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El debat educatiu a Catalunya

� El debat sobre resultats educatius a Catalunya està 
massa sovint centrat només en cóm millorar l’oferta 
escolar
� Les característiques del sistema educatiu són únicament un 

dels factors que incideixen en l’èxit o fracàs escolar dels 
nostres estudiants i, a la llum de moltes evidències 
empíriques, pot ser el més decisiu

� Cal reclamar atenció pels factors familiars
�Cóm són les famílies

� Què fan les famílies



Cóm són les famílies

� Les famílies disposen de “capitals” que poden 
activar en benefici dels seus fills. La distribució 
d’aquests capitals és desigual

�Capital econòmic
� Els efectes de la privació econòmica

�Capital educatiu i cultural
� Relacionat amb certes competències i pràctiques educatives

�Capital social
� Vincles dins de les famílies i amb l’entorn



Què fan les famílies: l’activació dels seus 
capitals

� La desigualtat entre famílies no és només de capitals, 
sinó també d’activació d’aquest capitals
� L’efecte negatiu de certs nivells de desigualtat es poden superar si, en el 

curs dels processos educatius, s’activen adequadament els capitals 
disponibles 

� El capital social és determinant
� Estils parentals

� Coresponsabilització del pare en l’educació dels fills

� Mobilització de les famílies (AMPAs, espais de formació i 
interacció de pares, etc.)



Notes mitjanes de la darrera avaluació, 
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Proporció de nois/es amb nota mitja "notable-excel·lent", segons 

nivell de ingressos i de seguiment familiar de l'activitat escolar
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Proporció de nois/es que creuen que faran una 

carrera universitària, segons nivell d'ingressos i de 

seguiment familiar de l'activitat escolar
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El seguiment familiar de l’activitat escolar pot reduir l’efecte de renda 

sobre els rendiments educatius



Els nois i noies que viuen en llars tradicionals presenten riscos més 

elevats de desafecció escolar prematura

Coresponsabilització: La implicació del pare



El control dels pares sobre els equips directius millora els resultats 

educatius dels estudiants dels centres educatius

Mobilització de les famílies

Puntuacions PISA (2006) en comprensió lectora segons 

nivell de control dels pares sobre l'equip directiu del centre 

educatiu
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Actuacions Educatives d’Èxit (SEA)
Includ-ed





Ocurrències Evidències

Actuacions 
educatives d’èxit



6 Desembre 2011



85% 

Increment de la proporció de l’alumnat que aconsegueix 

les competències bàsiques de comprensió lectora 

com a resultat de les actuacions d’èxit en una de les 

escoles de la mostra de l’lnclud-ed

85% 5 anys
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SEA 1: Grups interactius

Aprenentatge interactiu entre 
iguals, dinamitzat per una persona 

adulta en cada grup heterogeni



Ocurrències
Titulació mare - pare 

Comunitat Científica Internacional
Formació de familiars

SEA 2: Formació de familiars



SEA 3: Model dialògic de convivència

Jove assassinada a Pamplona, 
juliol 2008, a mans d’un 
«ligue » a qui va conèixer en 
un pub una hora abans. 
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Influència a l’èxit dels 5 diferents tipus de participació

1. INFORMATIVA

• Les i els familiars són informats sobre les activitats del centre escolar, el funcionament i les 

decisions que ja s’han pres.

• Les i els familiars no prenen part en aquestes decisions del centre. 

• Les reunions de familiars consisteixen en informar a les famílies sobre aquestes decisions.

2. CONSULTIVA

• Les i els familiars tenen un impacte limitat en la presa de decisions.

• La participació està basada en la consulta amb les famílies. 

• Participen a través dels òrgans estatutaris del centre.

3. DECISIVA

• Els membres de la comunitat participen en els processos de presa de decisions essent 

representants en els òrgans de decisió.

• Les i els familiars i membres de la comunitat segueixen els resultats del centre en relació als 

seus assoliments educatius. 

4. AVALUATIVA

• Les i els familiars i membres de la comunitat participen en l’aprenentatge de l’alumnat a 

través de l’ajuda en l’avaluació del progrés de l’alumnat del centre.

• Les i els familiars i membres de la comunitat participen en l’avaluació general del centre.

5. EDUCATIVA

• Les i els familiars i membres de la comunitat participen en les activitats d’aprenentatge de 

l’alumnat, tant en l’horari escolar com fora.

• Les i els familiars i membres de la comunitat participen en els programes de formació que 

responguin a les seves necessitats. 
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1. En centres en que ja existeix la 

participació educativa

Participació en tot, a l’aula, a la 
Biblioteca tutoritzada, .....



2. Per promoure l’obertura del centre a la 

participació educativa

- Basar-se en evidències avalades per 
la Comunitat Científica Internacional 
i comprobables en centres propers.

