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1. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 

Tal com queda reflectit  en el Pla Estratègic1 (2010- 2014) del Projecte Educatiu de centre, 

quatre de les estratègies de l’objectiu 2: Millora de la Cohesió Social sobre les quals volem fer 

especial incidència són: 2.1 La prevenció de l’absentisme i l’abandonament prematur, 2.3 La 

participació de l’alumnat i les famílies en temes d’interès comú, 2.4 Foment d’activitats amb 

participació de l’alumnat i 2.5 Dinamització de les famílies en la participació en el centre  per 

tal  d’assolir una millora de la cohesió social i , de retruc,  una millora dels resultats acadèmics 

de les àrees de llengua catalana, castellana i anglesa. També de les àrees de música i educació 

visual plàstica. 

El model que actualment té el centre per atendre la diversitat parteix d’un procés de recerca 

d’estratègies, mesures organitzatives, etc. que puguin donar resposta a la  diversitat d’alumnat 

que hi ha al centre. Malgrat els canvis que hem anat fent al llarg dels diferents cursos, els pilars 

bàsics són: 

· A 1r. d’ ESO distribuir l’alumnat en grups heterogenis i en grups flexibles segons el 

resultats de les Competències Bàsiques de sisè de primària, intentant –sempre que la 

disponibilitat de professorat ho permet- disminuir la ràtio tenint un grup més per a 

cada nivell amb la finalitat de fer una atenció més personalitzada. 

· De 2n. a 4t. d’ ESO seguim mantenint la distribució d’alumnat en grups heterogenis i 

en grups flexibles segons les necessitats de l’alumnat. 

· Oferta de matèries optatives que motivin a l’alumnat i ajudin a reduir el rebuig a la 

dinàmica escolar. 

· Atencions individuals i/o amb petit grup per part del departament de psicopedagogia i 

de la Tècnica d’Integració Social  del centre. 

A banda d’aquestes mesures més organitzatives , en la planificació estratègica 2010-2014  

també hem incorporat el compromís per part dels departaments de revisar el currículum, 

introduir canvis metodològics com el foment de la creativitat, del treball cooperatiu i la 

incorporació de les TIC en la pràctica docent. 

Ens trobem que cada vegada més s’ha de donar resposta a una tipologia àmplia d’alumnat als 

quals els cal una metodologia essencialment manipulativa  i motivadora, sobretot a aquells 

alumnes que per diferents motius manifestin ritmes d’aprenentatge anormalment baixos, fort 

rebuig a la rutina escolar, baix nivell d’autoestima i desmotivació per a l’activitat escolar i/o 

absentisme, en definitiva, alumnat amb risc d’exclusió social. 

És en aquest context de reflexió i revisió de com estem treballant des de cada àrea que sorgeix 

aquesta proposta de treball que integra alumnes, famílies i municipi amb  activitats  lectives i 

no lectives. 

                                                           
1
  Enllaç  fitxes Objectius (1,2 i 3)  a Annexos, pàg. 12 
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2. OBJECTIUS 

Generals: 

· Establir relacions personals positives, tot procurant incrementar el nivell d’autoestima, 

la motivació dels aprenentatges i les expectatives de futur de l’alumnat. 

· Assolir els aprenentatges necessaris per a l’obtenció del graduat en educació 

secundària. 

· Prevenir l’absentisme i l’abandonament prematur amb la finalitat de rebaixar el risc 

d’exclusió social. 

· Desenvolupar habilitats per a la inserció escolar, social i laboral. 

· Sentir el centre i el municipi com un espai propi i acollidor.  

· Fomentar la participació de l’alumnat i les seves famílies en les activitats del centre, 

incloses les d’abast municipal. 

 

Específics: 

· Aprofitar el teatre per treballar de manera global les diferents formes d’expressió: oral, 

corporal, musical i plàstica. 

· Fomentar l’ús de les llengües i una bona dicció d’aquestes. 

· Difondre la cultura artística i educar els públics del futur. 

· Emprar diverses tècniques i recursos artístics (corporals, musicals, plàstics,...) per  

aconseguir una major confiança en les pròpies possibilitats i compartir-les amb la 

comunitat educativa i el municipi. 

