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Resum 
 

Aquest treball té per objectiu fomentar la cultura democràtica i participativa als 
instituts. Per assolir aquest objectiu, presenta un conjunt de 24 propostes fruit de 
l’anàlisi d’activitats ja existents i d’una recerca de caràcter més teòric i reflexiu. 
Aquestes propostes, que es centren en el foment de la participació, la formació del 
professorat i la creació de nous espais de participació, combinen accions dirigides a 
l’aula, al centre i a tot l’entorn. 
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1. Introducció 

Massa sovint, l’educació és interpretada des d’una visió simplista, senzilla, 
minúscula en comparació al que és i representa. Ningú dubta. Tothom s’atreveix a 
exposar i pregonar les seves solucions i models educatius. Tothom dóna lliçons. Obvien 
la complexitat dels centres educatius, l’heterogeneïtat de l’alumnat, els valors que es 
treballen implícitament... per la majoria, educació continua essent, únicament, un 
aprenentatge de continguts i una avaluació mitjançant notes; números. 

 
Personalment, m’he sentit sempre molt identificat amb l’educació que no 

apareix a les notes. L’educació que no apareix als currículums. La vida diària i el model 
de cada centre educatiu és també una forma d’educar: interactuar amb el professorat, 
conèixer els interessos dels companys, fer arribar els seus problemes, suggerir millores 
de material o infraestructures... La participació de l’alumnat és fonamental per als 
centres educatius. Nosaltres –o ells-, els estudiants, som qui ha de vetllar per la nostra 
educació i per la qualitat de l’educació.  
 

Al llarg del meu recorregut com a estudiant, he estat representant dels 
estudiants al Consell Escolar, representant del centre al Consell Municipal de Joventut, 
representant dels alumnes a la Junta de Facultat i delegat de curs durant 3 anys a la 
universitat. En tots els casos, he percebut i constatat una baixa implicació de 
l’alumnat en els espais de participació on es debaten o decideixen temes que 
l’afecten.  
 

Per tant, la motivació principal d’aquest treball té un origen personal. 
L’objectiu, en canvi, és col·lectiu: revalorar el paper i la tasca dels delegats de grup, 
millorar el coneixement dels canals de participació als Instituts de la ciutat de Girona, 
crear noves vies i espais de participació en el conjunt de la ciutat, implicar el 
professorat i, en definitiva, contribuir a la creació d’un ambient més democràtic als 
instituts. 

El treball es divideix en dos blocs clarament diferenciats. Un primer espai de 
reflexió i d’aprofundiment teòric; i un segon bloc en el què es presenta una proposta 
d’actuació emmarcada a la ciutat de Girona. Aquest segon bloc inclou també un recull 
de bones pràctiques que guien la proposta central, una proposta tècnica i de 
seguiment i una avaluació. Destaquen, a més, dos punts importants del projecte: 
l’aposta per la formació del professorat i el protagonisme que adopten dins la 
proposta els entorns dels centres educatius. En aquests dos àmbits és on trobem les 
principals aportacions del treball, aquelles que el converteixen en un projecte singular.  

Finalment, el treball incorpora alguns punts de conclusió i reflexió que 
permeten encarar el futur del projecte amb millors garanties. Val a dir que la no 
execució del projecte converteix aquest apartat en una anàlisi de la situació i de la 
proposta i no dels resultats, com sol ésser habitual. 
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2. La participació: més enllà dels aspectes pràctics 
 

La participació és un dels aspectes tractats en l’àmbit educatiu. Els autors de 

l’Escola Nova van ser dels primers en fer aportacions al respecte d’aquest tema. Un 

dels casos més destacats és el de Celestine Freinet, que ja a principis del s.XX va 

introduir les “assemblees cooperatives setmanals” (un espai destinat a plantejar 

problemes i buscar mitjans per a solucionar-los) com a instrument de participació de 

l’alumnat. Posteriorment, a meitat del segle passat, autors de la pedagogia 

institucional, com Lapassade, consideraven necessari dotar de marges les dinàmiques 

de les institucions educatives per facilitar el funcionament, el treball i la gestió dels 

grups. Més recentment, un referent internacional de l’àmbit educatiu com és Jack 

Delors (1994) també posa èmfasi en la participació de forma implícita en el tercer dels 

famosos quatre pilars de l’educació, el d’Aprendre a viure junts.  

 

També en l’àmbit català, el barceloní Joaquim Franch (1985) va desenvolupar 

una pedagogia molt participativa a través dels projectes, de l’educació no formal i de la 

vinculació amb l’entorn educatiu. Es demostra així que la participació ha estat tractada 

per autors de tots nivells i des d’enfocaments diferents. Veiem, per tant, que la 

participació és un aspecte que s’ha treballat en tot l’àmbit educatiu, des de 

l’enfocament més local al més internacional, i també en diferents moments històrics. 

 

Participar és una necessitat individual i social. Segons descriu Maslow (1943) a 

la seva teoria de la motivació, la necessitat d’afiliació i afecte en la qual es contemplen 

la participació, l’associació i l’acceptació, es situa en el tercer dels cinc nivells en què es 

divideixen les necessitats humanes segons la seva prioritat. A més, tal i com he dit, 

considero que existeix una doble anàlisi d’aquesta realitat: la individual i la social. 

Individual, perquè la persona té la necessitat de socialitzar-se, de pertànyer a un grup i 

sentir-se part del grup al què pertany. Social, perquè la participació és la base per a 

qualsevol activitat col·lectiva, doncs res és social sense una participació originada en 

l’individu. A més, allò social es refereix a la interacció i a la construcció de la comunitat 

a partir de les aportacions de cadascú i, per tant, depèn de la participació individual en 

els grups.  

 

Fet aquest apunt de caràcter més reflexiu, cal que entrem en l’àmbit purament 

teòric i que parlem, en primer lloc, del significat de participar. Què significa avui dia 

participar? El concepte de participació és un terme ambigu amb multitud de significats 

en funció del context en què sigui utilitzat. Mostra d’aquesta polisèmia en són les 

següents afirmacions1:  

                                                 
1
 Aquestes frases han estat copiades d’un document no publicat utilitzat per a la docència pel profesor 

Jaume Trilla Bonet (UB) a les sessions del MIJS. 
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“Des del punt de 

vista educatiu, en 

canvi, participar 

significa donar 

protagonisme als 

alumnes, facilitar la 

interacció i trencar 

amb el model 

tradicional” 

 

"En les últimes eleccions hi va haver una baixa participació."  

"En Joan és molt participatiu."  

"Els sindicats reclamen una major participació dels treballadors en els 

beneficis de les empreses."  

"A la manifestació hi va haver uns 15.000 participants."  

"Volem classes més participatives!"  

"El públic assistent al concert va estar molt participatiu."  

"Els estudiants reclamen una major participació en els òrgans de govern."  

"Els moviments socials aposten per la democràcia participativa."  

"En l'organització de l'acte van participar la majoria de les entitats culturals 

del barri."  

 

Veiem que, des d’un punt de vista democràtic, 

participar es pot referir a votar. Des del punt de vista 

educatiu, en canvi, participar significa donar protagonisme 

als alumnes, facilitar la interacció i trencar amb el model 

tradicional en el qual els alumnes tenen un paper passiu 

entorn al mestre i en el si de les situacions d’ensenyament-

aprenentatge. I d’aquesta manera podríem associar 

diferències a aquest concepte en funció de cada context en 

què s’utilitza.  

 

No obstant això, és interessant remarcar aquells aspectes del significat de 

participació que es mantenen en els diferents contextos i que permeten donar a la 

paraula un sentit global, general. Un d’aquests aspectes és la voluntarietat que implica 

tota participació, manifesta en tots ells: qualsevol significat de participació té implícita 

una iniciativa del subjecte d’intervenir, de tenir paraula, d’entrar en acció. Aquesta 

voluntat, com ja s’ha dit, respon a la necessitat personal de manifestar la seva 

presència en el sí de la comunitat. Cal tenir en compte, però, que la voluntat pot 

quedar en no-res si la persona o col·lectiu en qüestió no coneix, no és informada o és 

privada dels canals i espais necessaris per a exercir aquesta participació. Reduir aquest 

desconeixement és una de les fites que es marca aquest treball.  

 

En un altre sentit, i basant-nos en un criteri diferent, trobem les diferències en 

quant als significats de la participació, no tant pel context o l’objectiu amb què es 

tracta el concepte sinó pel que fa als diferents tipus i característiques d’aquesta.  

 

Segons Trilla i Novella (2001), existeixen quatre tipus de participació que permeten 

agrupar qualsevol pràctica participativa en funció de la implicació de la persona en el 

procés i de la complexitat d’aquest:  
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“Una societat 

democràtica 

requereix de 

persones actives i 

participatives, i de 

participar se 

n’aprèn amb 

participació.”  

 Participació simple: fa referència a aquelles situacions en les quals el subjecte pren 

part d’una activitat com a públic o com a executor, però sense prendre decisions ni 

haver contribuït a l’organització o preparació de l’esdeveniment. Per exemple, assistir 

de públic en un programa de televisió o acte esportiu es considera participació simple.  

 Participació consultiva: fa referència a les situacions en què el subjecte és requerit de 

donar la seva opinió envers un tema en concret o a respondre alguna pregunta de 

forma subjectiva. El resultat pot ser vinculant –si les opinions es tenen en compte per 

una acció futura- o no vinculant –quan un cop obtinguda l’opinió no afecta a la 

situació-.  

 Participació projectiva: fa referència a les situacions en les quals el subjecte té un grau 

de compromís més elevat amb un projecte que es sent com propi. Actua com a agent i 

coneix l’objectiu.  

 Metaparticipació: fa referència a la participació que es duu a terme amb l’objectiu 

d’aconseguir major o millor participació. Un exemple molt clar és el dels països nord-

africans que exigeixen el canvi de règim cap a sistemes democràtics participatius.  

 

Com ja s’ha dit, aquests quatre tipus de participació es basen especialment en el 

grau d’implicació i en el paper del participant dins el procés global de participació. 

Donat que el nostre centre d’interès és el context educatiu, cal preguntar-nos: Per què 

es parla d’escola participativa? Per què l’escola ha de 

fomentar la participació? Quin és l’objectiu del sistema 

educatiu en aquest sentit? Quin és el tipus de participació 

que s’ha de promoure als centres educatius? Quin és més 

adequat per assolir els objectius dels centres en quant a la 

participació? La resposta és clara: d’un costat, la 

democratització dels centres educatius inclou també 

aspectes més enllà de la democràcia entesa com a 

governança2 i suposa també l’estimulació i treball de valors com la convivència, el 

respecte, la solidaritat, la justícia; d’altre costat, és obvi que una societat democràtica 

requereix de persones actives i participatives, i de participar se n’aprèn amb 

participació. El que no es pot pretendre és tirar endavant la idea d’un país democràtic 

sense que les persones que hi viuen coneguin la importància de la seva implicació ni 

els canals a través dels quals poden fer-ho. Així ho manifesta Frías del Vall, A (2006):  

 
“Esta participación supone un canal de extraordinaria importancia en el proceso 

formativo del alumnado, a través del cual aprender a asumir las diferencias, a 

aceptar las disidencias y a lograr posiciones comunes de consenso” 

 (Frías del Vall, 2006:25) 

 

Podem veure que aquest autor introdueix nous enfocaments entorn a la 
participació, introduint-hi un aprenentatge en valors. Educar en la participació és una 

                                                 
2
 Aquest és un terme que defineixen alguns professors del projecte de recerca DEMOSKOLE que es 

desenvolupa a les Universitats de Girona i Vic. 
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Tot i l’existència 

d’una regulació 

legal dels drets i 

deures dels 

estudiants, molts 

d’ells els 

desconeixen i hi 

viuen al marge.  

eina per garantir el funcionament d’una societat cada cop més plural que necessita 
dialogar, debatre sobre les diferències, trobar el consens i, en definitiva, conviure. 
Per assolir aquests objectius és important conèixer els mitjans per fer-ho, tenir-los a 
l’abast a l’escola, i al mateix temps, donar importància a aquelles decisions preses de 
forma democràtica i participativa. Només des d’aquest supòsit, aconseguirem 
apoderar els joves del futur en matèria de participació.  
 

D’altra banda, Alberto Barrio (2012), en un interessant treball anomenat “El 
derecho a la participación de los estudiantes en los centros de educación secundaria” 
recupera quatre dimensions de la participació educativa que havien definit Sarasua i 
Estefania (1997) de la següent manera: 

 
a) Participació com a dret i deure reconegut a la constitució de tots els membres de la 

comunitat educativa a intervenir en el control dels centres educatius sostinguts amb 

inversions públiques 

b) Participació com a principi d’organització dels centres 

c) Participació com a objectiu educatiu i didàctic 

d) Participació com a instrument per a millorar la qualitat de l’ensenyament 

 

Veiem, per tant, a través de la primera dimensió, 
l’existència clara d’un enfocament legal basat en permetre i 
alhora encomanar a la ciutadania el seu dret i deure de 
participar en la gestió dels centres educatius. Aquest 
enfocament legal xoca, però, amb els resultats d’un estudi 
realitzat per la fundació Pere Tarrés (2007) que demostra un 
baix grau de coneixement dels propis drets i deures per part 
de l’alumnat (el 24,3% afirma que els coneix, el 46,9% declara 
que li sonen i el 28,7% els desconeix).  
 

La participació és una necessitat en qualsevol societat democràtica i, per tant, 
l’escola, com a bressol dels valors de la societat del futur, n’ha de fer bandera i no 
només ha de garantir-ne el dret sinó fomentar-ne el deure des del respecte a les 
llibertats i a les decisions particulars.  
Aquesta reflexió sorgeix d’un plantejament que el propi Barrio (2012) incorpora al seu 
treball en el qual posa de manifest la doble lectura que requereix la participació com a 
dret -sempre defensat i exaltat- i com a deure, sovint poc estimulat.  
 

En aquest sentit, i d’acord amb la segona dimensió que recupera Barrio és 
imprescindible que l’alumnat conegui l’estructura organitzativa del centre i els canals 
de participació que promouen una relació entre tots els membres de la comunitat 
dirigida a aconseguir relacions actives, facilitadores d’un model democràtic. Citat per 
Barrio (2012), Leturia (2006) comenta que el poble s’ha vist privat de “mecanismos 
para hacer efectiva la soberania que les es concedida” i proposa establir vies de 
participació directa en aquells òrgans amb capacitat de decisió. En aquest sentit, 
segons el mateix estudi de la F. Pere Tarrés, un 80% dels alumnes participants afirma 
que se li ha demanat opinió sobre aspectes poc rellevants o decisius i que només el 
58% dels alumnes considera que té capacitat d’influir en les decisions. Això ens permet 
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veure que, a més de no donar possibilitat de participar 
en decisions rellevants, la percepció en quant a la 
possibilitat d’influència és força baixa. 
 

La participació, per tant,  ha de ser considerada 
com una gestió compartida de les decisions i 
responsabilitats del centre. No pot ser una 
participació en va, pel simple fet de participar, sinó 
que ha de respondre a una implicació dels alumnes i 
de tota la comunitat en el dia a dia del centre i en el 
seu projecte de futur. Només així la participació 
adquireix la seva perspectiva més preuada: el valor de 
la democràcia. En aquest sentit, cal fer esment als 
diferents models normatius de la democràcia.  
 

Participar per a fer democràcia 
 

La participació democràtica s’ha dividit, tradicionalment, en democràcia 
representativa i democràcia participativa. La primera és la democràcia tal i com la 
coneixem la majoria de nosaltres: la votació és el principal mecanisme de participació i 
s’adreça a aconseguir majories socials que permetin la governabilitat d’un país. Segons 
Anduiza (1999), aquest tipus de democràcia és una competició pel recolzament dels 
ciutadans entre els líders polítics a través de les eleccions, fet que demostra la limitació 
de la participació dels ciutadans, reduïda a posar una papereta a l’urna cada quatre 
anys. A més, en tant que facilita les majories, deixa poca veu a les minories i, per tant, 
no acaba essent tot el representativa que hauria de ser. La democràcia participativa, 
en canvi, suposa que el ciutadà prengui part de forma activa en la presa de decisions 
del govern, tal i com indica Ramírez Nárdiz  (2010). Té com a objectiu sobrepassar la 
democràcia representativa i aconseguir reduir les distàncies existents entre 
representants i representats.  

 
Un altre autor, David Kerr (2002) fa una classificació de ciutadania i distingeix 

entre un model minimalista de ciutadania, que restringeix la gestió política a una elit 
que forma part d’uns grups socials determinats i on l’educació per a la ciutadania es 
considera una tasca estrictament de la família i la societat, mai de l’escola. En el costat 
oposat, presenta el model maximalista que inclou en l’àmbit polític a totes les 
persones i dóna molta importància a la participació activa donant al concepte de 
ciutadania implicacions pràctiques. Només amb un ambient escolar actiu de 
democràcia directa basada en un model maximalista s’aconseguirà que la del futur 
sigui una societat més participativa i amb més consciència social democràtica. 
 