- No ocurrències que estan avalades 
per la Comunitat Científica 
Internacional i no han demostrat 
millorar els resultats en cap centre

ARGUMENTS I DIÀLEG



3. Participació al territori independent del 

tipus de centres

- Formació de familiars del territori en 
en cada centre, en un centre o en 
una entitat.

- Escola de famílies.



4. Participació educativa a l’entorn 

familiar

- Activitats avalades per la Comunitat 
Científica Internacional que fomenten 
l’èxit, com els escacs o l’aprenentatge de 
la lectura des dels 0 anys.

- No a les activitats promogudes per 
l’interès comercial que no estan avalades 
per la Comunitat Científica Internacional.
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EL SUPORT A LA FUNCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES DES DE LA 
GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 
 
ACOMPANYAMENT A L’ESCOLARITAT    

 
L’acompanyament al procés educatiu el conformen un seguit d’accions que persegueixen 
la millora dels resultats que obtenen els infants i joves en l’escolarització obligatòria i 
que incideixen alhora en la millora del seu desenvolupament en tots els sentits. 
 
Les polítiques d’acompanyament a l’escolaritat : 

a.- Són polítiques públiques de proximitat basades en el seguiment i suport dels infants i 
adolescents d’un municipi amb la finalitat de promoure l’èxit educatiu per a tothom.  

b.- Tenen caràcter local i estan planificades i gestionades des del lideratge de 
l’ajuntament i en col·laboració amb altres sectors (agents educatius i socials del territori 
i altres administracions), incorporant tres perspectives: 

• Transversal : amb la incorporació dels diferents serveis implicats 

• Comunitària i d’enfortiment del capital social de les famílies i l’entorn 

•  Longitudinal a través dels cicle de vida.  

c.- Persegueixen tres objectius estratègics : 
 

- Evitar la desafecció i l’abandonament escolar prematur i millorar els rendiments 
educatius.  

- Activar l’entorn educador a través d’una proposta de continuïtat del treball educatiu 
en un territori  

- Donar suport a la funció educativa de les famílies, especialment de les que es 
trobin en situació de vulnerabilitat. 

d.- En consonància amb aquests tres objectius, distingim tres àmbits d’actuació, amb 
responsabilitat compartida:  

••  el treball conjunt amb els centres educatius en l’acompliment dels seu projecte 
educatiu, per millorar la qualitat educativa des de la coresponsabilitat. 

 
••  incidir en l’entorn educador, incrementant les oportunitats educatives i el capital 

social dels diferents agents del territori, per tal de donar coherència i continuïtat al 
fet educatiu. 

 
••  l’acompanyament a les famílies en les seves funcions educadores i de 

coresponsabilitat educativa 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
EL TREBALL AMB FAMÍLIES 
 
En aquest tercer àmbit s’ofereixen als ajuntaments, des de la Gerència d’Educació i TIC de 
la Diputació de Barcelona, diversos productes per a la millora de les competències 
educatives de les famílies. 
 
Aquests productes es basen en l’evidència demostrada per diferents estudis empírics, 
sobre els efectes decisius del grau d’implicació de les famílies en el desenvolupament dels 
fills i filles; així com la relació directe entre el seguiment i la implicació en 
l’acompanyament i el rendiment escolar. 
 
Per altra banda la família com a primer agent de socialització exerceix una influència 
cabdal en la valoració i l’adhesió dels alumnes a l’escola i alhora l’adhesió escolar es un 
element de base en l’èxit escolar. La vinculació dels progenitors amb l’escola i les actituds 
que mostren envers la cultura escolar, així com les expectatives, solen reproduir-se en els 
fills. 
 
Per això, la cartera de productes que s’ofereix va encaminada al suport a la funció 
educativa de les famílies per a la millora de les trajectòries d’infants i adolescents, 
procurant l’increment del capital social de les mateixes, per tal de possibilitar : 
 

- La millora de la qualitat del temps compartit i per tant els efectes de les relacions i 
vincles parentals - filials. 

 
- La vertebració família – escola, potenciant la participació de les famílies en la 

comunitat educativa.  
 

- La generació d’expectatives positives, compartides entre la família i el professorat. 
 

- L’orientació en les etapes de l’escolarització i l’acompanyament en les transicions 
 

 
L’oferta de suport a la funció educativa de les famílies es desenvolupa a través de tres 
eixos complementaris:  
 

A.- SENSIBILITZACIÓ i PROMOCIÓ 
B.- ACOMPANYAMENT a l’ESCOLARITAT dels fills/es i  
C.- FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ.   