· Gaudir del treball en grup per valorar els avantatges de compartir experiències 

positives  que aportin benestar i confiança en un mateix. 

 

Transversals: 

· Potenciar l’educació en valors: el respecte, la solidaritat, la tolerància, la integració, 

l’autoestima, la responsabilitat, ... 
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3.  EIXOS DEL PROJECTE 

 

 

 

Els alumnes són l’eix central del projecte. Les diferents activitats responen a l’estratègia de 

dinamització i participació per aconseguir reduir l’absentisme escolar i així evitar les 

conductes de risc que acaben en exclusió social. 

Les famílies són un dels eixos laterals del projecte que acompanyen i reforcen la tasca 

educativa.  La seva participació és clau per aconseguir la implicació dels alumnes. 

El municipi és l’altre eix lateral del projecte el qual reforça el sentiment de pertànyer a una 

comunitat ( el poble) i facilita la comunicació i difusió dels valors de respecte, compromís, 

tolerància, participació, etc. 

 

L’estructura organitzativa
2 del centre contempla la dinamització i/o la relació amb els 

diferents sectors de la comunitat educativa: alumnes, famílies, professorat, personal 

d’administració i serveis i entorn (en el nostre cas, el municipi). 

El centre, el curs 2005-2006, va crear uns càrrecs d’acord amb el nostre projecte educatiu 

per impulsar el treball en xarxa amb les famílies i l’entorn.  

       Càrrecs: 

· Dinamització d’alumnes 

· Coordinació de Famílies 

· Coordinació centre- Xarxa Montbui (actualment, Pla Educatiu d’Entorn) 

 

 

                                                           
2
 Enllaç organigrama a Annexos, pàg. 12 

 

 

ALUMNES 

 

 

     MUNICIPI 

 

 

      FAMÍLIES 
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4.  MARC CURRICULAR  i  ORGANITZATIU 

Les activitats del projecte tenen com a marcs de referència el currículum escolar, una activitat 

extraescolar creada i dirigida per una alumna de 3r. d’ESO  i  les relacions  centre – família – 

municipi. 

 

 

           ALUMNES 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

            Teatre  

       (extraescolar) 

 

         Alumnat de 1r. a 4t. d’ESO 

                     (tot el curs) 

 

 

 

 

 

 

Curs Optatives Matèries Comuns 

 

1r. ESO 

 

Fem teatre 

(quadrimestral) 

 

Música 

(tot el curs) 

 

2n. ESO 

 

Noticiari 

(quadrimestral) 

 

EVP 

(tot el curs) 

 

3r. ESO 

  

Música 

(tot el curs) 

 

4t. ESO 

EVP  

(tot el curs) 

 

Música 

(tot el curs) 
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FAMÍLIES 

 

 

Coordinació  

Famílies 

 

Pares  Delegats3 de 

cada grup classe 

 

 

En poden ser tots els pares del centre 

Solen haver-hi  3-4 pares per grup classe des de 1r. 

d’ ESO fins a Batxillerat 

 

Seminari Famílies4 

 

Obert a totes les famílies del centre i als pares  

d’alumnes de Cicle Superior de Primària de les 

escoles del municipi 

 

MUNICIPI 

 

Pla  

Educatiu 

d’Entorn 

      

  

Altres... 

 

 

Hi participem: llars d’infants, escoles de primària, institut, entitats 

culturals i de lleure (INAMA), Ajuntament, ..    

 

 

 

 

Centre d’Atenció Primària, Joventut Consell Comarcal, entitat SOM 

POBLE5.. 

 

Les activitats del projecte se centren en fomentar: 

· l’expressió artística de l’alumnat (teatre, música, plàstica, dansa, ...) una competència 

bàsica que reforça l’autoestima  i  desenvolupa la creativitat.  

·  la coresponsabilitat en l’educació dels fills: centre, família i entorn.                               