Per altra banda, i d’acord amb la tercera dimensió plantejada per Sarasua i 
Estefania, la participació en els centres és també part del currículum a desenvolupar 
estipulat per la llei. “La ciudadanía también se aprende” diu Barrio (2012) i recorda que 
l’educació cívica –l’Educació per a la Ciutadania espanyola, properament, Educació 
cívica i constitucional- és present a la majoria de països d’Europa. L’escola ha de 
treballar per al ple desenvolupament dels seus alumnes en la societat, i per aquest 

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 

Només el 16% dels 

 alumnes pot incidir 

 sovint en els temes 

a tractar en les  

assignatures i a les 

metodologies emprades  

pel professorat 

 
F. Pere Tarrés –PPSS i URL 2007 
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motiu cal convertir l’escola en un entorn democràtic i 
participatiu. Si la participació s’aprèn, l’escola, en tant 
que entorn proper a tots els alumnes i principal 
ambient en què es desenvolupen les generacions 
futures, s’ha d’encarregar que aquests visquin i es 
relacionin en un context participatiu, ja que, tal i com 
apunta Rogers (1975) l’ambient és el major agent 
educatiu per a qualsevol persona, especialment per 
aquells més petits, més permeables a qualsevol 
estímul, context i comportament.  
 

Si bé l’ambient és un dels aspectes més 
rellevants segons Carl Rogers (1975), més 
importància pren encara un concepte tan lligat a la 
participació com és l’autogestió. És indispensable, en 
aquest sentit, fer referència a Neill com a principal 
autor que el desenvolupa. A la seva escola, l’escola de 
Summerhill, on va desenvolupar la seva proposta, la 
llibertat no formava part d’un discurs repetit a les aules. La llibertat i la democràcia es 
basaven en la discussió, l’organització i el respecte cap als altres. Per això mateix, 
l’escola tenia un organisme de govern format per alumnes i professors en el qual tots 
tenien les mateixes oportunitats per expressar-se i participar. Les decisions eren 
vinculants i fins i tot, tal i com explica el propi Neill, algunes vegades s’havia de 
sotmetre a decisions amb les quals no estava d’acord.  

“¿A qué se asemeja Summerhill? Bien, para decir sólo una, las clases son optativas. 
Los niños pueden ir o quedarse una hora lejos —por el tiempo que quieran si éste es 
su deseo. Hay un horario, pero sólo para los maestros. 
En general, los alumnos tienen clases con arreglo a la edad, pero a veces con 
arreglo a sus intereses. No tenemos nuevos sistemas de enseñanza, porque no 
consideramos que la enseñanza sea muy importante en sí mismo. El hecho de que la 
escuela tenga o no un método específico para enseñar a dividir por muchas cifras 
no tienen ninguna importancia, porque esta operación sólo tiene interés para 
aquéllos que la quieren aprender. Y el niño que quiere aprender a dividir por 
muchas cifras, aprenderá tanto si le enseñemos de una forma como de otra...” 

(Neill, 1986: 3-4, 7) 

 
Aquest és un plantejament que a dia d’avui resulta impensable per al nostre país. 

Segons l’estudi elaborat per la F. Pere Tarrés, una majoria del professorat considera 
que els alumnes haurien de poder influir poc o gens (el 85% i el 70%) en les decisions 

sobre el dia a dia, les metodologies, els temes a tractar, el 
funcionament del grup, etc. Amb aquesta predisposició, 
per tant, el fracàs d’una proposta com la de Summerhill al 
nostre país està garantit. 
 

Finalment, la quarta d’aquestes dimensions és la més 
pedagògica i fa referència a les metodologies 
participatives. Neill (1986), considera que les 

Només el 16% dels 

 alumnes pot incidir 

 sovint en els temes 

a tractar en les  

assignatures i a les 

metodologies emprades  

pel professorat 

 

Gran part del profes- 

sorat considera que els 

alumnes haurien de  

poder influir poc o gens  

(el 85% i el 70%) en el  

treball escolar i els 

aprenentatges. 
 

F. Pere Tarrés –PPSS i URL 2007 

D’acord amb Neill, 

les metodologies no 

són tan importants ni 

influents com ho és 

l’ambient on es 

desenvolupa el procés 

educatiu. 
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metodologies no són tan importants ni influents com ho és l’ambient on es 
desenvolupa el procés educatiu. Diu Neill que, sigui quina sigui la metodologia, si 
l’alumne té interès en aprendre, aprendrà. En canvi, pocs donen importància –o la hi 
donaven en la seva època, a la primera meitat del segle XX- als aspectes emocionals, 
als valors i als principis que són altament influenciats per l’ambient i que, al cap i a la fi, 
són els que acaben definint la nostra vida. Per tant, controlar l’ambient hauria de ser 
prioritari abans que controlar les metodologies.  
 

Malgrat tot, la democratització dels centres no deixa de tenir com a objectiu 
l’impuls d’un canvi en les metodologies, un trencament amb les classes magistrals i 
amb la transmissió de coneixements unidireccionals mestre-alumne. La participació 
entesa com a aspecte pedagògic implica l’aprenentatge del grup a partir de les 
interaccions, de les aportacions de cadascú, del debat, de les deliberacions, de la 
convivència. Hi ha dos factors clau que determinen l’assoliment d’aquest objectiu: 
 

 En primer lloc, una educació encarada a la participació exigeix un plantejament clar de 

les escoles i una creença ferma dels mestres en el sistema democràtic i participatiu. 

Aquest esperit s’ha de plasmar en les activitats plantejades i en les estratègies 

utilitzades per gestionar l’aula i treballar de forma conjunta.  

 En segon lloc, l’escola ha de mantenir contacte directe amb el seu entorn i amb les 

formes de participació ciutadanes utilitzant-les i donant-les a conèixer per garantir que 

els aprenentatges fets sobrepassen els límits de l’escola i tenen un caràcter 

competencial.  

 

Entrem, per tant, en matèria de gestió de centres, i en aquest sentit, és interessant 

fer referència a la pedagogia institucional francesa, representada per autors com 

Lobrot (1974), que a través de l’autogestió pretenen cedir la presa de decisions -

gairebé en la seva totalitat- a l’alumnat, de manera que siguin els propis membres del 

grup els encarregats d’elaborar l’organització de les tasques i dels objectius a complir. 

Aquest plantejament està vinculat a una concepció del mestre com a consultor al 

servei del grup renunciant així a la seva autoritat i poder. L’alumne, en canvi, assoleix 

noves llibertats, pren les decisions i analitza el seu propi procés d’intervenció 

propiciant un procés crític, analític i reflexiu. 

 
Per concloure, i d’acord amb els plantejament de l’escola competencial, cal dir 

que la participació és un valor que s’ha de fomentar no només des de l’escola sinó des 
de qualsevol entitat que es consideri democràtica i tingui com a objectiu el benestar de 
les persones i la seva relació ordenada dins la societat. Aquí es manifesta, una vegada 
més, la necessitat d’una escola connectada amb l’entorn. 
 

La regulació de la participació de l’alumnat a l’escola 
 

La participació de l’alumnat en els contextos educatius s’emmarca dins la gestió 
política i el control dels centres. La seva regulació, per tant, depèn del que les 
autoritats competents en matèria educativa determinin al respecte d’aquest tema.  
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El marc legislatiu de l’educació, tant en l’àmbit estatal com català, preveu 

diverses formes de participació i estableix, d’aquesta manera, els diferents 
mecanismes que tenen els i les estudiants per organitzar-se, exercir la seva participació 
i desenvolupar les seves activitats.  
 

Trobem els orígens de la regulació d’aquests drets a la Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación (LODE) de 1985, en la qual s’estableixen les principals línies de 
participació de la comunitat educativa. Si bé els canvis de govern de l’estat han 
provocat canvis en la manera d’interpretar i decretar sobre el seu desenvolupament, 
aquestes línies s’han mantingut al llarg dels anys amb poques modificacions. A dia 
d’avui, la Ley Orgánica de la Educación (LOE) posa en valor, a l’article 118, la 
potencialitat de la participació per a la formació de ciutadans lliures, autònoms i 
responsables i, per tant, determina quins seran els sistemes de regulació de la 
participació en els centres. D’altra banda, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) recorda 
que els centres no només han de possibilitar la participació (com a dret que és) sinó 
que, d’acord amb l’article 23 també els correspon promoure-la i incentivar l’alumnat a 
participar de forma activa. 
 

Ja amb la LODE (1985), els consells escolars 
esdevenen la clau per a la participació de la comunitat 
educativa als centres. Aquest òrgan, regulat 
actualment per la LOE i d’obligada existència a tots els 
centres educatius, està format per representants de 
tots els col·lectius de la comunitat, entre ells, 
d’alumnes, escollits entre ells per sufragi universal. 
Aquest òrgan permet la participació de tots els sectors 
en el govern del centre (art. 119.2 LOE). Malgrat tot, 
d’acord amb l’estudi de la F. Pere Tarrés de 2007, el 
consell escolar és poc conegut i eficaç en quant a 

tasques de representació actualment. 
 
Una de les competències més rellevants del consell escolar és l’aprovació del projecte 
educatiu de centre, la designació de la comissió per a l’elecció del director o l’avaluació 
i seguiment de la resolució d’hipotètics conflictes. Aquestes funcions més executives, 
no eviten que els consells escolars siguin, per damunt de tot, un espai d’expressió de 
les opinions i inquietuds dels alumnes. També hi fan arribar les seves propostes de 
millora pel centre educatiu en igualtat de condicions amb la resta d’agents de la 
comunitat educativa. 
 
Un altre mecanisme d’articulació de la 
participació dels alumnes és l’elecció i el càrrec 
del delegat de curs. Aquesta figura, freqüent a 
molts centres educatius, representa el grup i 
desenvolupa tasques concretes que li són 
atorgades. Sovint, els delegats dels diferents 
cursos es reuneixen per posar en comú les 

La majoria de l’alumnat  

(56,6%) sap que és el 

consell escolar, però el 

48,5% de l’alumnat 

desconeix qui són els 

representants (el 34% no 

rep mai informació dels 

temes tractats). 

 
F. Pere Tarrés –PPSS i URL 2007 

El 66% de l’alumnat valora 

la figura del delegat/a com a 

força o molt útil, però només 

un 17,7% de l’alumnat li 

agradaria que li proposessin 

fer de delegat per manca de 

reconeixement i temps. 

 
F. Pere Tarrés –PPSS i URL 2007 
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necessitats dels alumnes i traslladar-les als representants al consell escolar o director/a 
del centre. La figura del delegat és ben valorada entre els estudiants, que la consideren 
útil en un 66%. No obstant aquesta valoració positiva, només a un 17,7 % dels alumnes 
li agradaria que el proposessin fer de delegat. 
 

Tot i la rellevància dels delegats dins del sistema de participació, en l’àmbit català 
la seva tasca i funcions són mencionades únicament al Pacte Nacional per l’Educació 
de Catalunya signat l’any 2006 per la comunitat educativa del país. Aquest document, 
emplaça al Departament d’Educació (ara d’ensenyament) a regular les funcions i 
reunions dels delegats i delegades per tal que puguin exercir-les amb facilitats i amb 
totes les garanties. D’altra banda, també es fa una referència als delegats al Decret 
270/2006 de drets i deures de l’alumnat de Catalunya, tot i que aquesta norma va 
quedar parcialment derogada amb l’entrada en vigor de la LEC.  

En l’àmbit estatal, en canvi, trobem el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria (ROIES) (Real Decreto 83/1996, de 26 de Enero) Títol VI, Capítol 

II en el qual es determina el funcionament:  

 

 Cada grup ha d’escollir un delegat de grup per sufragi directe, secret i per majoria 

simple durant el primer mes del curs. Així mateix, s’elegirà un subdelegat que li doni 

suport i que es substitueixi en cas d’absència. 

 Les eleccions a delegat seran organitzades per l’equip directiu amb el suport dels 

tutors i els representants dels alumnes al Consell Escolar. 

 Els delegats poden ser revocats si la majoria absoluta dels membres del grup així ho 

decideixen i sempre previ informe dirigit al tutor del grup. En aquest cas s’hauran de 

convocar eleccions en un termini de 15 dies. 

 Els delegats mai podran ser sancionats per exercir les funcions que se’ls atorga en el 

ROISE. 

 
Un altre element destacat per a promoure i 

permetre la participació estudiantil són les 
associacions d’alumnes. Aquestes associacions 
es conformen a nivell de centre i normalment 
responen a objectius reivindicatius o de 
dinamització i col·laboració en la planificació 
d’activitats per al centre que interessin a un 
nombre significatiu de l’alumnat de l’institut. 
Tant la LEC (art. 24) com la LOE (art. 119.5) 
reconeixen les associacions d’alumnes com a espais per a la participació dels 
estudiants i preveuen que els centres en facilitin la constitució i l’activitat. Tot i la 
regulació i les facilitats que els són donades, i que es presenten a continuació, només 
un 18% de l’alumnat participant en l’estudi de la F. Pere Tarrés al què ens venim 
referint afirma que hi ha associació d’estudiants al seu centre. 
 
El ROIES determina que les funcions de les associacions d’estudiants són: 

a) Expressar l'opinió dels alumnes en tot allò que afecti la seva situació en els centres. 

Només el 18,7% de l’alumnat 

afirma que hi ha associació 

estudiants al centre, és elevat 

entre alumnat de centres 

públics (21.2% respecte 

14.8%). 

 
F. Pere Tarrés –PPSS i URL 2007 
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b) Col·laborar en la tasca educativa dels centres i en les activitats complementàries i 

extraescolars dels mateixos. 

c) Promoure la participació dels alumnes en els òrgans col·legiats del centre. 

d) Realitzar activitats culturals, esportives i de foment de l'acció cooperativa i de treball 

en equip. 

e) Promoure federacions i confederacions, d'acord amb el procediment establert en la 

legislació vigent. 

f) Facilitar l'exercici dels drets dels alumnes reconeguts per la legislació vigent. 

g) Assistir els alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i gestió dels 

centres sostinguts amb fons públics. 

h) Facilitar la representació dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i 

concertats i la participació dels alumnes en la programació general de l'ensenyament a 

través dels corresponents òrgans col·legiats. 

i) Qualsevol altra finalitat determinada i lícita prevista en els seus estatuts sempre que 

resulti compatible amb les anteriors. 

 

Aquests mecanismes garanteixen, per tant, el dret 
dels estudiants a expressar-se i a participar en les 
decisions del centre. No obstant això, es troba a faltar 
una visió global de foment de la participació com a valor 
incardinat en el dia a dia dels centres educatius que 
incorporin la participació dels agents socials de l’entorn, 
dels pares i mares i de l’alumnat. Així ho posen de 
manifest els punts 2, 3, 4 i 5 del segon títol del Pacte 
Nacional per l’Educació signat l’any 2006 i llurs objectius 
segueixen encara vigents.  
 

“A més, cal constatar que la manca de marcs de participació i col·laboració 
efectives dilueixen el compromís necessari entre els “diferents agents que 
intervenen en l’educació, com poden ser ajuntaments i famílies” (p. 6) 
 
“Promoure la participació de l’alumnat en la vida dels centres com a factor de 
millora qualitativa del sistema educatiu. El Govern i els agents socials 
consideren que la participació de l’alumnat en la vida dels centres és un factor 
de millora qualitativa del sistema educatiu. D’una part, aquesta participació de 
l’alumnat aporta una major cohesió de tota la comunitat educativa del centre i, 
de l’altra, afavoreix el compromís de l’alumnat amb la pròpia formació i 
potencia l’educació en valors i el desenvolupament de determinades habilitats 
socials com són la corresponsabilitat, l’organització o el treball en equip.” (p. 17) 

 
Pacte Nacional per l’Educació. Generalitat de Catalunya (2006) 

 
 

Cal integrar la participació en la visió de l’educació com a procés col·laboratiu i 
col·lectiu. I dirigit a l’assoliment d’una ciutadania plenament democràtica, activa i 
participativa. 
També és cert que al marge d’aquestes tres eines de regulació de la participació 
existeix una flexibilitat prou àmplia que permet desenvolupar pràctiques alternatives 

“Es troba a faltar una 

visió global de foment 

de la participació 

com a valor 

incardinat en el dia a 

dia dels centres 

educatius.” 
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de participació. Per això, més endavant incloem un recull i anàlisi de bones pràctiques 
democràtiques participatives. 

La participació com a repte, encara avui. 

Malgrat tots els arguments que justifiquen la necessitat d’apostar per una 
escola participativa i democràtica, i tot i els anys que han passat des de la regulació de 
la participació i democratització dels centres educatius, realitats com l’estesa 
desafecció pel sistema democràtic actual i la baixa participació a través dels diferents 
canals que ho permeten justifiquen la necessitat de revisar aquest model i continuar 
millorant en el seu funcionament.  
 

