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Presentació

Què és? La transparència als
centres educatius
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Què és la transparència?

Quines paraules us suggereix la 

transparència quan es relaciona 

amb les administracions 

públiques?
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Corrupció política 

Opacitat Publicitat 

Retiment de comptes

Proximitat Fake news

Informació pública Recursos  públics

Obertura
Veritat
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Actuacions en matèria de transparència de la Generalitat de Catalunya
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Però… què és?

Acció proactiva de l’Administració

Donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits 
d’actuació i les seves obligacions

Caràcter permanent i actualitzat

De la manera que resulti més comprensible per a les 
persones

Per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un 
accés ampli i fàcil a les dades

Facilitar la participació en els assumptes públics
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Però… com?
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Publicitat activa 

Dret d’accés a la 
informació pública 

Dades obertes
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Què és? La transparència als
centres educatius

Publicitat activa

Pacte contra la 

segregació escolar

Dret d’accés a la 

informació pública
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Portal de centre
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Però… què hem de publicar?

1. El (PEC)  (PL)

2. NOFC i la carta de compromís educatiu

3. Els acords del consell escolar

4. Aportacions voluntàries les famílies per a 

material escolar i per a activitats

complementàries

5. L'estructura organitzativa interna

6. Pressupost

7. Convenis vigents

8. Qualsevol altra matèria que sigui d'interès 

públic
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1. El (PEC)  (PL)

Institut Escola Pere Viver – Terrassa
https://agora.xtec.cat/ceippereviver/documents-del-centre/projecte-educatiu/

https://agora.xtec.cat/ceippereviver/documents-del-centre/projecte-educatiu/
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2. Normes d'organització i funcionament

del centre (NOFC) i la carta de 

compromís educatiu

Institut Mont Perdut - Terrassa
https://agora.xtec.cat/iesmont-perdut/moodle/course/view.php?id=822&section=1

https://agora.xtec.cat/iesmont-perdut/moodle/course/view.php?id=822&section=1
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2. Normes d'organització i funcionament

del centre (NOFC) i la carta de 

compromís educatiu

Escola Els Aigüerols - Santa Perpètua de Mogoda
https://agora.xtec.cat/escaiguerols/docs/

https://agora.xtec.cat/escaiguerols/docs/
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2. Normes d'organització i funcionament

del centre (NOFC) i la carta de 

compromís educatiu

Institut Can Planas – Barberà del Vallès

https://agora.xtec.cat/institutcanplanas/linstitut/normes-dorganitzacio-i-

funcionament/

https://agora.xtec.cat/institutcanplanas/linstitut/normes-dorganitzacio-i-funcionament/
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3. Els acords del consell escolar

 Model: “Certificat dels acords que s’han pres en el 

consell escolar”
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3. Els acords del consell escolar



29

3. Els acords del consell escolar

 Cal especificar els acords presos de forma breu.

 Tenir en compte la protecció de dades personals.

Quines dades personals NO es poden publicar?

 Nom i cognoms de cap persona (ni inicials ni DNI)

 Qualsevol dada que identifiqui a una persona de 

manera directa o indirecta
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3. Els acords del consell escolar

 Cal tenir cura en la publicació d’informació i acords 

sobre l’aplicació de mesures correctores per 

conductes dels alumnes contràries a la convivència.

Com?

 Referències genèriques

 Sense especificar detalls de les conductes i 

mesures adoptades
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3. Els acords del consell escolar

Escola El Vapor – Terrassa

https://escolaelvapor.blogspot.com/p/consell-escolar_28.html

https://escolaelvapor.blogspot.com/p/consell-escolar_28.html
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3. Els acords del consell escolar

Escola dels Encants – Barcelona

https://www.escoladelsencants.cat/consell-escolar

https://www.escoladelsencants.cat/consell-escolar
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4. Aportacions voluntàries

Aportacions voluntàries

 Imports acordats sobre les aportacions 

voluntàries de les famílies per material 

escolar i per activitats complementàries.
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5. L'estructura organitzativa interna

 Identificació dels components de l’equip directiu

 Perfil i trajectòria professionals 

De qui?