                                                           
3
  Enllaç Pares Delegats a Annexos, pàg.12 

4
  Enllaç Seminari de Famílies a Annexos, pàg. 12 

5
 Entitat altruista, vinculada a la parròquia,  formada per persones de totes les edats que dediquen part 

del seu temps al voluntariat ajudant a col·lectius desafavorits (recollida d’aliments, ajuda als desnonats, 

campanyes solidàries, etc.) 
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5. CONTINGUT  ACTIVITATS 

ALUMNES 

 

1r. ESO 

 

 

· Optativa: FEM TEATRE (Es treballen de forma global les 

llengües, les diferents tècniques d’expressió corporal i de 

dicció, dansa, educació visual i plàstica, les TAC, etc.) 

· Matèria  comuna:  Música (TABALS/ es treballa el ritme i la 

pulsació. Aquesta activitat fa actuacions en horari no lectiu 

fora del centre, participant en festes i activitats del 

municipi).  

En els assajos i les actuacions que es fan fora de l’horari 

lectiu hi participen alumnes d’altres cursos d’ ESO que 

havien fet tabals. 

A les actuacions també hi col·laboren les famílies. 
 

 

2n. ESO 

 

· Optativa: NOTICIARI (Redacten els articles sobre les 

activitats de teatre, tabals, dansa,  etc. per publicar a la 

revista del centre i en els diaris comarcals).     

 

3r. ESO 

 

· Matèria comuna: Música .Treballen la dansa amb propostes  

coreogràfiques creades pels alumnes. Aquestes produccions 

s’enregistren en vídeo i , algunes, es presenten en directe a 

final de curs.   

 

4t. ESO 

 

· Optativa:  L’alumnat d’aquesta optativa col·labora fent 

l’escenografia de les obres de teatre de l’alumnat de 1r.       

d’ ESO i del Teatre extraescolar  

 

Teatre 

     (extraescolar) 

 

· Una activitat creada i dirigida per una alumna de 3r. d’ESO 

que es fa en horari extraescolar (dues tardes a la setmana)    

durant tot el curs  i  té el suport del Dinamitzador 

d’Alumnes.  Aquest grup col·labora amb el Programa 

Comenius  representant obres que es graven en vídeo  per 

compartir  amb els nostres  socis europeus. 
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FAMÍLIES 

 

 

 

Pares    Delegats 

 

 

 

Figura  implementada  el curs 2005-2006 per reforçar la relació 

família – centre.  

Aporten reflexions, informació, suggeriments que ajuden a millorar 

la dinàmica del centre i  posen de manifest  i reforcen la 

coresponsabilitat educativa. 

Una gran ajuda dels pares delegats és el seguiment del  Facebook, 

wappshapp,.. . Quan detecten mals usos,  informen al centre 

perquè   intervingui  en la resolució del conflicte. 

 

 

 

Seminari de Famílies 

 

 

Xerrades - taller  adreçades  a les famílies per tractar temes  del Pla 

d’Acció Tutorial de l’alumnat d’ ESO  i d’altres temes proposats 

pels Pares Delegats. 

La programació anual inclou, mínim, una  trobada per trimestre.  

En els seminaris hi participen  molts pares i mares delegats i altres 

del centre o del cicle superior de primària de les escoles del 

municipi. 

 

 

MUNICIPI 

 

 

 

 

 

Tabals 

 

 

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament per amenitzar les  

festes majors, el carnaval, la fira, etc. Fan sortides durant tot     

l’any  dins i fora del municipi. 

El Pla Educatiu d’Entorn va finançar la inversió inicial per  a la 

reparació dels tabals cedits pel Grup de Diables de Montbui  

(poble). 

Altres entitats del municipi sol·liciten la participació dels tabals 

gratuïtament. 

 

Els tabals també participen en trobades  intercentres de 

secundària (Jornada de Convivència  dels instituts de l’Anoia). 
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Teatre 

 

La regidoria de cultura està  molt sensibilitzada amb el foment 

d’activitats impulsades per joves amb capacitat emprenedora  i 

dóna suport a l’extraescolar de teatre que fa dos anys que 

funciona, durant tot el curs,  i ha presentat les obres:  El KiosKo  i  

Los Ceboyo. 

Les obres  es representen  en els locals del casal cívic la Vinícola o a 

la plaça de l’Ajuntament. Aquestes representacions s’obren a tot el 

públic del municipi.  