D’altra banda, tal i com indica Barrio (2012), sembla que el principal problema 
per a la participació dels estudiants rau en un defecte de base que afecta no només a 
aquest àmbit sinó també al sistema polític general: qui té la capacitat per a fomentar i 
regular la participació no té especial interès en que així sigui. Podríem dir que les 
autoritats (polítics, directors de centres educatius, etc.) tenen por a la participació en 
tant que aquesta els resta poder i capacitat de decisió. Així ho confirmen Martínez i 
Aróstegui (2001) en un estudi en què es demostren diferències entre la valoració dels 
graus de participació que fan alumnes i professors. Els primers es senten allunyats del 
sistema i de les decisions que es prenen mentre que els segons es troben còmodes i 
pensen que hi ha un bon grau de participació. 
 

Val a dir, però, que incrementar la participació en les decisions de govern 
enforteix les democràcies i també els governs, que deleguen en el poble part de les 
seves responsabilitats en les decisions preses tal i com afirma Barrio (2012). 
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3. La participació en el context dels centres educatius: anàlisi i 
precedents. 
 

Els centres educatius són institucions de pes dins la societat. Són un referent 

dins cada barri i sovint es converteixen en un dels punts d’unió i d’intercanvi entre 

veïns, professors i pares i mares d’altres zones. Tenen, per tant, un alt impacte en el 

desenvolupament local i més humà de la societat. Estan immersos en la cultura i, a 

més, la reprodueixen a través dels continguts explicitats al currículum -i també dels 

inconscients, coneguts com a currículum ocult. Així, és important que no només ens 

esforcem per millorar allò que fem conscientment sinó tot allò que l’escola, com a 

model social, ensenya dia a dia als futurs ciutadans a través de les dinàmiques. 

No oblidem que els centres educatius són l’entorn principal a través del qual els 
alumnes es socialitzen i estableixen contacte amb la societat: la major part del seu 
temps es divideix entre l’escola i la família; la llar. És evident, doncs, el pes que té 
l’educació en la construcció de la identitat i de les creences dels joves.  
 

Per aquest motiu és important treballar la participació als centres educatius. La 
participació té com a raó de ser el compliment del dret dels alumnes, i en aquest 
sentit, l’escola ha de fomentar no només la participació dels alumnes dins el centre 
educatiu sinó la participació del centre –i, per tant, dels alumnes- en les decisions de 
l’entorn i de la ciutat. 
 

Per tant, malgrat que l’administració local no sigui l’encarregada de gestionar 

les competències en educació, la vinculació de les escoles i instituts al territori obliga a 

fer un treball conjunt entre centres educatius i ajuntaments. També altres 

administracions -a banda de la Generalitat- han intervingut i intervenen en el dia a dia 

dels centres. Un exemple d’aquesta intervenció el veiem a continuació. 

 

Un precedent: les trobades de delegats 
 

L’any 2011, la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona va participar, 

juntament amb altres poblacions i amb el suport del Consell Comarcal del Gironès en 

l’organització d’una trobada de delegats. Els participants eren alumnes de 2n d’ESO de 

diversos instituts del Gironès. La trobada es va realitzar al Centre Can Gruart de 

Vilablareix i pretenia recuperar les formacions de delegats que s’havien realitzat 

anteriorment els cursos 2004/05, 2005/06 i 2007/08. Aquestes trobades de caràcter 

formatiu es duien a terme amb l’objectiu d’orientar i assessorar els joves en la seva 

tasca com a delegats de grup, i de crear un espai d’intercanvi d’experiències entre 

representants de diferents centres de secundària del Gironès. 
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Després d’una valoració positiva d’aquestes experiències, es van organitzar 

noves trobades de delegats els anys 2011/12 a l’Espai Marfà de Girona i 2012/13 a Les 

Bernardes de Salt.  

 

No obstant això, el curs 2012/13 els tècnics de la Secció de Joventut de 

l’Ajuntament de Girona, després de diverses edicions d’aquestes trobades i havent-ne 

vist el desenvolupament i els resultats obtinguts, van considerar adequat avaluar-les 

per tal d’aprofundir en els aspectes positius, valorar i modificar els aspectes 

susceptibles de millora i plantejar la possibilitat d’amplificar l’actuació en un àmbit tan 

interessant com és l’organització dels grups, la participació en els centres i la promoció 

dels valors democràtics. 

 

Una vegada realitzada aquesta avaluació –duta a terme pels propis tècnics 

juntament amb els responsables de la secció de Joventut- es va arribar a les següents 

conclusions: 

 

1. Els continguts treballats no s’adequaven als objectius que la Secció de Joventut 

pretenia assolir –tot i els esforços i temps que hi dedicaven- i eren, al seu parer, 

perifèrics, poc concrets i no facilitaven a l’alumnat la seva organització ni la 

participació en un sentit democràtic. 

2. El format de la trobada no permetia una intervenció directa ni un control, 

guiatge o seguiment per part dels tècnics immersos en el projecte al llarg del 

curs. 

3. Si bé els valors que es treballaven no eren gens menyspreables, es considera 

que s’aprofitava poc el potencial que tenien aquestes trobades. L’equip de 

l’àrea de joventut va considerar que les possibilitats eren majors i que era 

necessari un projecte més complert, ambiciós i basat en aspectes tangibles i 

assolibles. 

4. L’àmbit d’actuació (comarca del Gironès) era adequada per a treballar alguns 

aspectes d’anàlisi i reflexió, però no resultava viable si es pretenia fer una tasca 

d’enfocament localista, propera i de seguiment, com ho són els objectius, 

competències i àmbit d’intervenció del Servei de Joventut de l’Ajuntament de 

Girona. 

 

El plantejament era, per tant, que el precedent de les trobades de delegats servís 

com a base per al desenvolupament d’un nou projecte més complert en quant a 

formació, més proper en tant que basat en l’àmbit local i més democràtic, donat que 

es fomentaran continguts i estratègies directament relacionades amb la participació 

als instituts d’ESO. 

 

 
 *És important destacar, en aquest punt, que aquest Treball de Final de Màster parteix 

d’aquella idea bàsica dels tècnics però que s’ha desenvolupat al marge d’aquella proposta, amb 

iniciatives diferents i amb un caràcter més ambiciós i profund. 
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De la teoria a la pràctica: un recull de bones experiències 
 
Tal i com s’ha pogut veure en el desenvolupament més teòric3, els aspectes teòrics 
entorn a la participació mantenen sempre un lligam estret amb la pràctica. Si bé en 
alguns moments hi trobem reflexions de caràcter més filosòfic o antropològic, segons 
el meu criteri, la teoria està impregnada d’empirisme i posa de manifest el caràcter 
essencialment –i originàriament- empíric de la participació. La teoria, a diferència 
d’altres casos, és una reflexió i anàlisi fonamentada en la realitat, en els fets.  
 
És per aquest motiu que s’ha considerat oportú complementar el marc estrictament 
teòric i legal previ a la proposta amb un conjunt de bones pràctiques que posin de 
manifest els aspectes teòrics comentats i que ens permetin conèixer quina és la 
situació actual del foment i innovació en participació. Detectar punts d’interès 
d’aquestes pràctiques ens permet fer una proposta el màxim de complerta i 
organitzada. 
 
A continuació es presenten aquestes pràctiques, dutes a terme en centres educatius, 
entitats de lleure, administracions públiques, etc. Aquestes pràctiques4, 
majoritàriament originals de l’àmbit català, es presenten en taules que contenen la 
informació següent: 
 

 Nom de la pràctica. 

 Document a través del qual s’ha obtingut. 

 Autor i any en què s’ha editat o publicat. 

 Enllaç a través d’Internet a data 1 de Juny de 2013. 

 Objectius de la pràctica. 

 Punts forts o que es valoren positivament. 

 
A més d’aquestes activitats, al final de l’apartat es fa incís en un conjunt de documents 
que contenen informacions rellevants i que s’ha considerat oportú mencionar i citar 
donat l’interès del seu contingut. 

Anàlisi de les experiències. 

 
Les experiències que s’han pres com a mostra introdueixen molts punts i aspectes 
destacables que posen de relleu la capacitat de millora democràtica de petites –i no 
tan petites- accions. Cadascuna de les experiències analitzades fa una aportació 
diferenciada que posa de manifest la seva rellevància i utilitat. És cert, també, que les 
experiències comparteixen enfocaments entorn al model i al concepte de participació i 
de democràcia. Les aportacions fetes s’agrupen en tres categories en funció del tipus 
d’intervenció: estructures i canals de participació, formació per a alumnes i vinculació 
amb l’entorn. 
 
 

                                                 
3
 Punt 2 d’aquest treball 

4
 Podeu trobar les practiques i les referències als documents a l’annex 1 
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Estructures i canals de participació 
 
Són propostes que inclouen estratègies de dinamització de grups, tècniques per al 
funcionament de les estructures creades i propostes per a la creació de nous espais de 
participació. En el cas de la Proposta 1, es tracta d’una proposta per a crear una caixa 
de fitxes que permetin als alumnes conèixer diferents vies per a participar dins el grup; 
per a organitzar-se. També en trobem d’altres, com la Proposta 5, que fa un seguit de 
propostes per a la creació d’una assemblea, amb una guia que marca el procés 
recomanat i dóna consells per al bon funcionament d’aquest espai. En la mateixa línia 
es troba la Proposta 6 que promou la creació d’un altre nou espai que aplegui als 
delegats del centre per tal de fomentar la coordinació i permetre així l’acció i el treball 
conjunt de l’alumnat dels diferents cursos i nivells. En una direcció semblant trobem la 
Proposta 8. En aquesta proposta, a més de la creació de nous espais, es parla de les 
funcions i de les competències que tindran els alumnes en els mateixos: podran 
convocar-los, en seran els gestors, es basaran en un protocol rigorós, etc. Val a dir que 
els nous espais de participació requereixen, a més d’una posada en marxa inicial, unes 
pautes de funcionament clares que en garanteixin la viabilitat i el seu 
desenvolupament i prolongació en el temps. També la Proposta 13 es fonamenta en 
aquesta vessant de l’organització i proposa la creació de diferents càrrecs dins la 
comissió de delegats que garanteixin l’accés a la informació tractada a les reunions per 
part de tots els alumnes. En aquest sentit, la Proposta 9 introdueix una organització 
diferent de l’aula i un repartiment de les responsabilitats del grup entre diferents 
delegats, evitant així que tota la responsabilitat sigui assumida per una mateixa 
persona. Això permet incrementar la identificació dels membres amb el seu grup i la 
participació directa en les decisions. 
 

En general, són mesures que s’encarreguen d’iniciar i de mantenir la dinamització 
dels grups dins els paràmetres de la participació, la representació i la democràcia. 
 

Formació per a alumnes 
 

Aquestes propostes tenen per objectiu facilitar a l’alumnat el desenvolupament de 
les funcions de delegat/da de la millor manera possible. La Proposta 2, per exemple, 
agrupa delegats de tots els Instituts de la ciutat de Barcelona i els convoca en una 
jornada de formació dividida en tallers. S’hi treballen les habilitats comunicatives i 
l’organització i associació dels alumnes d’arreu del territori Barceloní. També trobem 
una experiència similar a Anoia (Proposta 7) on s’organitzen unes trobades anuals de 
formació per a delegats. 
 

Amb el mateix objectiu, però amb un enfocament intervencionista, la Proposta 10 
és una proposta formativa per als centres educatius que no només es dirigeix als 
alumnes sinó també al professorat i al conjunt de personal dels instituts. Aquest 
projecte, el de Delegats 3D no té per objectiu principal la formació dels delegats però sí 
que contempla una elevada càrrega formativa. La Proposta 11, en canvi, sí que té un 
objectiu clarament formatiu que es plasma en una sessió de reflexió entorn al perfil, 
les funcions i la tasca dels delegats. 
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En general, totes les propostes formatives en aquest àmbit s’atenen a una 
perspectiva que, de manera encertada, entén la formació dels delegats com a fruit 
d’una necessitat evidenciada de desenvolupar habilitats i competències i no tant en 
“aprendre” a ser un bon delegat, com un conjunt tancat de tasques i esquemes. 
 

Vinculació amb l’entorn 
 

Les propostes lligades a l’entorn es basen en la certesa que la participació és –o ha 
de ser- un objectiu a treballar des de tots els àmbits de la societat. En aquest sentit, la 
participació als Instituts es pot fomentar a través dels Casals de Joves, una idea que 
plasma la Proposta 3 i que treballa en base al teixit social i juvenil per introduir 
continguts i formació lligats a la participació en els centres educatius. 
 

Més enllà de les entitats i dels centres educatius, la Proposta 4 planteja un exquisit 
procés –molt ben pautat- per a potenciar la participació dels joves dels diferents barris. 
Un dels aspectes a destacar és la seva aposta per la detecció de joves interessats i 
actius, la creació de projectes engrescadors i la planificació per fases, des de la 
consultiva a l’activa passant per la propositiva. En aquests casos en què una proposta 
no està vinculada directament a una entitat, és important tenir en compte les 
amenaces que pot córrer el projecte: manca de lideratge, de suport, d’estructura, de 
confiança, etc. 
 

Una altra proposta que treballa l’entorn és la Proposta 12, a partir de la qual, el 
delegat assumeix també la representació del grup fora del centre educatiu quan 
aquest és requerit d’enviar representants dels alumnes a les entitats o òrgans externs 
que formen part del barri o de la ciutat. 
  

Aquestes propostes posen de manifest la necessitat que el delegat sigui una 
persona en la qual el grup es senti representat i que pugui i vulgui destinar part del seu 
temps a la gestió del grup.5 
 

 

 
 
 

                                                 
5
 En qualsevol dels casos, i amb l’objectiu d’aconseguir una visió més complerta 

d’aquestes activitats, es recomana consultar l’Annex 1 
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4. Presentació del projecte 
 

La proposta que aquí es presenta es dirigeix a Instituts i, per tant, a alumnes 
d’entre dotze i divuit anys majoritàriament. També és possible que hi participin 
alumnes de major edat donada l’heterogeneïtat del perfil d’alumnes de Formació 
Professional (FP), que en cap cas podran ser exclosos del projecte per motius d’edat. 
  

Cal destacar que els protagonistes del projecte són els i les alumnes dels 
instituts en què es desenvoluparà el projecte, en aquest cas, els Instituts Montilivi, 
Santiago Sobrequés i Santa Eugènia de Girona. Val a dir que aquesta primera edició 
funcionarà com a prova pilot i que l’objectiu és poder incloure en el projecte altres 
instituts de la ciutat per tal d’aconseguir un compromís en el conjunt d’instituts del 
municipi.    

Objectius del projecte 

En termes generals, aquest projecte s’emmarca dins el gran conjunt d’activitats i 
propostes per a la democratització dels centres educatius. L’objectiu últim -i el més 
general- és, per tant, fomentar la cultura democràtica i participativa als instituts 
entenent que aquesta és una garantia per a la millora educativa des del punt de vista 
pedagògic, personal i institucional.  
 

No obstant això, l’amplitud d’aquest objectiu ens obliga a delimitar el camp 

d’actuació i a acotar els objectius per tal de fer-los mesurables i abastables d’acord 

amb les possibilitats de què disposem. Així doncs, el projecte es centra en tres 

objectius bàsics que vertebren el conjunt de la proposta: 

 

 Fomentar la participació dels estudiants i, més concretament, enaltir i 

revalorar la figura dels delegats i els representants dels alumnes. Aquest és 

l’objectiu principal i, conseqüentment, la majoria de propostes es dirigeixen al 

seu assoliment. 

 Potenciar i donar activitat a noves fórmules i espais de participació directa als 

instituts. 

 Formar i implicar el professorat entorn a les dinàmiques participatives i la 

gestió dels grups. 

 

Aquests tres objectius es defineixen a través d’objectius específics que pretenen 

concretar la proposta i perfilar les activitats a desenvolupar. 

 

OBJECTIU PRINCIPAL 1: 

 

 Fomentar la participació dels estudiants i, més concretament, enaltir i 

revalorar la figura dels delegats i els representants dels alumnes. 
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Objectius específics 

 

...donar pes i importància de la figura del delegat com a representant, per tal 
d’assolir la participació activa del grup classe atorgant-li i respectant les seves 
funcions i capacitat de representació. Propostes 3 i 15. 
...dotar als delegats dels coneixements i habilitats que els permetin 
desenvolupar la seva tasca amb totes les garanties i amb els millors resultats: si 
el delegat coneix i utilitza els canals de comunicació serà molt més fàcil que la 
resta de companys i companyes els coneguin i en facin ús. Propostes 4 i 5. 
...crear espais locals de formació, participació i diàleg entre els representants 

dels estudiants. Propostes 22 i 23. 

 

OBJECTIU PRINCIPAL 2: 

 

 Potenciar i donar activitat a noves fórmules i espais de participació directa als 

instituts. 

 

Objectius específics 

 

...crear nous espais de participació directa amb capacitat de decisió. Propostes 
5 i 11. 
...establir vincles d’identitat entre diferents grups i cursos per trobar i donar 
resposta  a necessitats comunes. Propostes 12, 13 i 14. 
...oferir als centres educatius una proposta organitzativa i de funcionament per 

a  l’avenç cap a les pràctiques participatives. Propostes 6 i 7. 

