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1. INTRODUCCIÓ
 

L’ objectiu de la recerca és l’avaluació 
qualitativa del Decret d’ Autonomia, per 
tal d’ analitzar si contribueix i reprodueix 
les desigualtats socials, o per el contrari, 
garanteix la igualtats d’ oportunitats pels 
infants i analitzar si el Decret actua com 
un generador de desigualtats socials per 
aquells col·lectius amb un capital cultural 
i social baix.
A nivell teòric, s’ha partit com a base 
teòrica autors de la sociologia de l’ 
educació, a partit de la teoria de la 
reproducció i autors crítics com Pierre 
Bourdieu.

2. METODOLOGIA
DESICIONS MOSTRALS

LES TÈCNIQUES D’ANÀLISI 
EMPRADES:

ESCOLA EMILI-
CARLES TOLRÀ

ESCOLA 
SAMUNTADA

Escola composada 
majoritàriament per 
famílies amb un capital 
cultural mig-alt

Escola composada 
majoritàriament per 
famílies amb un capital 
cultural baix

Metodologia innovadora centrada en 
el treball per projectes

-  4 entrevistes (docents, 
   equip directiu i AMPA)

-  Observació en la Presentació 
   dels projectes del curs

-  Observació seminari: 
   “Com millorar els vincles 
     entre docents i famílies?

3. RESULTATS El capital cultural familiar influirà en una major o menor implicació 
dels pares/mares/tutors/tutores en relació a l’escola.

Com fomentar la 
participació de les 

famílies amb un capital 
cultural baix?

R. 3  
Activitats de cohesió entre 

famílies i l’ equip docent per 
“trencar” les barreres psicològiques 

entre aquests dos actors.

R. 2 
Les metodologies estudiades 

generen que  l’alumnat 
-que troba di�cultats amb les 
metodologies tradicionals-  

milloren el seu seguiment escolar i 
desperten la seva curiositat, 

motivació i autonomia.

R. 6 
El decret d’autonomia és una bona 

eina per emprar metodologies i projectes 
de centres innovadors en escoles amb 

realitats diverses donant un 
tret distintiu i diferencial al centre. 

R. 5
Les metodologies alternatives generen 
que els alumnes que troben di�cultats 

en el seguiment de la docència, 
d’aquesta manera facilita 

el seguiment de la docència.

R. 4
Els centres docents que 

han modi�cat el seu projecte 
educatiu, emprant noves 

metodologies acadèmiques 
generen una millora en la 

motivació de tota la 
comunitat educativa

El decret d’autonomia és una molt bona eina per 
construir espais favorables i de discriminació positiva 
en aquells centres que estiguin composats per una 
diversitat d’alumnat.

Construir un projecte educatiu propi implementant 
noves metodològiques fa que la comunitat educativa 
percebi el projecte educatiu com a propi, 
generant un augment de la motivació.

Les noves metodologies pedagògiques són una 
eina clau per atreure i motivar a aquells infants 
que no segueix les pràctiques pròpies de 
la classe mitjana i benestants.

4. CONCLUSIONS

L’AUTONOMIA DELS CENTRES EDUCATIUS

QUIN EFECTE TÉ EL DECRET D’AUTONOMIA 
EN LES DESIGUALTATS?



L’ AUTONOMIA DE CENTRES A CATALUNYA.  
Quin efecte té el decret d’autonomia en les desigualtats?  

Anna Fernàndez Prados  

L’ objectiu de la recerca és l’avaluació qualitativa del Decret d’ Autonomia, per tal d’ 

analitzar si contribueix i reprodueix les desigualtats socials, o per el contrari, 

garanteix la igualtats d’ oportunitats pels infants. La temàtica específica objecte d’ 

estudi és conèixer si el Decret d’ Autonomia actua com un generador de desigualtats 

socials per aquells col·lectius amb un capital cultural i social baix. 

A nivell teòric, s’ha partit com a base teòrica autors de la sociologia de l’ educació, a 

partit de la teoria de la reproducció i autors crítics com Pierre Bourdieu, i les 

aportacions d'autores especialitzades en sociologia de l’ educació com l’ Aina 

Tarabini. 