 

6.  MÈTODE  

 

Metodologia interdisciplinària basada en el caràcter transversal de les competències bàsiques 

que integren diferents matèries i  participativa  en la vida cultural del centre i del municipi. 

Procurem donar resposta als principis que considerem fan a una persona competent: 

Saber: conèixer i  assimilar conceptes, fets, dades, textos, .. 

Saber fer:  resums, esquemes, ús de diferents  instruments ( també  les TIC-TAC) 

Saber ser: gestió emocional, transmissió de valors, potenciació de l’ autoestima, treball en 

equip  i  col·laboratiu, eficàcia,.. 

Voler ser: motivació, participació, il·lusió, implicació,.. 

Saber pensar: autocontrol, observació i reflexió, planificació, comunicació, .. 

Saber coordinar: acceptació de la diversitat, respecte a la diferència, gestió y resolució de 

conflictes, cooperació, ... 

 

Les trobades amb  les famílies es fonamenten en la comunicació entre iguals per parlar de la 

transmissió de valors,  gestió d’ emocions, dret a la diversitat cultural; ordre, planificació  i 

eficàcia, autoritat  i límits, ... 

 

La projecció al municipi treballa la competència social i ciutadana: participació activa en la vida 

cívica del municipi. 
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7. AVALUACIÓ 

 

Aquest projecte s’avalua   dins el marc del Pla Estratègic (2010 – 2014) del Projecte Educatiu de 

centre. Algunes de les estratègies es reflecteixen en  indicadors del Projecte de Direcció (2011-

2015): 

 Objectiu 1 

 1.1   Taxa d’alumnes que superen les competències en llengua catalana 

 1.2   Taxa d’alumnes que superen les competències en llengua castellana 

  

 Objectiu 2 

               2.1  Taxa d’absentisme d’alumnat d’ ESO 

 2.4   Grau de satisfacció de les famílies per la seva participació en el centre 

 2.5   Grau de satisfacció de l’alumnat per la seva participació en el centre 

 

A finals de cada curs escolar, el centre fa l’avaluació de totes les activitats recollides en la 

Programació General Anual i que es corresponen amb les activitats de desplegament de les 

estratègies del Pla Estratègic del Projecte Educatiu de Centre. Alguns dels indicadors que 

s’avaluen anualment i tenen relació amb el projecte Vine i Participa són: 

 Objectiu 1 Millorar els resultats educatius: 

 1.1  Taxa d’alumnes que superen l’ àrea de llengua catalana  

 1.2  Taxa d’alumnes que  superen l’ àrea de llengua castellana  

 1.3  Taxa d’alumnes que superen l’ àrea de llengua anglesa 

 

 Objectiu 2  Millorar la cohesió social: 

 2.1    Taxa d’absentisme de l’alumnat d’ ESO 

 2.2    Grau de satisfacció de les famílies per la seva participació en el centre 

 2.3    Grau de satisfacció de l’alumnat per la seva participació en el centre 

 

El retiment de comptes es fa  al Claustre, al Consell Escolar i als Serveis Territorials a la 

Catalunya Central del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La seva 

periodicitat és anual. 
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 7.  ANNEXOS 

 

 1.  OBJECTIUS 1,2 i 3  PLA ESTRATÈGIC 

                http://www.imontbui.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=52 

 

 2.  ORGANIGRAMA DE CENTRE 

 http://www.imontbui.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=107 

 

 3.   PARES DELEGATS 

 http://www.imontbui.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=174 

 

 4.   SEMINARI DE FAMÍLIES 

 http://www.imontbui.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=179 

 

 5.   TABALS  

 http://www.imontbui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=191 

 

 6.  TEATRE 

 http://www.imontbui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=191 

 

  

 



Organización Escolar  Participativa
Instituto Montbui

Ponencia presentada en las

VIII JORNADAS EDUCATIVAS 
BIHE. EL LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO EN LA ESCUELA

Donostia. Euskadi. 2010



El municipio

� Principales núcleos de 
población:
núcleo antiguo -con 907h.
núcleo urbano -con 9.096h.

• Realidades diferenciadas.

• Segundo municipio  de Cataluña   
con la renta por cápita más baja. 