...reforçar la participació en els òrgans municipals existents. Propostes 21 i 24. 

...reforçar els canals de comunicació interns. Propostes 16 i 17. 

...donar tècniques i estratègies per a la gestió de la participació. Propostes 1 i 2. 

 

OBJECTIU PRINCIPAL 3: 

 

 Formar i implicar el professorat entorn a les dinàmiques participatives i la 

gestió dels grups. 

 

Objectius específics 

 

...facilitar l’acció del professorat en quant a participació i a innovació 

pedagògica amb estratègies concretes. Propostes 8, 9 i 19. 

...promoure entre el professorat  metodologies centrades en l’alumne i 

encarades a la participació i l’escola democràtica. Proposta 10. 

... coordinar i organitzar la gestió del projecte. Propostes 18 i 20. 
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Justificació del projecte 

Existeixen diversos motius i marcs de referència que permeten justificar aquest 

projecte i comprendre el perquè de la proposta des de diferents nivells.  

 

 Els centres educatius públics aglutinen la majoria de joves d’entre 12 i 18 anys i 

són, per tant, un espai que garanteix l’accés al projecte de tots aquests joves. A 

més, el pas pels instituts és una petjada important en la seva trajectòria vital, 

en les creences i la creació de la identitat. Són, per tant, un nucli on cal 

prioritzar les pràctiques participatives. Té, per tant, una justificació social. 

 

 Les institucions públiques tenen l’obligació de promoure les pràctiques 

democràtiques i participatives, tant en els centres educatius com en el sí de les 

institucions. Té, per tant, una justificació institucional. 

 

 Un altre dels aspectes que permet justificar aquest projecte és la seva idoneïtat 

en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat que engloba tot un conjunt de 

mesures dirigides a fomentar la ciutat com a entorn educatiu. Té, per tant, una 

justificació dins l’àmbit de la política local. 

 

 Aquest projecte parteix de la certesa que els delegats i que el treball 

democràtic i participatiu a les institucions educatives són una garantia i una 

necessitat per a un millor funcionament del sistema democràtic del futur. Té, 

per tant, una justificació fonamentada en els valors democràtics. 

 

 Estem vivint una crisi econòmica, política, ciutadana i de valors. L’escola ha 

d’estar connectada a la societat i ha de treballar per respondre als problemes 

socials. L’aportació a la regeneració política és clara. Té, per tant, una 

justificació política. 

 

 Els continguts i objectius s’adeqüen i fomenten l’assoliment dels objectius 

curriculars, especialment els lligats a les competències d’autonomia i iniciativa 

personal i social i ciutadana. D’altra banda, impulsa un dels objectius del Pacte 

Nacional per l’Educació (2006): “promoure la participació de l’alumnat en la 

vida dels centres és un factor de millora qualitativa del sistema educatiu”. Té, 

per tant, una justificació pedagògica. 
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5. Desenvolupament del projecte 
 

El projecte no deixa de ser una proposta i, com a tal, pot ser modificada amb 
l’objectiu d’adaptar-se a cada centre o de desenvolupar-se parcialment en funció de 
les possibilitats de cada centre. En qualsevol que sigui la franja d’actuació, seguirà una 
mateixa línia i metodologia en tot el centre, de manera que els alumnes trobin un 
sentit als seus aprenentatges al llarg dels anys d’estada en el centre. En qualsevol cas, 
s’aconsella que es faci amb un ampli consens del claustre que permeti aplicar un 
mateix criteri a tot el centre. 
 

Totes les propostes tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida dels 
alumnes als instituts. Malgrat tot, l’articulació del projecte cau en mans dels professors 
i dels tècnics de la secció de joventut, especialment pel que fa a l’inici de les propostes, 
al primer impuls. Un cop entrats en la dinàmica, es produirà una pèrdua de 
protagonisme dels professors i tècnics i augmentarà la gestió i presència dels 
alumnes en les decisions del projecte. 
 

El paper dels alumnes en el projecte el podreu conèixer llegint les 24 propostes del 
projecte. No obstant això, és interessant destacar en aquest punt els tres blocs 
principals d’activitats.  
 

 D’un costat, activitats proposades a nivell d’aula amb les quals es pretén 
arribar a tot l’alumnat i propiciar la participació directa dels alumnes en les 
decisions del grup. L’alumnat ha de ser el principal agent actiu. La tasca del 
professorat amb els alumnes serà fonamental per a iniciar dinàmiques 
participatives entre l’alumnat tot i la manca de coneixement, la falta d’iniciativa 
o simplement el desinterès per la participació que es pugui donar en alguns 
grups. Les propostes de participació que es desenvoluparan a nivell d’aula es 
presenten a les taules de color verd. 
 

 D’altre costat, propostes a nivell de centre que suposen la interacció dels 
delegats, com a representants dels grups, la creació de nous canals i espais de 
participació i la dinamització dels ja existents. La participació en els centres 
educatius per part de l’alumnat requereix que el professorat conegui quines 
són les vies, els objectius i les finalitats de la participació, entre molts altres 
coneixements. A més, garantir la participació en els centres exigeix una millor 
formació per al professorat i una reflexió entorn a la participació, tant al centre 
com a la societat. És important que els professors s’impliquin i creguin en el 
projecte i en la participació perquè només així podran transmetre aquests 
valors a l’alumnat. Les propostes de participació que es desenvoluparan a nivell 
de centre es presenten a les taules de color taronja. 

 

 Finalment, es proposen una sèrie d’activitats de foment de la participació en 
l’entorn educatiu, en aquest cas, a la ciutat de Girona, donada la seva condició 
de Ciutat educadora. En tots els nivells, però en aquest nivell de forma especial, 
es fan propostes per a millorar les estructures de participació (canals, 
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representants, sistemes d’elecció...), el seu funcionament i les metodologies 
(com fer-ho i com introduir la participació en la vida quotidiana dels centres). 
Les propostes de participació que afectaran o es desenvoluparan en l’entorn es 
presenten a les taules de color blau. 

 
D’altra banda, i donat que l’àmbit d’actuació principal són els centres educatius, 

s’ha considerat necessari incloure el professorat dins el projecte com a sector 
estratègic i altament rellevant per al bon desenvolupament del projecte. La formació i 
la coordinació es faran tant amb els professors tutors com amb l’equip directiu. En 
aquest sentit, cal destacar la creació de la figura d’un coordinador de delegats i de 
foment de la participació que s’encarregarà de gestionar tots els temes lligats a 
participació tant a nivell de delegats com de professorat. Aquesta proposta es 
contempla i es desenvolupa a la proposta 10. 
 

Amb cadascun d’aquests agents -professorat, equip directiu i coordinador- es 
treballaran continguts específics diferenciats donat que la seva funció i el seu paper 
dins el projecte és clarament diferent:  

 
- En el cas de l’equip directiu, la seva tasca serà bàsicament burocràtica i es 

concentrarà, especialment, a l’inici i al final del curs. També facilitarà 
l’adaptació dels horaris i col·laborarà en la flexibilització de l’ambient educatiu. 
Li pertoca també integrar les opinions dels diferents col·lectius del centre 
expressats a través dels canals de participació per tal de donar sentit a la tasca 
participativa. 

- Pel que fa al coordinador de delegats, la seva tasca es basa en mantenir el 
contacte amb els professionals de l’Ajuntament, amb l’equip directiu i amb els 
tutors per tal de gestionar l’organització de trobades, la comunicació del grup, 
etc. Li correspondran també tasques més concretes com la coordinació del 
bloc, l’acompanyament als delegats, el suport tècnic en l’elaboració de les actes 
i convocatòries, etc. Es convertirà en el referent dins el centre per a temes de 
participació i per al dia a dia dels delegats. 

- Respecte al professorat, les seves tasques es centren en l’àmbit de l’aula i 
desenvoluparan les tasques que els atorguen les diferents activitats de la 
proposta. També els correspon implementar pràctiques més participatives, 
donar un paper principal als alumnes en les decisions de l’aula, etc. 

 
 

Així mateix, donat que el tipus de propostes que es fan tenen objectius i 
destinataris diferents, cadascun d’aquests tres blocs de propostes estarà dividit en 
funció de l’agent a qui va dirigida la proposta. Igualment, les propostes es poden 
classificar també en funció de la durada de l’activitat: algunes d’elles es perllonguen al 
llarg del curs i altres tenen caràcter puntual: trobades, formacions concretes, 
reunions... A la taula que trobareu a continuació es mostren d’una forma clara i 
estructurada les propostes que es desenvolupen a l’apartat següent. 
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 Prop. 1 Creació caixa d’eines participatives X    X 

Prop. 2 Constitució de l’assemblea X   X  

Prop. 3 Elecció del delegat de grup X   X  

Prop. 4 Elecció de subdelegats i secretari d’aula X   X  

Prop. 5 Comissió de gestió del grup. X    X 

Prop. 6 Treball dels drets i deures dels estudiants X    X 

A
 n

iv
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l d
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ce
n

tr
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Prop. 7 Sessió formativa per a l’equip directiu   X X  

Prop. 8 Formació del professorat: els claustres formatius o 
pedagògics. 

 X  X  

Prop. 9 Creació d’un espai per a recull d’idees per a una 
metodologia més participativa 

 X   X 

Prop. 10 Professor coordinador de delegats X X X  X 

Prop. 11 Participació elaboració del Reglament de Règim Intern 
RRI 

X   X  

Prop. 12 Consellers escolars X    X 

Prop. 13 Assemblea de delegats de centre X X X  X 

Prop. 14 Bloc dels delegats X    X 

Prop. 15 Dotar de temps i reconeixement als delegats i delegades.   X  X 

Prop. 16 Creació d’una estructura de comunicació i funcionament 
intern. 

X X   X 

Prop. 17 Avaluació telemàtica X   X  

Prop. 18 Calendari ben pautat X X X  X 
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rn
 Prop. 19 Activitats formatives coordinades amb l’ICE.  X  X  

Prop. 20 Assessorament Secció de Joventut Ajuntament de Girona  X X  X 

Prop. 21 Trobades de delegats de la ciutat X   X  

Prop. 22 Delegat com a representant dels alumnes més enllà del 
centre 

X    X 

Prop. 23 Assemblea de consellers i representants al CEM X    X 

Prop. 24 Participació en activitats per part dels delegats sectorials. X   X  
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6. Contingut de les propostes 
 

Propostes relatives a l’aula 
 

Proposta 1 

Nivell: AULA 

Creació caixa d’eines participatives 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 2: ...donar tècniques i estratègies per a la gestió de la participació. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Descobrir i promoure la gestió del grup i 
les diferents dinàmiques de participació. 

Primer trimestre 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Perllongada Alumnat Alumnat 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta activitat proposa l’elaboració d’un seguit de fitxes que expliquin diferents 
metodologies i estratègies de participació per tal de facilitar la interacció entre els 
alumnes i les dinàmiques de participació a l’aula durant les assemblees. Poden anar 
des de jocs fins a pràctiques estructurades formalment. 
És una proposta que aposta per l’autogestió. En aquest sentit, el tutor del grup posarà 
alguns exemples per orientar als alumnes i ajudar-los a comprendre els objectius 
d’aquesta tasca. Ells en seran els principals constructors. 
Aquesta caixa, per tant, l’elaboraran els propis grups a partir d’alguns exemples donats 
pel propi tutor a proposta del professor coordinador de participació (vegeu la proposta 
10) que poden anar en la línia de: 

- Joc de la pilota: els alumnes es van passant una pilota i aquell alumne que rep 
la pilota ha de donar la seva opinió al respecte d’un tema de debat. 

- Elecció d’un moderador: diversos alumnes proposen un/a company/a seu i els 
elegits decideixen quin d’ells ha de ser el representant. 

Posteriorment, en una assemblea de delegats, es posaran en comú les dinàmiques 
elaborades i es compartiran amb la resta de grups per tal d’aconseguir un arxiu el 
màxim d’ampli i complert en quant a dinàmiques i estratègies de participació. 

 

Proposta 2 

Nivell: AULA 

Constitució de l’assemblea 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 2: ...donar tècniques i estratègies per a la gestió de la participació. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Conèixer què és una assemblea i el seu 
funcionament i concebre el grup com a 
espai de debat i de decisió. 

Primer trimestre 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Puntual   Alumnat Tutor/a 

DESCRIPCIÓ 
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Aquesta sessió serveix per a conèixer els objectius i funcionament de l’assemblea.  Per 
a preparar aquesta sessió, el coordinador podrà utilitzar el document elaborat pels 
Maulets, Dinàmiques assembleàries (vegeu la bibliografia), que inclou molta 
informació adequada per a aquesta activitat. 

 
 

Proposta 3 

Nivell: AULA 

Elecció del delegat de grup 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 1 ...donar pes i importància de la figura del delegat com a representant, per 
tal d’assolir la participació activa del grup classe atorgant-li i respectant les seves 

funcions i capacitat de representació. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Facilitar l’organització i representació del 
grup. 

Primer trimestre 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Puntual Alumnat 
Tutor i coordinador de 

participació 

DESCRIPCIÓ 

L’elecció del delegat de grup es duu a terme, habitualment, mitjançant votació. En 
aquest cas, es proposa que la votació sigui la darrera opció a la que cenyir-se. Es 
fomentarà, per tant, una decisió deliberada que haurà d’anar precedida d’un treball 
sobre les funcions i el rol del delegat. En aquest sentit, la sessió seguiria aquest guió: 

- Debat entorn a les funcions del delegat, primer a partir d’una pluja d’idees dels 
alumnes, després amb aportacions del tutor/a. 

- Definició del perfil del delegat (es pot fer servir el document Bientratando, 
Agenda para la formación de delegados (vegeu la bibliografia)). Seguidament, 
els alumnes proposaran algun dels seus companys i companyes com a 
delegat/ada. Les persones proposades es pronunciaran al respecte i es buscarà 
el consens. 

- Si no hi ha consens i hi ha més d’un candidat, es passarà a votació secreta. Si 
només hi ha un candidat, els alumnes poden decidir si votar la seva candidatura 
a mà alçada o en secret.  

Al final de la sessió, s’anomena el delegat escollit. 

 
 

Proposta 4 

Nivell: AULA 

Elecció de subdelegats i secretari d’aula 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 1: ...dotar als delegats dels coneixements i habilitats que els permetin 
desenvolupar la seva tasca amb totes les garanties i amb els millors resultats: si el 

delegat coneix i utilitza els canals de comunicació serà molt més fàcil que la resta de 
companys i companyes els coneguin i en facin ús. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Repartir les tasques del grup entre Primer trimestre 
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diferents alumnes segons temàtica. 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Puntual Alumnat Alumnat i tutor/a 

DESCRIPCIÓ 

Un cop constituïda l’assemblea i escollit el delegat, es proposa als alumnes un 
repartiment de tasques que els permeti repartir responsabilitats i fomentar la 
implicació del grup en les relacions amb altres agents del centre. La proposta, feta pel 
tutor/a, ha de ser valorada pels alumnes i desestimada en el cas que la considerin 
innecessària o inútil. En cas de considerar-ho adequat, els alumnes proposaran alguns 
temes concrets que es poden delegar i que suposen que aquesta alumnes participin en 
les comissions temàtiques del centre, que busquin notícies rellevants sobre aquell 
tema, que proposin i participin en l’organització d’activitats, etc. Alguns dels 
subdelegats poden estar lligats a temes com medi ambient, esports o celebracions i 
cultura. 
D’ altra banda, s’escollirà una persona que exercirà com a secretari d’aula. Es tractarà 
de buscar una persona que reuneixi les millors característiques per desenvolupar les 
funcions que li siguin atribuïdes i que es basaran, generalment, en recollir els acords 
presos a les assemblees, redactar l’acta de la reunió, gestionar el plafó informatiu de 
l’aula i estar informat dels tràmits que, de manera puntual, siguin requerits a l’alumnat 
per tal de poder-los resoldre els dubtes més freqüents. 

 

Proposta 5 

Nivell: AULA 

Comissió de gestió del grup. 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 1: ...dotar als delegats dels coneixements i habilitats que els permetin 
desenvolupar la seva tasca amb totes les garanties i amb els millors resultats: si el 

delegat coneix i utilitza els canals de comunicació serà molt més fàcil que la resta de 
companys i companyes els coneguin i en facin ús. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Cedir la gestió del grup en un col·lectiu i 
no en una sola persona per facilitar la 
representativitat de les decisions. 

