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Eleccions als consells escolars

� A Catalunya hi ha 4.617 consells escolars:
� 3.796 centres públics
� 821 centres concertats

� Les votacions seran del 14 al 18 de gener de 
2013

� A les eleccions dels consells escolars hi són  
cridats el professorat, pares i mares, alumnat i 
personal d’administració i d’atenció educativa

� L’alumnat pot votar a partir de 1r d’ESO
� Els consells es renoven cada dos anys per 

meitats



Evolució de la participació dels pares i mares en les 
eleccions als consells escolars

2006 2008 2010
Llars infants 
públiques

- 31,46% 30,44%

Llars infants 
privades

- 27,12% 29,82%

Escoles 14,50% 16,03% 15,68%

Instituts 2,9% 3,63% 3,51%

Centres privats 
concertats

6,70% 6,91% 6,56%

Zona escolar 
rural

- - 26,14%

Font: Elaboració pròpia. Departament d’Ensenyament



Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la 
reducció del fracàs escolar a Catalunya

EIXOS D’ACTUACIÓ

1. Professionalització de la docència: millora de la competència professional dels docents a través de
l’impuls de la formació inicial i contínua i la seva adequació a les necessitats educatives dels alumnes.

2. Suport escolar personalitzat (SEP): detecció i intervenció precoç de les dificultats d’aprenentatge en
l’educació infantil i primària.

3. Impuls de la lectura: la lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries
curriculars i foment de l’hàbit lector.

4. Innovació metodològica i didàctica a les aules: simplificació dels currículums, impuls del treball
competencial i de l’avaluació formativa com a eina del procés d’ensenyament i aprenentatge.

5. Autonomia de centre: impuls a l’organització i a la gestió autònomes dels centres educatius.

6. Professionalització de la direcció: enfortiment del lideratge dels directors i dels equips directius.

7. Implicació i compromís de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de
l’alumne.

8. Relacions de la comunitat educativa i l’entorn: respostes integrals adequades al context educatiu
dels centres.

9. Absentisme i abandó escolar: iniciatives i estratègies formatives per afavorir la reincorporació al
sistema educatiu de les persones en situació d’absentisme i d’abandó prematur dels estudis i la formació.



Coresponsabilitat, sí; delegació, no

� Té el dret i el deure a
coresponsabilitzar-se
en l’educació dels seus
fills

� Té el dret a participar
en la vida del centre
per mitjà del consell
escolar i dels altres
instruments

� Garantir les condicions d’educabilitat: 
hàbits i descans

� Creació d’expectatives 
� Carta de compromís educatiu
� Acompanyament escolar a casa
� Seguiment escolar
� Afavorir el clima escolar: respecte, 

esforç i responsabilitat

� Participació en el consell 
escolar

� Participació a l’AMPA



La coresponsabilitat educativa



Assetjament

Ciberassetjament

Web Família i Escola: Junts X l’educació

Novetats web Família i Escola:



Instruments per a la campanya

Aplicació Escola i Família: Junts X l’Educació



Aplicació a disposició del centre per afavorir la implicació 
de les famílies

Diagnosi Objectius Avaluació Actuació

Punts 
forts 

Punts 
febles

Indicadors Aula Centre Entorn

Acollida
•Ingrés
•Relació

Carta Compromís
•Projecte educatiu/ideari
•Registre d’acords

Informació i 
comunicació
•Canal i espai de 
comunicació i relació

Participació
•Seguiment escolar
•AMPA
•Consell Escolar

Formació per a les 
famílies
•Escola de pares i mares
•Mòduls formatius



Calendari de la implementació de l’aplicació

Temporalització

FASES

Difusió i sensibilització a 
inspecció, serveis educatius i 
centres 

Primer trimestre del curs 2012-2013

Detecció de punts forts i 
febles per part dels centres 
educatius 

Segon trimestre del curs 2012-2013

Concreció d’objectius, 
indicadors i propostes 
d’actuació 

Tercer trimestre del curs 2012-2013

Aplicació de les actuacions Curs 2013-2014
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http://www.xtec.cat/web/comunitat/escolaifamilia