• Proyectos de mejora integral:
- Proyecto de Intervención 

Integral en el núcleo urbano 
del municipio, dentro del 
marco de la Ley de Barrios.

- “Pla Educatiu d’Entorn”.



El núcleo urbano

� Surge en la década de los 50 
con casas de autoconstrucción y 
carente de servicios.

� Primer  flujo de población:
• 1950 - 1980 

• Procedencia: Extremadura y 
Andalucía.

• Segundo flujo de población:
• 2002 – 2009

• Procedencia: Marruecos y 
países latinoamericanos.



El instituto:  los inicios

� Creado el curso 96 -97.

� Arranca con tres líneas de 
Primero de ESO.

� Comparte edificio con un 
centro de primaria.

� Recibe alumnado  de las   
dos  escuelas del núcleo 
urbano del municipio.

� Se cataloga Centro de 
Atención Educativa 
Preferente ( CAEP ).



El nuevo edificio

� Líneas:
� 356 alumnos
� 3 líneas de ESO
� 2 grupos de 

Bachillerato

� Claustro:
� 42 profesores
� 1  TIS

� Diversidad:
� 2 Aulas Abiertas
� 1 Aula de Acogida
� 1 grupo de 

Escolaridad 
Compartida



10º  aniversario

� Septiembre / 1996 – septiembre / 2006.

� Nuevo equipo directivo (septiembre 2004)

� Satisfacción  por las instalaciones y el estado del edificio.

� Decisión de  solicitar  un  Plan Educativo de Entorno para dar continuidad 
al trabajo en red iniciado en el municipio ( Xarxa Montbui). 

� Ilusión   para  iniciar  una  nueva  etapa  de consolidación  del instituto.

� El Plan Estratégico de mejora se ve como una excelente oportunidad
para ordenar todo lo que, hasta el momento, teníamos creado y darle un
nuevo impulso.



Proyecto Educativo de Centro

El curso 2005-06 iniciamos un Plan Estratégico de Mejora y 
Autonomía de Centro, conocido  como  PAC05.   Este  Plan 
Estratégico  trajo  consigo  la  revisión global del  Proyecto 
Educativo de Centro: PCC, RRI, PAT, PL …

Objetivos del Plan Estratégico:
1. Mejorar los resultados académicos
2.  Mejorar la cohesión social
3.  Mejorar la imagen de centro

También se inició   la  implementación   de diferentes proyectos y 
programas, algunos de ellos, de innovación educativa.  



Proyecto Educativo de Centro

En el Proyecto Educativo del centro se definen:

los valores que potencien la dignidad de la  persona y su  plena
inserción social.

la misión (nuestra razón de ser), destacamos la creación de un 
entorno  de  trabajo  participativo  y  motivador que  facilite   la 
implicación y colaboración de los alumnos y sus familias.

la visión (dónde queremos llegar), nos definimos centro acogedor 
y  plenamente   integrado  en  el  entorno que  forme  personas 
eficientes  en conocimientos  y  habilidades.



Elaboración del Plan Estratégico:                     
Toma de decisiones

� Queríamos un plan sostenible
� Integrado en la dinámica del centro
� Que propiciara debate y que ilusionara al profesorado a 

comprometerse
� Con posibilidades de continuidad sin recursos adicionales

� Queríamos un plan que integrara el centro en el entorno
� Que potenciara la participación de las familia y los alumnos 
� Que se estableciera una coordinación con el ayuntamiento y las 

entidades locales
� Queríamos un plan con la participación de todo el profesorado

� Equipo impulsor: comisión pedagógica 
� Todo el profesorado:    departamentos  

comisiones    



Organigrama Instituto Montbui



Proyectos y programas

� Trabajo cooperativo y trabajo con las TIC-TAC ( Tecnologías de la Informática 
y de la Comunicación -Tecnologías del Aprendizaje y de la Comunicación ) como 
nuevas metodologías de aprendizaje. 

� Art-TIC, programa de fomento del arte a partir del uso de las TIC                            
( Tecnologías de la Informática y de la Comunicación ). Alumnos reporteros.