Primer trimestre 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Perllongada Alumnes Tutor/a 

DESCRIPCIÓ 

La Comissió de Gestió és una proposta dirigida a constituir un grup de treball entre 
persones que puguin col·laborar per a resoldre i gestionar les dificultats i interessos del 
grup. En aquest sentit, els membres de la comissió gestora seran elegits entre els 
propis alumnes, que tindran la darrera paraula. La proposta del tutor/a pot enfocar-se 
cap a  incloure en aquest grup –a més del delegat, que n’hauria de ser el coordinador- 
els subdelegats, el secretari d’aula i alguna altra persona que estigui disposada a 
formar part del grup.  
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Proposta 6 

Nivell: AULA 

Treball dels drets i deures dels estudiants 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 2: ...oferir als centres educatius una proposta organitzativa i de funcionament 
per a  l’avenç cap a les pràctiques participatives. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Promoure entre els alumnes una visió de 
llibertat a l’escola, un lloc o no només hi 
ha normes, també drets. 

Anual 
(Sessió concreta al primer trimestre) 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Perllongada Alumnat Alumnat i coordinador 

DESCRIPCIÓ 

El treball dels drets i deures dels alumnes s’integra en aquest conjunt d’activitats com 
una oportunitat per a donar als alumnes el protagonisme i la llibertat que li pertoquen 
en una escola democràtica. 
Per tal de conèixer aquests drets i deures es proposarà que els alumnes del grup facin 
una recerca a través d’Internet. Posteriorment, es posarà en comú la informació 
trobada i les fonts d’on prové.  
Prèviament, el tutor haurà de preparar la sessió amb el delegat del grup perquè sigui 
aquest qui pugui conduir la sessió. Amb ell es farà un treball sobre els drets i deures 
dels estudiants per tal que els conegui de primera mà, en conegui la vigència i la 
posada en pràctica. 

 
 

Propostes relatives als centres 
 

Proposta 7 

Nivell: CENTRE 

Sessió formativa per a l’equip directiu 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 2: ...oferir als centres educatius una proposta organitzativa i de funcionament 
per a  l’avenç cap a les pràctiques participatives. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Presentar el projecte, coordinar i 
planificar el desenvolupament la 
temporització i la gestió del mateix. 

Primer trimestre 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Puntual Equip directiu Tècnics Joventut 

DESCRIPCIÓ 

Amb aquesta sessió es pretén garantir el bon desenvolupament del projecte, en primer 
lloc, perquè permet que l’equip directiu, el “motor” del centre, el conegui en 
profunditat, pugui conèixer les dinàmiques i el funcionament i, per tant, el pugui avalar 
davant el claustre. És important també per iniciar un treball conjunt, per implicar el 
centre en el dia a dia del projecte, per clarificar les funcions, exposar les activitats 
proposades i establir el funcionament tecnològic del mateix (reunions, periodicitat, 



31 

 

canals de comunicació, etc.). També és important que l’equip directiu doni informació 
als tècnics: quins són els punts forts del centre, què destaca o manca en quant a 
participació, de quins recursos disposen, què en sap el claustre del projecte, i altres 
informacions que es puguin tenir en consideració a l’hora de planejar i desenvolupar-
lo. 

 
 

Proposta 8 

Nivell: CENTRE 

Formació del professorat: els claustres formatius o pedagògics.  

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 3: ...facilitar l’acció del professorat en quant a participació i a innovació 
pedagògica amb estratègies concretes. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Donar a conèixer el projecte (1), facilitar 
la seva posada en pràctica (2) i potenciar 
les dinàmiques participatives a l’aula(3). 

 
Cada trimestre 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Puntual Professorat Equip directiu 

DESCRIPCIÓ 

Millorar la participació als centres educatius és un objectiu que passa per l’aprovació i 
la voluntat dels professors, el principal agent de control dels centres. A més, però, és 
important que tinguin les eines per fer-ho: han de voler però també han de poder i 
saber com fer-ho. Per aquest motiu es proposa una reunió claustral de dues o 3 hores 
cada trimestre que permeti  treballar continguts teòrics i metodològics vinculats a la 
participació i que es converteixi en un punt de debat, de dubtes i de propostes entorn 
a com gestionar la participació a les aules. 
Previ a la reunió, el centre farà arribar a la persona encarregada de dinamitzar i dirigir 
aquesta sessió les seves propostes, dubtes i temes d’interès per facilitar que la trobada 
respongui a les seves expectatives, facilitant així una bona preparació de la sessió per 
part del tècnic o persona responsable de dur-la a terme. 

 

Proposta 9 

Nivell: CENTRE 

Creació d’un espai per a recull d’idees per a una metodologia més participativa 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 3: ...facilitar l’acció del professorat en quant a participació i a innovació 
pedagògica amb estratègies concretes. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Compartir experiències d’èxit que ha 
experimentat el professorat. 

Primer trimestre 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Perllongada Professorat Coordinador de 
participació 

DESCRIPCIÓ 

A vegades, petites accions donen grans resultats. És important que la feina i avenços 
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fets en matèria de participació donin el màxim profit, i per aquest motiu, és important 
que convertim les pràctiques que donen bons resultats en exemples i models per a 
crear-ne de noves. Aquesta activitat proposa la creació d’un espai –virtual, en xarxa o 
real- que permeti la interacció entre el professorat i faciliti el contacte d’aquells 
professors que, de forma més o menys individual, estan incrementant el grau 
d’implicació i participació de les seves sessions, de les seves didàctiques. 
Donada la dinàmica dels instituts i el ritme de feina del professorat, es recomana 
trobar una forma senzilla i alhora de fàcil accés per evitar que un sistema massa 
complex suposi la ineficàcia d’aquesta proposta. 

 

Proposta 10 

Nivell: CENTRE 

Professor coordinador de delegats 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 3: ...promoure entre el professorat  metodologies centrades en l’alumne i 
encarades a la participació i l’escola democràtica. 

 OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Garantir el seguiment del projecte i oferir 
als alumnes un referent en quant a la 
participació, la comunicació amb l’equip 
directiu, etc. 

Primer trimestre 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Perllongada Centre Claustre 

DESCRIPCIÓ 

La seva tasca es basa en mantenir el contacte amb els professionals de l’Ajuntament, 
amb l’equip directiu i amb els tutors per tal de gestionar l’organització de trobades, la 
comunicació del grup, etc. Li correspondran també tasques més concretes com la 
coordinació del bloc, l’acompanyament als delegats, el suport tècnic en l’elaboració de 
les actes i convocatòries, etc. Es convertirà en el referent per a temes de participació i 
per al dia a dia dels delegats i serà un important pont de connexió entre alumnes i 
altres agents. 
No obstant això, ha de vetllar perquè la iniciativa sorgeixi entre els estudiants i l’ha de 
motivar en cas de no ser-hi, sobretot a l’inici del projecte. Així mateix, és molt 
important que la persona que assumeixi aquest càrrec ho faci convençut de la 
possibilitat d’assolir els objectius i amb les garanties, per part de l’equip directiu, de 
disposar de temps per a desenvolupar la seva tasca. 

 

 
Proposta 11 

Nivell: CENTRE 

Participació en l’elaboració del Reglament de Règim Intern (RRI) 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 2: ...crear nous espais de participació directa amb capacitat de decisió. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Implicar l’alumnat en les gestions del 
centre i potenciar l’autogestió a través de 
la participació en l’elaboració de normes. 

 
Segon trimestre 
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TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Puntual Alumnat Professorat 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta és una proposta molt concreta que, si bé pot no desenvolupar-se 
estrictament, pot servir per a orientar alguna acció participativa en aquesta línia.  
La participació de l’alumnat en l’elaboració dels marcs reglamentaris dels centres és 
imprescindible per a promoure la seva identificació i implicació amb el centre. En 
aquest sentit, sentir-se partícips de la construcció de les limitacions col·lectives –les 
normes- propiciarà que es redueixin la distància entre professorat i alumnat, la 
sensació de comandants i comandats i el repartiment i compartiment de les 
responsabilitats de gestió, una pràctica també democràtica. 
Aquests paràmetres, si bé en el cas del Reglament de Règim Intern adopten un 
especial interès, poden adaptar-se també a l’elaboració o modificació d’altres 
documents o a altes tipus d’activitats amb repercussió sobre el dia a dia del centre. 

 

Proposta 12 

Nivell: CENTRE 

Consellers escolars 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 2: ...establir vincles d’identitat entre diferents grups i cursos per trobar i 
donar resposta  a necessitats comunes. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Fomentar la participació de l’alumnat en 
el Consell Escolar, millorar el coneixement 
dels representants i els canals de 
comunicació amb els estudiants. 

Anual 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Perllongada Alumnat Equip directiu 

DESCRIPCIÓ 

Donar més representativitat als consellers escolars passa per fer-los visibles, facilitar-
los el contacte amb els delegats i amb els estudiants. Per aquest motiu, els 
representants al Consell Escolar (CE) treballaran coordinadament amb els delegats i 
assistiran a aquelles assemblees de delegats per a les que siguin convocats i també a 
aquelles anteriors a la reunió del CE. 
Pel que fa a l’elecció dels estudiats representants, es proposa que es faci a través d’una 
campanya electoral que permeti als candidats defensar la seva candidatura de forma 
individual o conjunta. En aquest sentit, el centre ha d’estar obert a les modificacions 
horàries necessàries i els professors han de ser flexibles i propicis als canvis necessaris. 

 
 

Proposta 13 

Nivell: CENTRE 

Assemblea de delegats de centre 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 2: ...establir vincles d’identitat entre diferents grups i cursos per trobar i 
donar resposta  a necessitats comunes. 
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OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Facilitar i promoure la coordinació entre 
els estudiants de diferents grups i la seva 
acció conjunta. 

Mensual 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Perllongada Centre Coordinador i alumnes 

DESCRIPCIÓ 

L’assemblea de delegats del centre es reunirà mensualment per abordar els temes que 
interessin als alumnes o que permetin o requereixin la seva participació. Es 
desenvoluparan en un espai de temps dividit en dues parts: una primer part, breu, en 
què el director/a i el coordinador/a presentaran els punts de l’ordre del dia i estaran a 
disposició dels alumnes per a donar-los informació; una segona part més extensa en 
què els delegats debatran i treballaran, sols, les seves propostes i temes previstos; i 
una tercera part en què es farà una transferència d’informació novament amb l’equip 
directiu i el coordinador. D’aquesta manera es pretén garantir l’autogestió de 
l’assemblea per part dels alumnes. 
Pel que fa al grup, es proposarà el repartiment de tres càrrecs: un portaveu dels 
delegats, un secretari d’assemblea i un moderador. Les convocatòries es faran amb 
l’antelació necessària per permetre el debat dels temes a tractar en tots els grups del 
centre. Per aquest motiu, cada convocatòria anirà acompanyada de l’ordre del dia que 
elaborarà el coordinador amb les propostes dels delegats i de l’equip directiu. 
A l’assemblea de delegats hi assistiran també els Consellers Escolars. 

 

Proposta 14 

Nivell: CENTRE 

Bloc dels delegats 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 2: ...establir vincles d’identitat entre diferents grups i cursos per trobar i 
donar resposta  a necessitats comunes. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Construir un espai de comunicació entre 
els propis delegats i entre delegats i 
alumnes. 

Segon trimestre 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Perllongada Alumnat Coordinador 

DESCRIPCIÓ 

Aquest bloc pretén ser la referència virtual pels estudiants del centre en quant a 
participació, cohesió de grups i representació de l’alumnat. Aquest espai podrà estar 
estructurat amb diferents pàgines que donaran la informació referida als grups, als 
representants, els canals de participació, el projecte, la presència a les xarxes socials i 
les vies de contacte amb els diferents representants. Serà també un espai per a 
compartir documents i fer arribar als alumnes els ordres del dia i les actes de cada 
trobada. 
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Proposta 15 

Nivell: CENTRE 

Dotar de temps i reconeixement als delegats i delegades. 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 1: ...donar pes i importància de la figura del delegat com a representant, per 
tal d’assolir la participació activa del grup classe atorgant-li i respectant les seves 

funcions i capacitat de representació. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Revalorar la figura del delegat, facilitar les 
tasques que desenvolupa i la seva 
compatibilitat amb les tasques d’estudi. 

Anual 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Perllongada Centre i equip directiu Equip directiu 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta proposta no es materialitza en una activitat concreta. Sí que ha de donar peu 
a un debat per part del claustre que permeti trobar diferents opcions per a gratificar 
els estudiants que s’impliquen en la gestió del grup i del centre. Algun exemple de 
caràcter material podria ser que el centre els cobreixi les despeses d’alguna sortida o 
els doni algun material escolar que necessitin. Una gratificació menys materialista 
podria consistir en organitzar algun acte extraordinari per aquests alumnes o expedir-
los un certificat a final del curs on es reconegui la seva tasca. 
 

A més, l’equip directiu haurà de vetllar perquè el professorat sigui estrictament 
comprensiu amb les absències dels alumnes i que aquestes no es converteixin en 
motiu de càstigs. És, per tant, una proposta que s’ha de concretar a cada centre en 
funció dels criteris establerts per cada claustre. 

 

Proposta 16 

Nivell: CENTRE 

Creació d’una estructura de comunicació i funcionament intern. 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 2: ...reforçar els canals de comunicació interns. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Aconseguir uns protocols de 
funcionament que garanteixin la 
participació fluida i en igualtat de 
condicions per a tot l’alumnat. 

Segon trimestre 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Perllongada Alumnat i professorat. Coordinador 

DESCRIPCIÓ 

Com en tota entitat, els centres educatius disposen de protocols de funcionament que 
permeten la comunicació i l’organització dels actes que s’hi desenvolupen. Per aquest 
projecte és necessari establir un criteri de funcionament que permeti a tots els 
alumnes exercir el seu dret a la participació sense cap mena de distinció. S’elaborarà, 
per tant, un document breu, clar i organitzat a cada centre on s’expliqui l’estructura de 
funcionament i comunicació, des de l’ús i gestió del bloc fins a les informacions que 
s’hauran de penjar al taulell d’anuncis passant per les convocatòries individuals als 
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delegats i la gestió dels perfils de Facebook i Twitter, si s’escau. 
Aquest document inclourà també les directrius de funcionament de comunicació 
interna: convocatòries, actes... establint un protocol rigorós i ben organitzat que 
permeti als alumnes i professors que s’incorporin conèixer-ne el funcionament.  

 

Proposta 17 

Nivell: CENTRE 

Avaluació telemàtica 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 2: ...reforçar els canals de comunicació interns. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Millorar els canals i sistemes de 
participació. Conèixer la valoració dels 
delegats i proposar millores. 

Fi de trimestre 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Puntual Alumant Coordinador 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta activitat consisteix en passar a tots els alumnes una enquesta per afavorir la 
valoració dels seus representants, tant delegats com consellers escolars. L’objectiu és 
que les opinions es donin en forma de propostes de millora, per evitar que la crítica 
descontrolada pugui acabar amb la motivació dels representants i pugui provocar una 
sensació negativa entorn a la participació. 
L’eina que es farà servir per dur a terme aquesta activitat seran enquestes virtuals 
(elaborades, per exemple, amb Google Drive). Podeu veure una proposta del guió 
d’avaluació a l’annex 5. 

 

Proposta 18 

Nivell: CENTRE 

Calendari ben pautat 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 3: ... coordinar i organitzar la gestió del projecte. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Garantir una evolució cap als objectius 
finals en acabar el curs i facilitar 
l’organització del centre i la compaginació 
amb altres activitats i amb el dia a dia. 

Inici del primer trimestre 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Perllongada Tots els agents implicats Tècnics ajuntament, equip 
directiu i coordinador 

DESCRIPCIÓ 

El calendari és important per al bon desenvolupament del projecte. Per aquest motiu, 
les activitats proposades van acompanyades d’una proposta cronològica inicial el 
desenvolupament i seguiment de la qual dependrà exclusivament de la decisió del 
centre. 
L’elaboració d’un calendari, si bé pot semblar una activitat secundària, és bàsica per 
donar estabilitat i consistència al projecte. Serà important, també, complir amb els 
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terminis i treballar plantejant les accions desenvolupades tenint en compte els 
períodes vinents. 

 
Propostes relatives a l’entorn 
 

Proposta 19 

Nivell: ENTORN 

Activitats formatives coordinades amb l’ICE. 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 3: ...facilitar l’acció del professorat en quant a participació i a innovació 
pedagògica amb estratègies concretes. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Aprofitar els recursos formatius que 
ofereix l’ICE i promoure la formació en 
matèria de participació als centres 
educatius. 

 
Anual 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Puntual Professorat Ajuntament i equips directius 

DESCRIPCIÓ 

L’Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE) és un òrgan depenent de la 
Universitat de Girona que té per objectiu garantir una oferta formativa continuada per 
als professionals de l’educació de tots els nivells. La seva oferta és complerta i prou 
variada. En algunes de les ofertes del curs 2012-2013 ja hi trobem continguts que 
guarden relació amb els objectius d’aquest projecte. Estratègies participatives a l’aula 
universitària6, L’Aprenentatge Servei a la Universitat7, Tècniques de dinamització de 
grups8 o Motivació i participació activa9 són alguns d’aquests cursos. 
La proposta pretén que una bona coordinació entre l’ICE, l’Ajuntament i els Instituts 
permeti un increment de la participació del professorat de secundària en les activitats 
formatives de l’ICE –aquests exemples es dirigien a professors d’universitat- i una 
oferta concreta i especialitzada en l’àmbit de la participació i la gestió dels centres i les 
aules en aquest sentit. 

