que incideixen sobre la participació, siguin 
d’ordre personal (de grup sociocultural d’origen o d’estatus socioeconòmic) o d’ordre 
institucional i social, vinculats a les característiques dels centres (volum d’alumnat al 
centre, volum d’alumnat d’origen immigrat, grau d’absentisme i fracàs escolar al centre, 
nivell socioeconòmic i sociocultural de l’entorn i les famílies, etc.). Aquests factors afecten a 
la motivació, el coneixement, les habilitats i la pràctica de la participació de l’alumnat i 
condicionen la prioritat i les possibilitats que els centres donen al desenvolupament de la 
participació. És important tenir en compte aquests factors a l’hora de dur a terme accions i 
iniciatives de foment de la participació juvenil en els diferents contextos, i en especial, als 
centres educatius, per tal que s’adeqüin a les necessitats del context, del centre i de 
l’alumnat. 
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En resum, la situació actual posa de manifest que alhora d’elaborar propostes d’actuació 
cal tenir en compte quines són les condicions necessàries que s’han de donar per 
generar la necessitat i la incorporació de la participació dels diferents membres de la 
comunitat educativa al centre: 
En primer lloc, cal fer un treball de fons per generar un discurs favorable al foment de 
la participació als centres educatius, que té relació, per una banda, amb el consens 
entorn a la funció educativa i integradora del centre, i per altra banda, amb la sensibilització 
dels diferents agents de la importància, les dimensions i la potencialitat d’incorporar la 
participació als centres i, especialment, la de l’alumnat.  Cal fer entendre que el pas de 
l’alumnat pels centres de secundària, tot i ser temporal, té uns efectes educatius rellevants, 
donat el seu moment evolutiu i la potencialitat socialitzadora del centre educatiu. 
 
En segon lloc, i com a reforç a la construcció d’aquest discurs, cal que les pràctiques 
participatives als centres estiguin relacionades amb les necessitats dels agents, els 
recursos disponibles i la disposició de temps. Com s’ha posat de manifest, les 
necessitats de tots els centres i de l’alumnat no són les mateixes i cal adequar les 
actuacions a les condicions de cada context i a la consecució d’objectius no assolibles en 
solitari. Aquest fet donarà sentit a la participació i podrà ser viscuda com una eina de 
creixement i millora del centre i no com una activitat procedimental i d’obligat compliment. 
 
En tercer lloc, s'ha de disposar de persones amb capacitats i habilitats per generar un 
lideratge relacional i en el cas de l’alumnat, cal educar en i per a la participació, 
treballant les competències bàsiques que faran possible la participació de l’alumnat 
al centre i a l’entorn (coneixements teòrics, instrumental o procedimentals i habilitats 
sociolingüístqiues, relacionals,..etc.). Cal promoure una participació contextualitzada en un 
marc d'un continum social, traslladant la idea de “allà on vaig, participo i tinc una actitud 
activa, responsable i democràtica”. 
 
En quart lloc, s'ha de promoure un clima social favorable a la participació situat en el 
context (de necessitats, recursos, temps). Es més probable que les accions participatives 
tinguin més èxit en un ambient on hi ha una perspectiva comunitària, de construcció de 
consensos, d'aprenentatge organitzatiu i comunitari, de respecte per la diversitat, on cada 
agent ha de poder definir i desenvolupar els seus rols i funcions en les accions 
participatives o de col·laboració, especialment quan parlem de teixit associatiu, 
administració local, centres, AMPAS i alumnes organitzats. 

Esperem que els resultats de la recerca contribueixin a construir respostes per fer front als 
reptes vinculats a les necessitats i formes de participació, especialment als centres de 
secundària, que possibilitin l’increment de l’arrelament i el sentiment de pertinença dels 
joves i de tota la comunitat educativa al seu context de referència, promovent la seva 
participació activa, crítica, reflexiva i responsable, que els porti a exercir els seus 
drets i deures com a membres del centre educatiu i de la seva comunitat i com a 
ciutadans/es.  