� Mejora de la convivencia con el Servicio de Mediación ( con una formación 
previa del  profesorado, padres, alumnos y personal de administración y servicios ) 
.

� Aula de Acogida, Programas Alumnos-Guía y Compañeros Tutores para la 
acogida   y atención del alumnado recién incorporado al centro o alumnado con 
dificultades de integración.

� “Biblioteca Puntedu”, programa de fomento de la lectura.



Proyectos y programas

� Estudio Asistido ( clases de repaso y/o refuerzo para todos aquellos 
alumnos que lo necesiten ).

� Teatro en la escuela como una materia más del currículum de primero de 
ESO (materias optativas). 

� Proyecto Multilateral Comenius y Plan Experimental de Lenguas 
Extranjeras para la consolidación del aprendizaje de las lenguas 
extranjeras.

� Espacio Salud y Escuela ( presencia de profesionales sanitarios en los 
centros escolares para la orientación y prevención en temas de sexo, 
drogas, alimentación, etc. ).



Proyectos y programas

� Programa de diversificación curricular: Aulas Abiertas, Grupo de 

Escolaridad Compartida “Fem Futur”, … para evitar el abandono 

prematuro de los estudios.

� Programa de Orientación “El club de la Feina” ( dentro del Plan de 
Acción Tutorial ) para alumnado que no consigue el graduado. Se les 
orienta y acompaña hasta conseguir una formación con salidas laborales.

� Programa Familias (dentro del Plan de Acción Tutorial): Padres 

Delegados y Coordinación de Familias.



Participación   del profesorado:
Diseño de la participación por departamentos

Consell escolar
Aproven el document tots els sectors de la comunitat educativa

Claustre
Es presenten les esmenes i es consensua el document

Departaments
Reben la proposta de centre i

elaboren esmenes, si cal

Comissió pedagògica
Recull i síntetitza les participacions

Departaments
Fan les seves aportacions

Comissió pedagògica
Elabora les directrius generals



La participación del alumnado:

Intenciones educativas

� Fomentar la participación del alumnado en la 
toma de decisiones.

� Programación de actividades, eventos, …

� Mantenimiento y supervisión de instalaciones



Ámbitos de participación:

� Ámbito formal e 
institucional

– Delegados de curso

– Consejo de delegados

– Consejo Escolar

� Ámbito de gestión y 
administración

– Comisiones de trabajo 
mixtas (profesorado-
alumnado) ligadas a las 
principales estrategias 
que tiene planteadas el 
centro.



Participación profesorado-alumnado:
Diseño de participación por comisiones mixtas

Consell escolar
Aproven el document tots els sectors de la comunitat educativa

Claustre
Es presenten les esmenes i es consensua el document

Comissions
Reben la proposta de centre i

elaboren esmenes, si cal

Comissió pedagògica
Recull i sintetitza les participacions
Es dóna forma al projecte de centre

Comissions
Coordinades per un membre de l'equip impulsor

Fan les seves aportacions tot definint activitats i indicadors

Comissió pedagògica
Defineix uns àmbits d'actuació

En planteja els objectius i les estratègies consensuades



Comisiones de trabajo

� Uso de las nuevas 
tecnologías (TIC-TAC)

� Expresión artística. 
Proyecto ART-TIC

� Dinamización de la 
biblioteca escolar y 
diseño del PLEC



Comisiones de trabajo

� Fomento de las 
actividades de 
dinamización 
lingüística

� Proyecto de 
convivencia (MAC)

� Actividades deportivas 
(AEE)



Comisiones de trabajo

� Dinamización de la 
participación del 
alumnado

� Mantenimiento de las 
instalaciones del 
centro



Valoraciones del alumnado

� Creen que la participación del 
alumnado es necesaria e 
imprescindible.

� Están satisfechos porque se 
atienden sus propuestas y se 
les tiene en cuenta en el 
diseño de las actividades.

� Se sienten importantes 
cuando se les requiere desde 
el centro para realizar tareas 
vinculadas a sus comisiones.



Valoraciones del profesorado

El profesorado considera 
imprescindible la participación 
del alumnado por:

– la necesidad de conocer 
las inquietudes de los 
alumnos.