Les decisions mostrals per tal de realitzar el treball de camp va ser l’anàlisi de dos 

centres docents amb dues realitats socioeconòmiques diferents. En primer lloc, l’ 

escola 1, i per altra banda, l’ escola 2. La primera és una escola composada 

majoritàriament per famílies amb un capital cultural mig-alt, la segona, composada 

majoritàriament per famílies amb un capital cultural baix. 

L’ altra exigència a l’hora de determinar el perfil de les escoles era que tots dos 

centres haguessin modificat el seu projecte educatiu amb la vigència del Decret d’ 

autonomia. Les escoles havien de tenir un projecte educatiu elaborat per la mateixa 

comunitat educativa i havien d’emprar una metodologia innovadora, en tots dos 

casos centrada en el treball per projectes.  

A nivell metodològic, s'han establert tres hipòtesis i tres subhipòtesis que s'han 

contrastat amb quatre entrevistes qualitatives a membres de la comunicat educativa, 

una observació en la Presentació dels projectes treballats durant el curs dels 

projectes Magnet i una observació del seminari “Com millorar els vincles entre 

docents i famílies?” de la Fundació Bofill que participava l’escola 2.  

Partint  de la teoria de la reproducció, cal identificar l’escola com una institució 

reproductora de les desigualtats. Desprès de la recerca podem dir que aquells infants 

amb un capital cultural inferior parteixen d’un punt de partida de desavantatge dels 

seus companys. L’escola és un espai on es reprodueix el discurs i la cultura dominant, 



produint desigualtats i un espai de lluita entre els grups. Cal identificar com la major 

autonomia que concedeix el Decret d’ Autonomia, si s’ executa amb una avaluació 

correcta de l’administració, genera molt bones pràctiques. L’escola 2 és un bon 

exemple de gestió a partir del principi d’autonomia de centre.   

En aquest marc de referència, el decret d’autonomia és una bon instrument per 

construir espais favorables i de discriminació positiva en aquells centres que estiguin 

composats per una diversitat d’alumnat. Tal i com s’ha vist, les noves metodologies 

pedagògiques són una eina clau per atreure i motivar a aquells infants que no segueix 

les pràctiques pròpies de la classe mitjana i benestants. Les innovacions 

metodològiques en les escoles comporta una major motivació de tota la comunitat 

educativa. Si tota la comunitat educativa està cohesionada i “camina” cap a la 

mateixa direcció té resultats acadèmics i de centre molt positius.  

 

 



 

P à g i n a 1 | 15  

  

   
  

QUIN EFECTE TÉ EL DECRET D’  

AUTONOMIA DE CENTRE SOBRE 
LES DESIGUALTATS SOCIALS?  

-UN ESTUDI DE CASOS-  

Informe final  

 
    

Anna Fernàndez Prados 
TUTORA: ANNA TARRÉS 
Treball final de Grau 

 



Quin efecte té el Decret d’ Autonomia de Centre sobre les desigualtats socials?  

P à g i n a 2 | 15  

  

Índex  
 

ÍNDEX 2 

1. INTRODUCCIÓ 3 

OBJECTIU I PLANTEJAMENT DEL TREBALL 3 

2. MARC TEÒRIC 4 

DECRET D’ AUTONOMIA DE CENTRE 4 

L’AUTONOMIA DE CENTRES I LES SEVES LIMITACIONS 5 

5. RESULTATS PRINCIPALS 9 

6. CONCLUSIONS 14 

7. BIBLIOGRAFIA 15 

   

  



Quin efecte té el Decret d’ Autonomia de Centre sobre les desigualtats socials?  

P à g i n a 3 | 15  

  

1. Introducció  
 

Objectiu i plantejament del treball   

El treball s’ha plantejat des de la perspectiva de l’avaluació qualitativa del Decret d’ 

Autonomia on es vol analitzar si el decret contribueix i reprodueix les desigualtats 

socials, o per el contrari, garanteix la igualtats d’ oportunitats per els infants.   