 Director o directora

 Cap d’estudis

 Secretari o secretària

 Model: “Perfil i trajectòria professional”

S’han 

d’afegir 

a les 

NOFC

http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/enllacos/interns/empleats_publics/Fitxa_Perfil-i-trajectoria-professional_SIGN.pdf
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5. L'estructura organitzativa interna
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5. L'estructura organitzativa interna

Escola La Font – Manresa

https://agora.xtec.cat/escolalafont/lescola/equip-huma/

https://agora.xtec.cat/escolalafont/lescola/equip-huma/
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6. Pressupost

 Descripció de les partides pressupostàries anuals

 Dades de l’execució i liquidació del pressupost

Com?

 Informes que genera l’aplicació Esfer@

“Consulta les dades del pressupost” 

“Liquidació del pressupost”
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6. Pressupost

Dades del pressupost
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6. Pressupost

Liquidació del pressupost
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6. Pressupost

Institut Arquitecte Manuel Raspall- Cardedeu

https://raspall.cat/pressupost/

https://raspall.cat/pressupost/
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6. Pressupost

Escola Les Aigües – Cardedeu

http://escolalesaigues.cat/informacio-general/pressupost-2018/

http://escolalesaigues.cat/informacio-general/pressupost-2018/
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7. Convenis vigents

 Una relació dels convenis que el director o directora 

ha signat d’acord amb les seves competències 

De quins convenis parlem? 

 Convenis d’ús social 

 Convenis de formació professional

Què s’ha d’indicar?

 Data 

 Parts que el signen

 Objecte

 Drets 

 Obligacions 

 Període vigència
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8. Qualsevol altra matèria que sigui 

d'interès públic

Quan hem de considerar que una matèria és d’interès públic?

 Informació sol·licitada habitualment 

 Informació relativa a l’organització i funcionament del centre

...

Sempre cal tenir en compte la protecció de dades 

personals! 

Alguns exemples són...
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Institut Juan Manuel Zafra - Barcelona

https://agora.xtec.cat/iesm-jmzafra/linstitut/premis-i-reconeixements/

8. Qualsevol altra matèria que sigui 

d'interès públic

https://agora.xtec.cat/iesm-jmzafra/linstitut/premis-i-reconeixements/
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8. Qualsevol altra matèria que sigui 

d'interès públic

Institut Moisès Broggi -

Barcelona

http://institutbroggi.org/el-

nostre-centre/qualitat/

http://institutbroggi.org/el-nostre-centre/qualitat/
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Què és? La transparència als
centres educatius

Publicitat activa

Pacte contra la 

segregació escolar
Dret d’accés a la 

informació pública
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El dret d’accés a la informació pública 

Què és?

Qui el 
pot 

exercir?

Procediment?

Dret a sol·licitar i obtenir informació de 

les administracions, inclosos els 

centres educatius

Majors de 16 anys

Específic 

El 
vostre 

referent

Secretària dels ST i el CEB
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Portal de centre
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Què és? La transparència als
centres educatius

Publicitat activa

Pacte contra la 

segregació escolar
Dret d’accés a la 

informació pública
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El Pacte contra la segregació escolar a 

Catalunya

Com afecta aquest Pacte a la transparència?

 Publicitat activa

 Dret d’accés a la informació 
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NO es pot publicar o  donar aquella informació per 

centre que contingui...

 Dades sobre l’avaluació interna o externa 

 Dades sobre alumnes estrangers segons la nacionalitat 

 Dades sobre motius de necessitats educatives especials

 Dades sobre beques i ajuts 

 Dades sobre les aules d’acollida



Moltes gràcies per la 

vostra atenció!

Lorena Elvira lelvira@gencat.cat

Mercè Vicente    merce.vicente@gencat.cat
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