– el contraste de ideas que 
enriquece a ambos. 

– la oportunidad que 
representa para estos la 
asunción de nuevos retos 
y responsabilidades.



Valoraciones de centro

� El alumnado se implica más y 
está más motivado. Se 
identifica con el centro.

� Aumenta el grado de 
satisfacción general.

� Se establece una “nueva” 
complicidad entre los 
alumnos y los profesores de 
la misma comisión ya que 
comparten ideas y proyectos 
que desean llevar a cabo. 



A modo de conclusión

� La participación del 
alumnado es muy positiva 
para ellos porque de 
manera democrática 
realizan un aprendizaje 
efectivo y práctico. 

� Superan la individualidad. 
Aprenden a ostentar la  
representación y a actuar 
en delegación del colectivo 
del que forman parte.



Programa Familias

� En el marco del Plan de Acción Tutorial, la relación 
familia centro se concreta en las figuras:

- Representantes del sector padres en el Consejo   

Escolar de Centro.

- Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).

- Padres Delegados de grupo.    

- Coordinación de Familias.



Organigrama del Programa  Familias

Dirección        

Padres                        AMPA Coordinación  y
Consejo Escolar                                   Comisión mixta 

Coordinación de Familias         Coordinación de ciclo

Padres Delegados                         Tutores/as 

Alumnos/as



Visitas a domicilio de la Coord. de Familias

� Objetivos:

- Acercar el centro a las 
familias.

- Establecer pactos de 
colaboración mutua.

- Reducir absentismo  y/o  
conflictividad.



Logros

� La figura de la coordinación de familias ha generado mucha 
confianza entre los padres  y  ha  contribuido a  dinamizar  
sustancialmente  la   relación tutores-familias.

� Las familias, en esta nueva dinámica, se sienten más acogidas, 
más reconocidas y muestran un mayor grado de colaboración 
hacia las propuestas de centro.

� Comienza a verse como algo cotidiano entre los alumnos de 
secundaria que sus padres participen en la vida del centro.



Elementos a exportar

� Las relaciones familia -
centro   tienden  a   un 
trabajo de cooperación 
mutua y de reflexión 
conjunta. 

� El centro facilita  
espacios de diálogo y 
encuentro.



Dificultades

� La incompatibilidad del horario que realizan los tutores en relación 
al horario de disponibilidad de las familias.

� La realidad de las plantillas de los centros públicos no permite la 
selección del personal más idóneo para realizar esta importante 
función tutorial.

� Todavía es necesario un esfuerzo suplementario para concienciar 
e implicar en esta  labor  a  las  familias  con riesgo de exclusión 
social. 



Sistema de evaluación de procesos

� Cada comisión elabora

- una  ficha  de  seguimiento   y  temporización de  las 
actividades definidas en el Plan Estratégico. 

- una ficha de concreción de indicadores para la evaluación 
de las  actividades.

� Autoevaluación anual, a partir del   Cuadro de 

Coordinación e  Información  de Actividades 

(QCI/A).



Autoevaluación anual / QCI/A



Autonomía de centro

El Plan estratégico nos ha proporcionado un cierto   
grado de

� Autonomía  pedagógica     en  la  organización  de  la 
atención a la diversidad (Proyecto Escolaridad Compartida “Fem 
Futur”).

� Autonomía administrativa  figuras de la Coordinación 
de Familias y Técnica de Integración Social.

� Autonomía de recursos y gestión de personal
adjudicación de tres plazas singulares con responsabilidades en 
el Plan Estratégico.



Valoración de la experiencia

� Las luces

El Proyecto Educativo de Centro 
es  un  proyecto compartido y no 
se cuestiona. 

Trae  consigo  la  reflexión 
constante sobre la práctica 
educativa.

� Las sombras

A   pesar  de los esfuerzos, 
continúa  siendo  bajo   el 
rendimiento académico del 
alumnado,  muy vinculado al 
bagaje sociocultural  de  la 
población.

El municipio sigue careciendo            
de infraestructura cultural.



Epílogo

Al ser un proyecto compartido, se planifica 
despacio pero se avanza seguro.

Teresa Mascó 

(Coordinadora PAC05/INS Montbui)