L’avaluació del decret d’ autonomia s’ iniciarà tenint en compte una petita base 

teòrica de sociologia de l’ educació, a partit de la teoria de la reproducció i autors 

crítics com Pierre Bourdieu, per acabar convalidant o invalidant les hipòtesis 

formulades inicialment mitjançant les conclusions generades arrel del treball de 

camp. Per tant, la temàtica especifica objecte d’ estudi és conèixer si el Decret d’ 

autonomia actua com a un generador de desigualtats socials per aquelles classes 

socials amb un capital cultural i social baix.   

Un cop realitzat la primera aproximació teòrica vaig poder comprovar com el decret 

d’ autonomia vol generar una igualtat d’ oportunitats per als diferents alumnes. Però 

aquesta autonomia i competències de les escoles, per altre banda, pot implicar la 

generació de desigualtats socials.  

Com que el decret d’ autonomia requereix una major implicació per tota la comunitat 

educativa, que inclou els pares, mares, tutors i tutores aquells centres on tota la 

comunitat educativa tingui un major capital cultural partirà amb una situació de 

partida millor que aquells centres que una part de la comunitat educativa tingui un 

capital cultural i econòmic baix. Ja que possiblement tindran una major presencia en 

les AMPA i implicació en els centres docents, contribuint a una millor gestió del 

centre.   
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2. Marc teòric   
 

Decret d’ autonomia de centre  

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, regula l’exercici 

d’aquesta autonomia i estableix que sigui en l’àmbit del centre on es situï la presa de 

decisions, dins un procés d’enfortiment institucional de cada centre educatiu.    

El decret d’ autonomia exigeix una major implicació i participació de tota la comunitat. 

La comunitat educativa està formada principalment pels alumnes, el professorat i els 

pares/s mares. Per tant, aquest canvi legislatiu requereix el compromís i participació 

dels agents del centre (San Fabián Maroto; Granda Cabrales, 2013). Per tant, les 

famílies passen a ser un element clau en el centre educatiu. Les famílies han de 

participar en els centres docents i s’han de coordinar amb els centres educatius per 

tal de definir les pautes de intervenció adients per cada situació 1(López Martínez, 

2007)  

El Decret d’ autonomia té com a objectiu fer efectiva l’ autonomia en tres àmbits 

diferents:  

• Autonomia pedagògica per tal de poder “construir” el projecte educatiu de 

centre amb l’ objectiu que la comunitat educativa percebi el projecte educatiu 

com a propi.   

• Autonomia organitzativa per tal de garantir la total participació de la 

comunitat educativa. Per altra banda, permetre la concreció en projectes d’ 

organització i funcionament en l’ organització del temps i espais escolars.    

• Autonomia de gestió de recursos per desenvolupar els projectes de centre de 

tal manera que els recursos econòmics, materials i de personal siguin els més 

òptims per aquell centre docent.  

                                                        
1 LOMCE (2007) La LOMCE subscriu la participació dels pares i mares únicament en termes consultius.   
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L’ administració ha de garantir els recursos suficients per tots els centres i per altra 

banda, ha de proveir d’ altres dotacions en funció de les realitats de cada centre, per 

tal que aquests centres puguin gestionar els recursos segons les seves necessitats.  

Per tant, s’ha de dotar d’ instruments de control i seguiment per tal de garantir 

l’exercici de l’autonomia (Lopez Martínez, 2008).  

L’autonomia de centres i les seves limitacions   

L’autonomia de centre es considerat com un element de qualitat educativa, sent una 

condició necessària però no suficient per cobrir les necessitats de la societat i no 

garanteix l’èxit educatiu. On es relaciona directament l’autogestió i la 

descentralització amb la cohesió social. L’autonomia de centres està relacionada amb 

les competències que un centre té de decidir per sí mateix, és a dir, amb la capacitat 

dels centres per elaborar i gestionar un projecte educatiu propi, orientat a la millora 

dels resultats dels seus alumnes. L’autonomia té un caràcter instrumental: no és una 

finalitat en sí mateixa sinó una eina que ha de servir per millorar els resultats educatius 

de l’alumnat” (Jesús Moral Castrillo, 2014: 8).   

L’autonomia pot comportar alguns riscos i perills que cal identificar i tenir-los en 

compte per tal de garantir el bon funcionament dels centres docents. Els dos 

problemes principals son: les possibles desigualtats que genera una major autonomia 

i el risc de pèrdua de control per part de l’ administració i la pèrdua de l’ homogeneïtat 

del sistema educatiu (Marchesi, 2004).  