 
Cadascun d’aquests eixos, conté un seguit d’accions: 
 
 
A.- SENSIBILITZACiÓ i PROMOCIÓ social de la funció educativa de les famílies:  
Accions per destacar la importància de l’educació i promoure el seu empoderament en la 
seva funció parental: 
 

o Suport informatiu i formatiu per a la implicació de les famílies en l’educació 
dels seus fills/es  

o Orientació i acompanyament per l’empoderament de les famílies en la seva 
responsabilització vers l’ acció educativa 

o Promoció del capital social de les famílies, a través del debat entre 
iguals i l’acompanyament de diferents professionals  

 
 
 
 



 

 
 
B.- Suport a les famílies en la seva funció ACOMPANYAMENT ESCOLAR dels 
seus fills/es : Accions destinades a desvetllar l’interès dels progenitors en el 
seguiment escolar dels seus fills/es per tal d’establir continuïtats educatives entre el 
context familiar i escolar, tot promovent: 
 

o L’adhesió escolar 
o La generació d’expectatives positives 
o L’interès pel seguiment escolar 
 

C.- Foment de la PARTICIPACIÓ de la família en el centre educatiu i en la 
comunitat escolar: Accions per reforçar els vincles família- escola i els de família – 
comunitat:  
 

o Suport a les famílies per a la implicació en el seguiment de  la trajectòria a 
través de promoure un paper actiu en l’elaboració i el seguiment de la 
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU (La provisió d’aquest producte la fem 
conjuntament amb la FAPAC)  

o Projectes de reforç dels vincles entre la família, l’escola i la comunitat 
o Suport a la dinamització i gestió de les organitzacions de pares i mares  

(AMPA ) i de la participació en el CEM 
 
 
Aquestes accions, amb diferents formats- tallers, conferències, cursos, teatre, espais 
relacionals entre progenitors i fills/es ... - s’ofereixen a través de diferents productes: 
 

o Sèrie FAMÍLIES i ESCOLA: és un seguit de capítols sobre diferents temes  
d’interès, que es produeixen conjuntament entre la Gerència, la XAL i la FAPAES. 
Aquesta és la quarta temporada, per tant es disposa de 52 capítols. L’emissió 
dels mateixos es fa a través de les televisions locals i també es poden baixar 
directament de la pàgina web. http://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/suport-
a-la-funcio-educativa-de-les-families/serie 

 
 
o CATÀLEG DE FAMÍLIES : que conté un seguit de productes i cada ajuntament 

opta per una o dues accions. Nosaltres posem el recurs i és el municipi 
l’encarregat de la difusió i organització de l’acte. 
http://www.diba.cat/web/educacio/ceconomica/activitats12 
 
 

També proveïm uns productes singulars, que s’ofereixen fora de catàleg i per poder-
los implementar els ajuntaments han de complir uns requeriments i adquireixen un 
seguit de compromisos. Des de la Diputació acompanyem durant els tres primers cursos 
escolars i després és l’Ajuntament el que pren la responsabilitat de la continuïtat.  Tenen 
dos objectius estratègics: 
 

o Fomentar un lideratge fort en el territori, exercit per l’Ajuntament, amb capacitat 
d’impulsar i dinamitzar una xarxa social d’actors i serveis 

 
o Reforçar els vincles entre la família, l’escola i la comunitat, amb la certesa que en 

la complexitat de la societat actual, els problemes educatius no poden ser resolts 
des del propi sistema educatiu.  

 
 
 
 
 



 

 
 
Aquests productes són: 
 
ACOMPANYAMENT AL SUPORT ESCOLAR DE LES FAMÍLIES (ASEF) Producte ideat 
des de l’evidència demostrada per diferents estudis empírics sobre la relació directe 
entre la implicació de les famílies en l’acompanyament escolar dels seus fills/es i el seu 
rendiment escolar.  
Aquest projecte és molt nou - es va iniciar el 2010- i parteix del convenciment que 
fomentar el seguiment de l’activitat escolar per part de pares i mares és una inversió 
social que afavoreix l’equitat ja que  incrementa les oportunitats dels sectors més 
desfavorits per arribar als nivells d’assoliment educatiu que es corresponen amb el seu 
talent i esforç i millora la relació família - escola. 
 
 
ESPAIS de DEBAT EDUCATIU (EDE): és una proposta iniciada el 2004, que s’ha 
portat a terme a 37 municipis. Es basa en la coresponsabilitat institucional i ciutadana i 
consisteix en organitzar a nivell de municipi una plataforma que tingui per objectiu 
configurar un enfocament educatiu de municipi, que aporti coherència a les respostes 
a les necessitats de les famílies, a través de les actuacions de diferents professionals, 
des d’una visió integral. 
Va molt en consonància amb els principis de la Carta de Ciutats Educadores i amb el 
desenvolupament de Plans educatius Locals o Projectes Educatius de Ciutat, Vila o 
Poble. 
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Famílies en una escola d’Educació 

Infantil i Primària
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Objectiu: mostrar i 

informar
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Contacte i comunicació diària
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Ed. infantil

1ª reunió,  període 

d’adaptació

Escola d’Infantil i Primària de doble línia
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