 
 

Proposta 20 

Nivell: ENTORN 

Assessorament Secció de Joventut Ajuntament de Girona 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 3: ... coordinar i organitzar la gestió del projecte. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Garantir la coordinació del projecte en el 
centre i amb els agents externs que hi 
participen. 

Mensual 

                                                 
6
 Ref. 1213FUPO33 

7
 Ref. 1213FUX83 

8
 Ref. 1213FUPO40 

9
 Ref. 1213FUPO29 
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TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Perllongada Professorat/Centre/Ajuntament/... Tècnics secció de Joventut 

DESCRIPCIÓ 

Per tal de garantir el bon desenvolupament del projecte i aprofundir i aprofitar al 
màxim les oportunitats que ofereix l’entorn, es duran a terme reunions de coordinació 
entre l’equip de la Secció de Joventut de l’Ajuntament, els coordinadors de participació 
i delegats a cada centre i les entitats externes (Centres Cívics, regidoria d’educació, 
etc.) que hi estiguin implicades. En aquestes reunions es farà un seguiment dels plans 
elaborats per cada centre –seguiment intern- i es treballaran les propostes conjuntes 
dels centres -seguiment extern. Així mateix, aquest seguiment extern permetrà la 
comparació entre centres, la posada en comú d’aspectes concrets i la visió global del 
projecte a nivell de barris i de ciutat. 

 

Proposta 21 

Nivell: ENTORN 

Trobades de delegats de la ciutat 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 2: ...reforçar la participació en els òrgans municipals existents. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Promoure la interacció entre els diferents 
barris, compartir problemàtiques, buscar 
iniciatives conjuntes de ciutat. 

Trimestral 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Puntual Alumnes (delegats) Regidoria i tècnics ajuntament 

DESCRIPCIÓ 

Les trobades de delegats de la Ciutat de Girona es duran a terme un cop cada trimestre 
i tindran per objectiu la creació de diversos espais de debat juvenil a la ciutat de 
Girona. La proposta consisteix en crear diferents grups que permetin un debat fluït i 
productiu i que, alhora, permetin relacionar Instituts de la ciutat que estan allunyats i 
que representen realitats sovint diferents. El pla pilot servirà, en aquest sentit, per 
estudiar-ne la viabilitat i per treure conclusions al respectes de la idoneïtat d’ajuntar 
els institut seguint aquests criteris o si serà més interessant fer-ho seguint un criteri de 
proximitat territorial. 
Les trobades serviran, al primer trimestre, per a conèixer les funcions dels delegats, els 
drets dels estudiants i algunes estratègies de gestió i organització; al segon trimestre, 
per a intercanviar opinions, estratègies de funcionament, resoldre dubtes i debatre les 
decisions preses al CEM; i al tercer trimestre, per avaluar el curs, el seguiment fet, 
preparar les futures eleccions de delegats, fer propostes de millora i elaborar una 
memòria anual. 

 

Proposta 22 

Nivell: ENTORN 

Delegat com a representant dels alumnes més enllà del centre 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 1: ...crear espais locals de formació, participació i diàleg entre els 
representants dels estudiants. 
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OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Millorar la interacció del grup amb 
l’entorn i donar al delegat la capacitat de 
representar el grup més enllà del centre. 

Anual 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Perllongada Alumnes/Centre Alumnes i professorat 

DESCRIPCIÓ 

Al llarg del curs, els barris desenvolupen multitud d’activitats, trobades de veïns, 
reunions, etc. Els delegats de grup, en tant que representats escollits pels alumnes de 
la classe i del barri, tenen la legitimitat d’assistir-hi en nom del grup. Aquesta 
assistència a actes externs dóna autonomia als delegats i els requereix prendre més 
responsabilitats de les que se li atorguen inicialment. L’assistència a les trobades, en el 
cas de fer-se en horari lectiu, requeriran d’un permís especial dels tutors/es i del 
suport del professorat per tal de garantir-ne la seva participació. 

 

Proposta 23 

Nivell: ENTORN 

Assemblea de consellers i representants al CEM 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 1: ...crear espais locals de formació, participació i diàleg entre els 
representants dels estudiants. 

OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Crear un espai de diàleg a nivell d’Instituts 
que permeti construir un discurs unificat i 
complert sobre les necessitats del centre, 
dels alumnes i de la ciutat. 

Segon trimestre 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Puntual Alumnat i Ajuntament Tècnics de joventut 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta proposta pretén que els representants al Consell Escolar es puguin convertir 
en representants dels estudiants del centre també quan l’han de representar fora 
d’aquesta institució. D’una banda es proposa que els representants dels alumnes de la 
ciutat als diferents consells escolars es constitueixin com a òrgan de consulta de les 
decisions de l’Ajuntament. D’altra banda, que alguns d’aquests alumnes entrin a 
formar part del Consell Escolar Municipal (CEM)10. 
És important que existeixi una relació entre la reunió del CEM i la trobada de delegats 
del segon trimestre, ja que en aquesta es debatran i treballaran les decisions preses. 

 
 

Proposta 24 

Nivell: ENTORN 

Participació en activitats per part dels subdelegats. 

OBJECTIU PRINCIPAL I ESPECÍFIC DEL QUE ES DESPRÈN 

Objectiu 2: ...reforçar la participació en els òrgans municipals existents. 

                                                 
10 Actualment, al CEM només hi participen dos representants dels alumnes. Hi ha 9 places per a 
alumnes. Vegeu-ne la composició: http://www.girona.cat/web/educacio/cem_composicio.php 

http://www.girona.cat/web/educacio/cem_composicio.php
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OBJECTIU CONCRET PERÍODE 

Promoure el coneixement per part dels 
alumnes de les seves àrees 
d’especialització i d’interès. 

Anual 

TIPUS DIRIGIDA A GESTIONADA PER 

Puntual Alumnat Equip directiu i coordinador 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta proposta pretén que els subdelegats encarregats de gestionar temes concrets, 
per exemple, de medi ambient o cultura, puguin participar facilitat en actes sobre el 
tema que els correspongui. Això implica, novament, impulsar la iniciativa personal per 
assistir a esdeveniments fora de l’horari lectiu, informar als centres dels actes duts a 
terme a l’entorn i facilitar la participació del delegat en activitats (inicialment) no 
curriculars en horari lectiu. Aquesta implicació i dedicació requerirà un reconeixement 
per part del centre seguint els criteris establerts a la Proposta 15.11 
D’altra banda, és oportú reunir, anualment, els subdelegats amb els regidors de 
l’ajuntament que gestionin les àrees en qüestió, per exemple, amb el/la regidor/a de 
cultura. 

 
 
 
 
 

  

                                                 
11

 Proposta 15, página 34 
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7. Desenvolupament tècnic i temporalització del projecte 
 
Centres participants:  

 
Els centres en què es durà a terme el pla pilot d’aquest projecte són l’Institut 

Santa Eugènia, l’Institut Montilivi i l’Institut Santiago Sobrequés de Girona. La decisió 
d’escollir aquests tres centres i no uns altres es deu al contacte i treball ja existent 
entre els professionals de la Secció de Joventut i els equips docents d’aquests a través 
de programes com els Tallers d’Èxit Escolar (on alumnes de 2n i 3r d’ESO van a fer els 
deures amb el suport de voluntaris) o el programa PIDCES (Punt d’Informació Dins del 
Centres d’Educació Secundària) que a través d’un informador juvenil pretén fer arribar 
als instituts informació sobre temes d’interès juvenil durant el temps d’esbarjo.  
 
D’aquesta manera, la intervenció en aquests tres instituts servirà com a prova pilot i 
s’acompanyarà d’una avaluació que permeti consolidar el projecte i estendre’l a la 
resta d’Instituts de la ciutat durant el curs vinent. 

 
A més, en el cas de l’Institut Montilivi, al llarg d’aquest curs (2012/13) el tècnic 

de formació i orientació acadèmica de l’Estació Espai Jove ha treballat conjuntament 
amb la psicopedagoga del centre amb l’objectiu d’ajudar un grup considerable 
d’alumnes de FP que a meitat del curs han tingut problemes i dubtes sobre la idoneïtat 
de l’elecció de cicle formatiu feta. 
 
Regidories implicades:  

 
Aquest projecte ha estat impulsat, inicialment, per la regidoria de Joventut, en 

solitari. No obstant això, per qüestions òbvies i per garantir la coordinació de les 
tasques que es duran a terme, es proposa vincular-hi també la regidoria d’Educació. 
Això permetrà disposar de més recursos, tant econòmics com humans. A més, aquesta 
regidoria és responsable dels temes educatius i del Consell Escolar Municipal i, per 
tant, és adequat que s’hi vinculi. A més, ajuntar dues regidories suposa tenir més 
presència dins l’Ajuntament i dins l’Equip de Govern ja que actualment la regidora 
d’educació forma part de la Junta de Govern –la de joventut, en canvi, no en forma 
part-, i això facilita que el projecte agafa un pes més rellevant i amb una visió més 
global de la ciutat. 
 
Relació i implicació d’entitats externes:  

Aquest projecte té com a principal objectiu la participació i, en tant que aquest 
és un concepte i un objectiu d’ampli abast i d’interès i visió col·lectiva, requereix de la 
interacció entre diferents entitats i agents socials. És per aquest motiu que la 
coordinació entre diferents entitats (ICE, casals, centres cívics, Ajuntament, etc.) és 
fonamental per al bon devenir del projecte. Per aquest motiu, els tècnics de la secció 
de Joventut seran els encarregats de coordinar i promoure la interacció i el treball 
conjunt entre els diferents agents participants. A més, s’encarregaran del treball 
directe amb els centres i de la dinamització del projecte. 
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Recursos humans 
 

Aquest és un projecte de les persones i per a les persones. No té pràcticament 
cap fonament material. Només persones i valors. D’aquí que els recursos humans que 
hi intervenen siguin molts i les seves funcions també molt diferents. D’una banda, hi 
participen tots els alumnes. La seva implicació és fonamental. D’altra banda hi 
participa tot un conjunt de professionals i responsables que són els encarregats de 
guiar el procés encara que cedint de forma gradual les responsabilitats i la iniciativa als 
alumnes. 
 
Per a desenvolupar aquestes tasques, es compta amb la feina de: 

 Un tècnic de la secció de Joventut –actual encarregat de les orientacions 
acadèmiques i relació amb els instituts. 

 Un informador de la mateixa secció –que actuarà com a enllaç extern del 
projecte amb el dia a dia de l’Espai d’Els Químics. 

 Una tècnica de l’àrea d’Educació, que coordinarà el projecte i vincularà els 
centres amb l’ajuntament. 

 El professorat i els equips directius dels Instituts. 

 La indispensable i principal participació de l’alumnat. 
 
A més, hi participaran de forma indirecta  

 El Personal d’Administració i Serveis dels centres 

 Els representants polítics de l’Ajuntament, que intervindran puntualment. 

 El teixit associatiu dels barris i de la ciutat. 
 

La coordinació entre aquests agents es contempla a la proposta 20 d’aquest 
projecte i pretén ser la garantia d’una tasca professional i democràtica en favor de 
l’assoliment dels objectius d’aquest projecte. 
 
Recursos econòmics 

 
Les necessitats econòmiques d’aquest projecte no seran excessivament 

elevades, ja que la major part de les tasques les duen a terme persones que formen 
part de les plantilles dels centres i de l’ajuntament. Existeix la possibilitat, en tot cas, 
d’ampliar la jornada a un dels informadors perquè pugui atendre millor les demandes 
dels centres. En aquest cas, seria una inversió que aniria a compte de l’Ajuntament de 
Girona. 
 

Sí que s’ha de tenir en compte la necessitat de destinar una partida 
pressupostària a cada centre en concepte de despeses de mobilitat, material fungible, 
etc. Les activitats i previsions econòmiques que a priori es contemplen són: 
 

 CONCEPTE IMPORT 

PROPOSTA 1:  
Caixa d’eines 

Despeses per a l’elaboració de la caixa i de les 
fitxes. 

20 €/any 

PROPOSTA 8:  
Claustres formatius 

Despeses per a contractació de professionals i 
dietes corresponents. 

150 
€/trim. 
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PROPOSTA 21:  
Trobades de delegats de 
la ciutat 

Esmorzar-convidada i transport per als alumnes 
(bitllets d’autobús urbà). 

150 €/any 

PROPOSTA 22:   
Delegats més enllà dels 
centres 

Despeses diverses de desplaçament i dietes. 50 
euros/any 

PROPOSTA 23:  
Assemblees de consellers 
i representants al CEM 

Transport dels alumnes i del professorat 
acompanyant en transport públic. Targetes multi-
viatges. 

40 
euros/any 

MATERIAL FUNGIBLE Fotocòpies, pòsters, convocatòries, altres 
materials. 

30 €/any 

TOTAL PER CENTRE12  740€/any 

 
La resta de propostes, no representen un cost per als centres educatius. El pes 

pot recaure sobre el departament d’educació, que, possiblement i a mode d’exemple, 
hagi de cobrir algunes hores més de docència de professorat o de la Universitat de 
Girona, a través de l’ICE. 

 
 
Temporalització de tasques 

 
La temporalització de les tasques i de tot el procés és fruit d’una valoració molt 

positiva de la Proposta 413. La importància d’aquest aspecte organitzatiu tan rellevant 
rau en el fet que l’estructura i el funcionament dels centres educatius –en aquest cas, 
dels instituts- és tan complexa que requereix d’una rigorositat estricta i molt 
planificada per garantir el bon devenir de tota l’activitat que s’hi duu a terme. 
 

Donat que es tracta d’un projecte nou, s’ha d’entendre que aquesta 
seqüenciació es pot veure alterada i que haurà de ser avaluada un cop acabi el curs. 
 

TEMPORALITZACIÓ DE TASQUES  
Proposta 5: Comissió de gestió del grup. 

A
N

U
A

LS
 

  
Proposta 6: Treball dels drets i deures dels estudiants. 
Proposta 12: Consellers escolars. 
Proposta 15: Dotar de temps i reconeixement als delegats i delegades. 

Proposta 19: Activitats formatives coordinades amb l’ICE. 
Proposta 22: Delegat com a representant dels alumnes més enllà del centre. 

Proposta 24: Participació en activitats per part dels delegats sectorials. 
Setembre 

P
R

IM
ER

 
TR

IM
ES

TR
E 

1a Setmana: Proposta 7: Activitat formativa per a l’equip directiu. 
2a Setmana: Proposta 10: Professor coordinador de delegats. 

 Proposta 18: Calendari ben pautat. 
3a Setmana: Proposta 8: Sessió formativa del professorat: claustre formatiu 

Proposta 9: Creació d’un espai per a recull d’idees per a una metodologia més    
participativa. 

                                                 
12

 La despesa que s’atribueix a cada centre será sufragada per l’administració local, que buscarà suport 
de la Diputació i la Generalitat. 
13

 Proposta 4, página 27. 
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4a Setmana: Proposta 1: Creació caixa d’eines participatives. 
Octubre 
1a Setmana: Proposta 2: Constitució de l’assemblea. 
2a Setmana: Proposta 3: Elecció del delegat de grup. 
3a Setmana: Proposta 4: Elecció de subdelegats i secretari d’aula. 
                       Proposta 5: Comissió de gestió del grup (constitució). 
4a Setmana: Proposta 6: Treball dels drets i deures dels estudiants. 
Novembre 
1a Setmana: Proposta 16: Creació d’una estructura de comunicació i funcionament intern. 
2a Setmana: 
3a Setmana: 
4a Setmana: 
Desembre 
1a Setmana: Proposta 13: Assemblea de delegats del centre. Constitució i primera 
trobada. 
2a Setmana: Proposta 21: Trobades de delegats de la ciutat. 
3a Setmana: Proposta 17: Avaluació telemàtica. 

Gener 

SE
G

O
N

 T
R

IM
ES

TR
E 

1a Setmana: Proposta 14: Bloc dels delegats (elaboració). 
2a Setmana: 
3a Setmana: 
4a Setmana: Proposta 8: Sessió formativa del professorat: claustre formatiu. 
Febrer 
1a Setmana: Proposta 11: Participació elaboració del Reglament de Règim Intern. 
2a Setmana: 
3a Setmana: 
4a Setmana: 
Març 
1a Setmana: Proposta 21: Trobades de delegats de la ciutat. 
2a Setmana: Proposta 23: Assemblea de consellers/es i representants al CEM. 
3a Setmana: 
4a Setmana: 
Abril 
1a Setmana: 
2a Setmana: Proposta 13: Assemblea de delegats del centre. Constitució i primera 
trobada. 

Proposta 17: Avaluació telemàtica. 

