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CONCRECIONS SOBRE LA PARTICIPACIÓ DEL DIFERENTS SEC TORS DE LA 
COMUNITAT EDUCATIVA 
 
Es fomentarà la participació de tots els sectors de la comunitat educativa amb els 
següents objectius: 

- Implicar tots el sectors en el bon funcionament del centre 
- Dinamitzar les activitats que es realitzen al centre 
- Donar la màxima transparència ales actuacions del centre 

 
Professorat 
 

- La participació del professorat en les activitats del centre és evident per la 
seva funció educativa. Els canals de participació del professorat són: 

o Claustre de professorat 
o Consell escolar 
o Comissions de treball 
o Activitats programades des dels departaments 

 
Alumnat 
 

- La participació de l’alumnat és totalment necessària al ser l’objecte de treball 
de tot el procés d’ensenyament aprenentatge. Els canals de participació de 
l’alumnat són: 

o Delegats de curs 
� Cada curs escollirà per votació un delegat i un sotsdelegat 
� Els delegats canalitzaran amb el tutor i el coordinador pedagògic 

les propostes que surtin de cada grup 
� Un cop al mes, el coordinador pedagògic convocarà una reunió 

de delegats per valorar la marxa del curs i fer propostes 
d’activitats i millora del centre. Es procurarà que hi hagi almenys 
un representant de l’alumnat al Consell escolar 

o Associació d’alumnes 
� L’alumnat es pot associar dins l’Associació d’alumne sexistent al 

centre. 
� Els objectius de l’Associació són:  

• Estudiar, considerar i conèixer tot el que afecti la seva 
situació en el centre al qual pertanyen i poder expressar, 
alhora, l'opinió i els criteris dels alumnes en aquest 
respecte.  

• Facilitar l'exercici dels drets que la legislació vigent 
reconeix en favor dels alumnes i, en especial, els 
assenyalats a l'article 6 de la Llei Orgànica reguladora del 
Dret a l'Educació. 

• Impulsar la participació i la col·laboració activa dels seus 
membres en les tasques educatives que formin part del 
projecte educatiu dels seus centres, així com en les 
activitats complementàries i extraescolars que puguin 
programar i organitzar els Consells Escolars i les 
associacions de pares. 
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• Promoure la informació i la participació dels alumnes en 
els Consells Escolars dels centres i en els diversos 
òrgans consultius i de participació previstos a la Llei 
25/1985, de 10 de desembre, dels Consells Escolars de 
Catalunya. 

• Informar sobre activitats culturals, esportives, de lleure i 
de foment de l'acció cooperativa i del treball en equip, 
organitzar-ne i participar-hi.  

• Promoure tota mena de relacions amb d'altres 
organitzacions i associacions d'alumnes, així com la 
creació de federacions i confederacions, d'acord amb el 
que estableix la legislació vigent.  

• Qualsevol altra finalitat concreta prevista en els seus 
estatuts dins el marc establert als apartats anteriors.  
 

o Consell escolar 
� Els representants de l’alumnat al Consell escolar informaran de 

les necessitats dels alumnes del centre i transmetran les 
propostes que s’hagin plantejat a les reunions de delegats 

 
Personal d’administració i serveis i de suport administratiu 

- Es vetllarà per fomentar la participació del PAS en totes les activitats del 
centre 

 
 
Pares i mares 

- Es fomentarà la implicació dels sector de pares i mares en la millora del 
funcionament del centre 

o Els canals de participació d’aquest sector són 
i. AMPA 
ii. Comissió de pares delegats 
iii. Consell escolar. 

 
Altres 

- Es procurarà la implicació de l’Ajuntament, el Consorci d’Educació i d’entitats 
del barri en la dinàmica del centre 

 
 