4a Setmana: 

TE
R

C
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

Maig 
1a Setmana: 
2a Setmana: 
3a Setmana: 
4a Setmana: 
Juny 
1a Setmana: Proposta 13: Assemblea de delegats del centre. Constitució i primera 
trobada. 
2a Setmana: Proposta 17: Avaluació telemàtica. 
3a Setmana: 
4a Setmana: 
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8. Avaluació de la proposta 
 

La complexitat dels objectius i de la proposta implica que l’avaluació hagi de ser 
també complexa i a diferents nivells. En primer lloc, caldrà una avaluació continuada. 
Les trobades de coordinació seran l’espai i temps adequat per fer-ho. En cas que sigui 
necessari s’adoptaran decisions que modifiquin les propostes inicials per aconseguir un 
millor desenvolupament i resultat. 

D’altra banda, la proposta tindrà una avaluació final més complerta que haurà de 
tenir en compte els següents agents i els corresponents punts: 

 

 Avaluació per part del professorat, que ha de fer referència, especialment, als 
aspectes vinculats amb la gestió de l’aula, als canvis metodològics, i a la gestió 
de les tutories, en el cas dels tutors. Caldrà que cada professor empleni el full 
d’avaluació de l’annex 2 de forma individual. 
 

 Avaluació per part de l’equip directiu: ha de centrar-se en l’organització del  
centre, la relació entre els diferents professors, la tasca del coordinador, la 
resposta del professorat i la relació entre els centres educatius. Caldrà que cada 
membre de l’equip directiu empleni el full d’avaluació de l’annex 3 de forma 
individual. 
 

 Avaluació per part del coordinador: haurà d’avaluar els canals de participació, 
les diferents eines, la resposta dels alumnes, la seva implicació en les activitats, 
el seu propi paper i el suport rebut per part dels tècnics municipals. Caldrà que 
el coordinador empleni el full d’avaluació de l’annex 4 de forma individual. 

 

 Avaluació dels alumnes: haurà de centrar-se en recollir les percepcions dels 
alumnes, els canvis d’opinió entorn a l’organització del grup, la utilitat que li 
veuen, les millores que els processos han suposat, la opinió entorn a la figura 
del delegat, els canvis produïts, etc. Serà important considerar la possibilitat de 
fer una avaluació específica per als propis delegats i consellers que permeti 
buscar millores en els espais i funcions específics en què només ells participen. 
Caldrà que els alumnes emplenin el full d’avaluació de l’annex 5 de forma 
individual. 
 

 Avaluació per part dels tècnics de l’ajuntament: haurà de ser una avaluació 
global que inclogui les avaluacions parcials dutes a terme. Caldrà que els tècnics 
emplenin conjuntament el full d’avaluació de l’annex 6. 
 

 Avaluació de caràcter polític per part de l’ajuntament: haurà de donar compte 
al ple, si s’escau, a la premsa, i als propis centres educatius. Destacarà 
l’avaluació en el sí del Consell Escolar Municipal: millora de la representativitat, 
participació activa, millora de la cohesió a nivell de ciutat,etc. Caldrà que els 
membres del govern emplenin el full d’avaluació de l’annex. 
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9. Conclusions 
 

La participació als centres educatius s’ha centrat en complir el reglament com a 
mesura de suficiència. L’impuls real de la participació i els projectes a nivell de centres 
són minoritaris i no compleixen les expectatives de l’alumnat tal com indica l’estudi de 
la Fundació Pere Terrés. 
 

El plantejament del projecte abandona la utopia i es centre en un pla real. Els 
objectius a curt termini permetran veure els avenços fets i alhora els canvis necessaris 
per a millorar. Moltes de les propostes tenen com a garantia l’experiència 
desenvolupada en altres centres i ciutats. No obstant això, l’èxit de les propostes no 
depèn d’elles mateixes sinó de la implicació de la comunitat educativa. El projecte, per 
tant, té un elevat índex de dependència i corre el risc de, tot i fer una bona 
planificació, no assolir el grau de desenvolupament ni els objectius marcats. 
 

La participació als centres educatius no té només uns objectius organitzatius, a 
curt termini i dins les parets de l’escola. És un objectiu social. El que es viu i es veu a 
l’escola s’instaura en les creences, i així, influeix en la concepció que tenen als alumnes 
al respecte de la participació i la democràcia. Es preveu que aquesta feina doni millors i 
més importants resultats a mig i llarg termini que a curt plaç. 
 

És possible, també, que totes les propostes que s’han fet en la línia de la 
participació hagin quedat a mitges tintes. La sensació és que es fan moltes 
declaracions d’intencions que acaben per diluir-se quan allò desitjable seria que 
passessin a formar part de l’essència, l’estructura i el dia a dia dels centres. D’altra 
banda, sembla existir una manca de resultats entorn a les propostes que s’han 
desenvolupat en molts centres. Tenir un bon anàlisi de resultats incrementaria 
l’interès i la convicció en la validesa d’aquestes propostes. 
 

Existeixen alguns reculls de bones pràctiques que han posat en marxa els 
serveis educatius territorials a Catalunya. Seria interessant donar-los més rellevància, 
donar-los a conèixer, ordenar-los i fer-los accessibles als centres educatius. Les 
pràctiques, haurien d’esser avaluades i validades per un grup de professionals per tal 
de posar-les en valor i dotar-les de la certificació necessària. 
  

Cada centre es troba en una situació diferent. En qualsevol cas, segons l’estudi 
que ha acompanyat el desenvolupament teòric del treball, sembla clar que pocs han 
assolit els objectius en l’àmbit de la participació i la gestió comunitària dels centres. 
La necessitat de projectes com aquest és, per tant, inqüestionable i imminent. 
 

Cal treballar perquè la participació no sigui un element extern, forçat o obligat 
als centres educatius. És important, en aquest sentit, donar utilitat, rigorositat i 
credibilitat a les iniciatives, espais i decisions vinculades a la participació. Només així la 
participació serà requerida i valorada per tots els membres de la comunitat.  
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La implicació de l’alumnat i del professorat en aquest projecte passa per 
analitzar aquelles situacions de desacord, de disconformitat, i veure que la manca de 
participació i consens ha estat la raó d’aquest desafecte. La participació de l’alumnat i 
del professorat ha de garantir la convivència, el bon ambient i el sentiment de 
pertinença a la comunitat educativa. 
 

El projecte que es presenta és complex i requereix d’una bona coordinació i 
implicació dels agents participants: alumnes, claustre, professionals i tècnics. Els 
centres educatius són realitats encara més complexes i travessen, en aquests 
moments, una realitat difícil. També el professorat es sent, sovint, desmotivat a causa 
del poc respecte de la societat cap a l’educació i cap a la seva tasca –desencant 
motivat per causes diverses. La implantació d’aquest projecte pot ser una llosa que 
dificulti la tasca dels centres. No obstant, també pot ser una via d’escapament, una 
forma de compartir opinions, d’obrir el centre i crear un clima de major convivència, 
amb sinèrgies positives entre alumnat i professorat, tan necessàries avui. 
 

És possible que un dels aspectes millorables del projecte (aquesta és una 
hipòtesi prematura) sigui la poca concreció de les propostes. Fer-les més concretes 
facilitaria, en alguns casos el desenvolupament de les mateixes: el professorat té molta 
feina i sovint, acumular més tasques va en prejudici de totes elles. No obstant això, la 
proposta és oberta intencionadament. Cada centre té una forma diferent de funcionar, 
ha desenvolupat de forma diferent els seus canals de participació i té un claustre 
diferent. Propostes obertes permeten adaptar-se més fàcilment, ser modificades i 
compaginar-se amb l’estructura ja existent als centres educatius. En qualsevol cas, 
incloure el professorat en el nucli i en els objectius del projecte facilita la seva 
implicació en el desenvolupament del mateix, aspecte altament rellevant. 
 

Com tots els projectes, el projecte que es presenta necessita un lideratge que 
permeti consolidar-lo i dur-lo a terme. Aquest lideratge pot resultar difícil 
d’aconseguir. En aquest sentit, val la pena remarcar la solidesa que els tècnics de 
joventut poden donar al desenvolupament del mateix. L’objectiu últim és que els 
propis centres prenguin el lideratge i que els serveis municipals desenvolupin tasques 
de coordinació i assessorament. Val a dir que els nous espais de participació 
requereixen, a més d’una posada en marxa inicial, unes pautes de funcionament clares 
que en garanteixin la viabilitat i el seu desenvolupament i prolongació en el temps. 
 

En la mateixa línia, és de rebut posar en valor el potencial humà de l’equip de 
tècnics de la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona, preocupats per la millora i 
implicats al 100% en totes les activitats en què treballen. La seva decisió d’avaluar les 
trobades de delegats i buscar un plantejament de millora n’és un exemple clar. 
 

Administrativament, a banda de competències, queda clar que en un àmbit tan 
actiu, pràctic i pròxim com és la participació, els ajuntament i administracions properes 
als ciutadans han de potenciar-la i garantir-ne el desenvolupament. 
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ANNEX 1 
 
Experiència 1  
Nom de la pràctica EPS! (Espai de Participació a Secundària) 
Document d’on s’obté Recull d’experiències de participació a secundària. Les entitats als 

centres. 
Autor i any Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 2011 
URL http://www.cnjc.cat/documents/llibret-terriotrial-ok.pdf   
Resum de la pràctica 
Seguit de trobades que pretenen promocionar l’associacionisme juvenil a secundària i 
fomentar la participació entre els i les estudiants. Els continguts –que es treballaran amb 
fitxes- ajudaran els alumnes a millorar la seva capacitat organitzativa, a debatre sobre la 
participació als centres, els processos necessaris per a constituir una associació d’estudiants, 
etc. 
Punts forts 
Explicar les “fitxes pràctiques” per tal de crear una “caixa d’eines participatives”. 
Aquestes fitxes expliquen, per exemple, com muntar una xerrada sobre un tema 
en concret o quins passos s’han de fer per constituir una assemblea, com millorar 
la comunicació amb l’alumnat o què fer si es vol participar en un sindicat d’estudiants. 
Aquesta caixa d’eines s’actualitzarà i s’ampliarà per tal de generar una eina 
dinàmica. 
 

Experiència 2  
Nom de la pràctica Formació de consellers/es escolars 
Document d’on s’obté Recull d’experiències de participació a secundària. Les entitats als 

centres. 
Autor i data Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 2011 
URL http://www.cnjc.cat/documents/llibret-terriotrial-ok.pdf 
Resum de la pràctica 
És una jornada de formació intensiva dividida en dos tallers, el primer a escollir entre quatre, 
el segon igual per a tothom. Pretén promocionar la representativitat dels consellers i 
conselleres, millorar les habilitats comunicatives dels consellers i les conselleres, dotar de 
recursos els consellers i les conselleres i dignificar la feina realitzada pels estudiants 
Punts forts 
- Engloba tots els IES de la ciutat de Barcelona, també els concertats.  
- Proposa formació per a la millora comunicativa. 
- Fa una proposta de treball territorial entre consellers que els permeti treballar les 

necessitats concretes dels joves i estudiants de cada zona. Una vegada sintetitzades, es 
reuniran amb l’alcalde i la regidora d’educació per a traslladar-los les propostes. 

 

Experiència 3  
Nom de la pràctica Foment de la participació als IES des dels Casals de Joves 
Document d’on s’obté Recull d’experiències de participació a secundària. Les entitats als 

centres. 
Autor i data Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 2011 
URL http://www.cnjc.cat/documents/llibret-terriotrial-ok.pdf  
Resum de la pràctica 
Aquesta activitat pretén aprofitar el teixit social juvenil dels casals per introduir continguts i 
formació global relacionada amb la participació als instituts. 

http://www.cnjc.cat/documents/llibret-terriotrial-ok.pdf
http://www.cnjc.cat/documents/llibret-terriotrial-ok.pdf
http://www.cnjc.cat/documents/llibret-terriotrial-ok.pdf
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Punts forts 
No totes les iniciatives són pròpies sinó que recullen iniciatives dels alumnes dels IES. 
Acompanyament en la consolidació d’associacions. 
Estableixen vincle entre casal i instituts 
 
 

Experiència 4  
Nom de la pràctica Participing. Foment de la participació juvenil a l’entorn proper. 
Document d’on s’obté Recull d’experiències de participació a secundària. Les entitats als 

centres. 
Autor i data Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 2011 
URL http://www.cnjc.cat/documents/llibret-terriotrial-ok.pdf  
Objectius de la pràctica 
Consisteix en crear espais i dinàmiques de participació en l’entorn dels barris i amb la 
implicació dels Instituts. 
Punts forts 
Molt bona temporització per fases 
 

Experiència 5  
Nom de la pràctica Crear una assemblea d’estudiants 
Document d’on s’obté Recull d’experiències de participació a secundària. Les entitats als 

centres. 
Autor i data Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 2011 
URL http://www.cnjc.cat/documents/llibret-terriotrial-ok.pdf   
Resum de la pràctica 
Consisteix en crear una assemblea de grup, redactar-ne uns estatuts, decidir qui tindrà un 
càrrec, etc. Pretén l’autoorganització del grup que permeti desenvolupar les iniciatives del 
grup. 
Punts forts 
Bon desenvolupament i accions 
1. Convocatòria: un o uns quants estudiants prenen la iniciativa i convoquen assemblea. 
Ho fan mitjançant el boca orella o amb cartells. 
2. Establiment de “regles”: cal recordar-les al principi 
- Demanar torn de paraula (moderador/a: un/a estudiant anirà apuntant els noms 
per ordre) 
- No barrejar temes 
- Prendre acta (un/a altre/a estudiant apunta les opinions i els acords) 
- Respectar les opinions de la resta 
- Buscar objectius factibles 
3. Ordre del dia. Algú proposa una llista de temes per parlar. Al final s’inclou el punt 
“Altres” perquè tothom pugui aportar temes. 
4. Debat sobre els punts de l’ordre del dia. 
5. Resum d’acords: perquè a tothom li quedi clar, el o la moderadora repetirà, abans 
de passar al tema següent, els acords assolits. 
6. Sessió següent: si es pot, les persones presents ja acorden el següent dia de reunió. 
 

Experiència 6  
Nom de la pràctica El consell de delegats: una manera de fomentar la participació 

activa de l’alumnat en la vida del centre  
Document d’on s’obté Bona Pràctica – Generalitat de Catalunya. Dep. Educació 

http://www.cnjc.cat/documents/llibret-terriotrial-ok.pdf
http://www.cnjc.cat/documents/llibret-terriotrial-ok.pdf
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Autor i any IES Badalona VII, 2008. 
URL http://blocs.xtec.cat/badalona/files/2010/01/badavii.pdf 
Resum de la pràctica 
El Consell de delegats, coordinat per un professor, és l’òrgan de participació dels  
alumnes en la vida del centre. Col·labora en l’elaboració, difusió i aplicació de les normes de 
convivència. Promou i organitza diferents festes i actes com les festes tradicionals, les sortides 
de convivència, etc. Participa en sessions d’avaluació. Realitza visites a escoles de  
primària... La seva activitat es recull en un bloc que està a la disposició de la comunitat  
educativa 
Punts forts 
Permanència en el temps: 10 anys.  
Hi ha un professor encarregat de coordinar el consell de delegats. 
Funcions ben definides 
Justificació competencial 
Trobades quinzenals ordinàries i extraordinàries quan cal. 
Comunicació via bloc: http://delegatsb7.blogspot.com.es/  
Avaluació telemàtica del funcionament del consell. 
 

Experiència 7  
Nom de la pràctica Trobada de delegats 
Document d’on s’obté Bloc 
Autor i data Consell Comarcal de l’Anoia, 2010 
URL http://www.anoiajove.cat/infoserveis.php?seccio=327  
Resum de la pràctica 
Trobada anual de delegats d’ESO de centres públics d’Anoia. 
Punts forts 
En les jornades els professors i dinamitzadors PIDCES també són protagonistes, s'ofereix una 
sessió formativa per a ells i així se'ls fa partícips de la importància de la seva col·laboració. 
 

Experiència 8  
Nom de la pràctica Projecte per al foment de la participació de l’alumnat en la gestió 

del centre 
Document d’on s’obté Document específic, a través de bloc. 
Autor i data IES Figueras Pacheco, 2006 
URL http://www.figueraspacheco.com/DIURNO/proyectosyprogramas/

PROJECTE_PARTICIPACIO.pdf  
 

Resum de la pràctica 
El procés participatiu va començar amb la participació dels alumnes en la revisió del Reglament 
de Règim Intern i va donar pas a les trobades de delegats. 
Punts forts 
Participació alumnat en l’elaboració/revisió del RRI com a inici del projecte. 
Protocol adient i rigorós: convocatòria personal, ordre del dia, lectura acta anterior i torn obert 
de paraules. 
Assemblees de delegats: ESO, Batxillerat i FP. 
L’alumnat pot convocar l’assemblea, no només es director. 
 
 
 
 

http://blocs.xtec.cat/badalona/files/2010/01/badavii.pdf
http://delegatsb7.blogspot.com.es/
http://www.anoiajove.cat/infoserveis.php?seccio=327
http://www.figueraspacheco.com/DIURNO/proyectosyprogramas/PROJECTE_PARTICIPACIO.pdf
http://www.figueraspacheco.com/DIURNO/proyectosyprogramas/PROJECTE_PARTICIPACIO.pdf
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Experiència 9  
Nom de la pràctica Delegats verds  
Document d’on s’obté Document específic, a través de GenCat. 
Autor i data IES Baix Penedès,  
URL http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio

/Educacio%20i%20sostenibilitat/Educacio%20per%20a%20la%20s
ostenibilitat/Suport%20educatiu/Recursos%20educatius/Participa
cio/Dinamitzacio/Dinamitzaci%C3%B3%20i%20nomenament%20D
elegats%20Verds.pdf  

Resum de la pràctica 
Aquesta pràctica consisteix a anomenar o escollir un alumne delegat per a temes 
mediambientals, amb l’objectiu de  
Punts forts 
Distribució de responsabilitats i implicació d’un major número d’estudiants. 
Dóna peu a la creació d’una comissió de gestió del grup. 
 

Experiència 10  
Nom de la pràctica Delegats/des 3D 
Document d’on s’obté Dossier de Treball. Programa de delegats i delegades en 3D. 
Autor i data Agència Catalana de la Joventut - Direcció General de Joventut, ()  
URL http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.69bf648

4ff17e83a665c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=610b9b1e8d4ab210Vgn
VCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=610b9b1e8d4ab210V
gnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&tipo_cerca=deta
ll&actiu=si&codi_recurs=3921 

Resum de la pràctica 
És un programa que vol fomentar la participació al centre educatiu amb l’elaboració d’un 
projecte concret que podrà escollir el mateix alumnat. 
L’alumnat, a través del delegat/ada de classe i amb l’ajuda del tutor/a, portarà a terme un 
projecte durant el curs on es debatrà, es dinamitzarà i es prendran decisions sobre el tema 
escollit. Caldrà treballar de forma conjunta, de manera que tothom assumeixi tasques i 
responsabilitats. 
Punts forts 
Figura dels assessors. No entren a l’aula. 
No busca objectius globals ni a llarg termini sinó que garanteix una experiència per als 
alumnes. 
Contempla la participació com a decisió. 
Calendari de projecte molt pautat i compromís dels participants a respectar-lo. 
Tutor i delegat tenen la mateixa informació. El primer és un guia, el segon un dinamitzador.  
Treball dels drets i deures de forma implícita. 
 

Experiència 11  
Nom de la pràctica Què vol dir ser delegat i delegada? 
Document d’on s’obté Els productes. Educació i Participació. A través de bloc. 
Autor i data Quiràlia, () 
URL http://www.quiralia.cat/productes-quiralia/fitxa-

producte.php?producte=QU%C8+VOL+DIR+SER+DELEGAT+I+DELE
GADA%3F&prodId=25 

Resum de la pràctica 
Es tracta d’uns tallers que ofereix Quiràlia i que es dirigeixen a ESO i batxillerat. 

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Educacio%20i%20sostenibilitat/Educacio%20per%20a%20la%20sostenibilitat/Suport%20educatiu/Recursos%20educatius/Participacio/Dinamitzacio/Dinamitzaci%C3%B3%20i%20nomenament%20Delegats%20Verds.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Educacio%20i%20sostenibilitat/Educacio%20per%20a%20la%20sostenibilitat/Suport%20educatiu/Recursos%20educatius/Participacio/Dinamitzacio/Dinamitzaci%C3%B3%20i%20nomenament%20Delegats%20Verds.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Educacio%20i%20sostenibilitat/Educacio%20per%20a%20la%20sostenibilitat/Suport%20educatiu/Recursos%20educatius/Participacio/Dinamitzacio/Dinamitzaci%C3%B3%20i%20nomenament%20Delegats%20Verds.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Educacio%20i%20sostenibilitat/Educacio%20per%20a%20la%20sostenibilitat/Suport%20educatiu/Recursos%20educatius/Participacio/Dinamitzacio/Dinamitzaci%C3%B3%20i%20nomenament%20Delegats%20Verds.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Educacio%20i%20sostenibilitat/Educacio%20per%20a%20la%20sostenibilitat/Suport%20educatiu/Recursos%20educatius/Participacio/Dinamitzacio/Dinamitzaci%C3%B3%20i%20nomenament%20Delegats%20Verds.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.69bf6484ff17e83a665c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=610b9b1e8d4ab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=610b9b1e8d4ab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&tipo_cerca=detall&actiu=si&codi_recurs=3921
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.69bf6484ff17e83a665c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=610b9b1e8d4ab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=610b9b1e8d4ab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&tipo_cerca=detall&actiu=si&codi_recurs=3921
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.69bf6484ff17e83a665c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=610b9b1e8d4ab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=610b9b1e8d4ab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&tipo_cerca=detall&actiu=si&codi_recurs=3921
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.69bf6484ff17e83a665c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=610b9b1e8d4ab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=610b9b1e8d4ab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&tipo_cerca=detall&actiu=si&codi_recurs=3921
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.69bf6484ff17e83a665c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=610b9b1e8d4ab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=610b9b1e8d4ab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&tipo_cerca=detall&actiu=si&codi_recurs=3921
http://www.quiralia.cat/productes-quiralia/fitxa-producte.php?producte=QU%C8+VOL+DIR+SER+DELEGAT+I+DELEGADA%3F&prodId=25
http://www.quiralia.cat/productes-quiralia/fitxa-producte.php?producte=QU%C8+VOL+DIR+SER+DELEGAT+I+DELEGADA%3F&prodId=25
http://www.quiralia.cat/productes-quiralia/fitxa-producte.php?producte=QU%C8+VOL+DIR+SER+DELEGAT+I+DELEGADA%3F&prodId=25
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Punts forts 
Sessió d’emmarcament i reflexió sobre la tasca, el perfil i les funcions dels delegats/des. 
Proporciona eines i recursos per aplicar les funcions treballades a la sessió anterior. 
 
 

Experiència 12  
Nom de la pràctica Projecte de delegats. 
Document d’on s’obté Escola Marillac, a través de bloc. 
Autor i data Escola Marillac, 2007. 
URL http://escola-marillac.net/ca/projecte-de-delegats 

Resum de la pràctica 
La participació activa dels nostres alumnes en aquestes experiències cíviques els ajuda a 
créixer i a reforçar l’autonomia.  
Aquest projecte pretén per un exemple pràctic d’ensenyar-aprendre una determinada forma 
de convivència, oberta i participativa, alhora que corresponsable i solidària. 
Punts forts 
Contempla la representació de l’alumnat fora del centre com una funció del delegat. 
 

Experiència 13  
Nom de la pràctica Reunions de delegats i assemblees d’aula a l'escola Rosella 

Document d’on s’obté Bones pràctiques. Servei educatiu del Vallès occidental II, a 
través de bloc. 

Autor i data Escola Rosella, curs 2010-2011 
URL http://experiencies-se-

terrassa.blogspot.com.es/2011/07/reunions-de-delegats-i-
assemblees-daula.html 

Resum de la pràctica 
Les reunions de delegats es duen a terme entre els alumnes de P5 a 6è de primària. 
Punts forts 
S'ha creat la figura del delegat, subdelegat i secretari d’aula per poder gestionar les reunions i 
prendre decisions a nivell de tota l’escola.  
Presenten l’ordre del dia amb una setmana d’antelació, així els alumnes poden parlar dels 
temes que s’hi inclouen. 
De totes les reunions de delegats, dos secretaris fan una acta que es fa arribar a totes les 

aules i els delegats informen a la resta de companys. 
Si algun grup veu la necessitat de fer una reunió extraordinària, el delegat contacta amb la 

cap d’estudis i es gestiona. 

 

Altres documents vinculats: 

 
Seminorma – Fullet informatiu del Consell Escolar Municipal de Girona 
http://www.girona.cat/web/educacio/docs/ceminforma_0512.pdf 
 
 Aquest és un document elaborat per l’Ajuntament de Girona que permet 
posar en contacte els alumnes de diferents instituts i exposar-hi les seves opinions 
respecte a temes d’interès comú. En aquest cas és un número de l’any 2005 dedicat a 
la participació. 

http://escola-marillac.net/ca/projecte-de-delegats
http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com.es/2011/07/reunions-de-delegats-i-assemblees-daula.html
http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com.es/2011/07/reunions-de-delegats-i-assemblees-daula.html
http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com.es/2011/07/reunions-de-delegats-i-assemblees-daula.html
http://www.girona.cat/web/educacio/docs/ceminforma_0512.pdf
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Dinàmiques Assembleàries Maulets  
 

Recull un conjunt de consells i pautes per a la realització d’assemblees que 
incorpora tant aspectes de caràcter més tècnic com de comportament, de rol, de 
metodologia. Destaquen com a punts forts del contingut els consells per a la 
preparació de la reunió (assemblea), els diferents tipus d’assemblees existents, la 
confrontació d’arguments, la moderació i l’elaboració de l’acta entre d’altres. 
 
Participació d’alumnes de secundària - Ajuntament de Girona 

 
Aquest document és una proposta d’actuació elaborada per l’Ajuntament de 

Girona el curs 2009/2010 dirigida a dos àmbits, principalment: Consell Escolar 
Municipal-Consell Municipal d’Educació (CEM) i els propis centres educatius a través 
del Consell Escolar de Centre i les Assemblees de Delegats/des. Destaquen com a punts 
forts la dinamització de la participació a través d’un Perfil de Facebook creat en aquell 
moment que s’anomenava “Secundària Gironina” i el plantejament d’un debat entorn 
a la oportunitat de recompensar els alumnes que treballaven com a representants dels 
seus companys: delegats, consellers... 
  
 
BienTratando: Agenda para la formación de delegados y delegadas - Gobierno de 
Navarra, 2012 
 

És una guia per a la formació dels delegats i delegades des d’un enfocament de 
perspectives diferents: la primera relacionada amb les motivacions i el perfil de la 
persona que és delegada; la segona relacionada amb la pròpia tasca del delegat i la 
tercera enfocada a aspectes concrets d’intervenció del delegat. Com a punts a 
destacar, proposa una agenda clara d’actuació, treballa el perfil de las persones 
delegades, la visió de la delegació com a voluntariat i les situacions en què s’espera 
l’actuació d’un delegat. 
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Annex 2 

 
VALORACIÓ DEL PROJECTE DE PARTICIPACIÓ I DELEGATS PER PART DEL PROFESSORAT 
És tutor?  Sí   No    De quin grup ________ 

1. Respecte a l’absència dels alumnes en algunes sessions: com ho interpreta i valora. 
Quina alternativa o proposta de millora fa? 

 
 
 
 
 
 
 

2. Respecte a les metodologies utilitzades a l’aula: s’hi ha implicat? Ha obtingut 
resultats? Quines dificultats ha tingut: les ha superat? Com? Què proposa per a la 
millora d’aquest aspecte del projecte? 

 
 
 
 
 
 
 

3. Respecte a les activitats pròpies del professorat: 

a) Claustres formatius i pedagògics 
 
 
 

b) Creació d’un espai per a recull d’idees per a una metodologia més participativa. 

c) Tasca del professor coordinador 
 
 
 

d) Reconeixement de la tasca dels alumnes 
 
 
 

e) Activitats formatives de l’ICE 
 
 
 

VALORACIÓ GENERAL 
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Annex 3 
 
VALORACIÓ DEL PROJECTE DE PARTICIPACIÓ I DELEGATS PER PART DE L’EQUIP DIRECTIU 

1. Respecte a la tasca del propi equip directiu: els membres han respost 
equitativament i han desenvolupat les seves funcions? Quins factors han suposat una 
dificultat? Quins han jugat a favor del projecte? 

 
 
 
 
 
 
 

2. Respecte al professorat: el paper del coordinador, la resposta dels diferents tutors i 
dels professors. Quins aspectes destaquen favorablement i quins s’han de millorar. 
Com? 

 
 
 
 
 
 
 

3. Respecte a les activitats pròpies de l’equip directiu: 

a) Sessió formativa per a l’equip directiu. 
 
 
 

b) Claustres formatius i pedagògics. 
 
 
 

c) Reconeixement de la tasca dels alumnes. 
 
 
 

d) Elaboració d’un calendari ben pautat. 
 
 
 

e) Creació d’una estructura de comunicació i funcionament intern. 
 
 
 

f) Assemblea de consellers i representants del CEM. 
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VALORACIÓ GENERAL I COMPLERTA PER PART DE L’EQUIP DIRECTIU 
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Annex 4 

 
VALORACIÓ DEL PROJECTE DE PARTICIPACIÓ I DELEGATS PER PART DEL COORDINADOR 

1. Respecte a la tasca del propi coordinador: disponibilitat horària, resposta dels 
professors, reconeixement de la seva tasca, compliment i modificacions de les 
funcions a desenvolupar inicialment, proposta de millora. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Respecte a l’organització: la comunicació de les activitats, el funcionament de les 
mateixes, la implicació dels alumnes, el dia a dia del projecte. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Respecte a les activitats més vinculades al coordinador: 

a) Creació d’un espai per a recull d’idees per a una metodologia més participativa. 
 
 
 

b) Assemblea de delegats del centre. 
 
 
 

c) Bloc dels delegats 
 
 
 

d) Elaboració d’un calendari ben pautat. 
 
 
 

e) Creació d’una estructura de comunicació i funcionament intern. 
 
 
 

f) Assemblea de consellers i representants del CEM. 
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g) Avaluació telemàtica 
 
 
 

h) Calendari ben pautat 
 
 
 

i) Assessorament secció de joventut Ajuntament de Girona. 
 
 
 

j) Participació en activitats per part dels delegats sectorials. 
 
 
 

VALORACIÓ GENERAL I COMPLERTA PER PART DE L’EQUIP DIRECTIU 
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Annex 5 

 
VALORACIÓ DEL PROJECTE DE PARTICIPACIÓ I DELEGATS PER PART DELS ALUMNES 
Ets delegat?   Sí   No    Ets representant al CE?   Sí   No   Tens algun càrrec? __________ 

1. Respecte a la tasca de l’alumne: la seva implicació en les activitats, la relació amb el 
delegat i les aportacions fetes. 

 
 
 
 
 

2. Respecte al projecte: la millora organitzativa del grup, la utilitat de la proposta feta, 
els aspectes positius i els suggeriments de millora. 

Serà important considerar la possibilitat de fer una avaluació específica per als propis 
delegats i consellers que permeti buscar millores en els espais i funcions específics en 
què només ells participen. 
 
 
 
 
 

3. Respecte a les activitats més vinculades als alumnes: 

a) La constitució de l’assemblea. 
 
 
 

b) L’elecció del delegat. 
 
 
 

c) Elecció dels subdelegats i del secretari d’aula. 
 
 
 

d) La comissió de gestió del grup. 
 
 
 

e) El treball i coneixement dels drets i deures dels estudiants. 
 
 
 

f) El bloc dels delegats. 
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VALORACIÓ GENERAL I COMPLERTA PER PART DE L’EQUIP DIRECTIU 
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Annex 6  
 

VALORACIÓ DEL PROJECTE DE PARTICIPACIÓ I DELEGATS PER PART DELS TÈCNICS DE 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA 

1. Respecte a la tasca de l’alumne: la seva implicació en les activitats, la relació amb el 
delegat i les aportacions fetes. 

 
 
 
 
 
 

2. Respecte al projecte: la millora organitzativa del grup, la utilitat de la proposta feta, 
els aspectes positius i els suggeriments de millora. 

 
 
 
 
 
 

3. Respecte a les activitats més vinculades als alumnes: 

a) Sessió formativa per a l’equip directiu. 
 
 
 

b) Professor coordinador de delegats i participació. 
 
 
 

c) Activitats formatives coordinades amb l’ICE. 
 
 
 

d) Assessorament Secció de Joventut Ajuntament de Girona. 
 
 
 

e) Trobades de delegats de la ciutat. 
 
 
 

f) Assemblea de consellers i representants al CEM. 
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VALORACIÓ GENERAL I COMPLERTA PER PART DE L’EQUIP DIRECTIU 
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Annex 7  
 

VALORACIÓ DEL PROJECTE DE PARTICIPACIÓ I DELEGATS PER PART DE L’AJUNTAMENT 

1. Respecte a la tasca de l’Ajuntament: valoració del projecte, resultats generals, 
propostes de millora i de creixement. Suficiència dels recursos econòmics, alternatives 
i millores. 

 
 
 
 
 
 

2. Respecte al desenvolupament del projecte: participació dels alumnes en el CEM i 
assemblea de consellers de la ciutat. 

 
 
 
 
 
 

3. Respecte a les activitats més vinculades als alumnes: 

a) Assessorament Secció de Joventut Ajuntament de Girona. 
 
 
 

b) Trobades de delegats de la ciutat. 
 
 
 

c) Assemblea de consellers i representants al CEM. 
 
 
 

d) Participació en activitats per part dels delegats sectorials. 
 
 
 

VALORACIÓ GENERAL I COMPLERTA PER PART DE L’EQUIP DIRECTIU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