En el primer problema identifica com amb una ampliació de l’ autonomia, es pot 

produir un augment de les desigualtats, ja que els diferents centres docents tindran 

diferents recursos pel principi d’autonomia organitzativa. Marchesi reflexiona com 

aquest tipus de presa de decisions, com pot ser ampliar l’ horari escolar, només les 

podrà portar a terme aquells pares, mares, tutores o tutors que tinguin recursos 

econòmics per poder finançar-lo, impossibilitant a aquelles famílies amb baixos 

recursos econòmics. Aquesta problemàtica, per tant, genera i amplia les desigualtats 

entre els centres docents i els/les alumnes (Marchesi, 2004).  
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Dins d’ aquest marc, el síndic de greuges, ha rebut queixes en què es qüestiona 

quins són els límits de l’ autonomia de centres i com s’ articulen els drets de tota la 

comunitat educativa, sent l’ horari escolar o les garanties de la gratuïtat fruit de les 

queixes.   

Un altre element de debat del Decret d’ autonomia rau en el fet que en alguns casos, 

s’ha responsabilitzat a les famílies de contribuir en el manteniment econòmic del 

centre educatiu, fet que contradiu el principi de gratuïtat dels ensenyaments 

obligatoris. El Síndic respon a aquestes queixes que el Departament d’ Ensenyament 

ha de assegurar l’ equitat i l’ excel·lència de l’ activitat educativa, a més de garantir els 

principis del sistema jurídic i educatiu. Demanant que adopti les mesures necessàries 

per tal de prohibir la pràctica esmentada, ja que l’ incorporació d’ aquest compromís 

debilita la garantia de gratuïtat, contraria a l’ objectiu del decret de vetllar per l’ 

equitat (Síndic de Greuges, 2012)  

Una altra organització que va manifestar queixes sobre el Decret d’ Autonomia va ser 

la UGT. UGT planteja que el Decret d’ autonomia per una banda, fa que els centres de 

la xarxa pública es vaguin diferenciant els uns dels altes, i que amb l’ objectiu d’ 

adaptar-se a les diferents realitats socio-educatives, puguin fer ofertes curriculars 

diferenciades i on els recursos estiguin lligats als resultats i rendiment escolar. [...] Per 

altra banda, és un model que desregula les relacions laborals i les normes de 

funcionament dels centres de manera que, si no s’ estableixen uns límits d’ actuació 

clars, pot portar a situacions d’ arbitrarietat en processos de provisió i establiment de 

tasques educatives del professorat (UGT, 2010: 3-4).    

Un altre element a debat és el punt que parla que les direccions puguin seleccionar la 

plantilla i gestionar la previsió d’ aquesta. UGT denuncia que la direcció no ha de tenir 

aquesta responsabilitat i que s’ha de fer per concurs públic, ja que ha de garantir l’ 

igualtat, mèrits i capacitat (UGT, 2010).    
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L’ Escola és una institució reproductora de desigualtats 

socials?  

Per tant,  tal i com identifiquen els teòrics de la reproducció, l’ escola no és neutral, 

no es pot entendre al marge del conflicte, no sempre serà un espai generador d’ 

oportunitats socials per a tots els grups socials, on els infants parteixin d’ una igualtat 

d’ oportunitats, sent una eina d’ ascensió social i de millora de les condicions de vida 

i de les expectatives laborals. Sinó que inclús pot mantenir i multiplicar les 

desigualtats socials i reproduir les posicions socials de partida. Les institucions 

educatives tenen dues funcions, les funcions manifestes i les latents. De manera 

explicita l’ escola es representa com una espai neutral que genera igualtat d’ 

oportunitats, de manera latent o encoberta, l’ escola manté o augmenta els privilegis 

de determinats grups socials, reproduint la posició d’ avantatge socioeconòmic y 

cultural. En aquest punt, l’escola es converteix en un espai de lluita entre grups que 

proporciona poder, diferenciació i estatus (Tarabani, 2012).   

Tal i com identifica Pierre Bourdieu, la reproducció escolar es de caire econòmic i 

cultural. En primer lloc, reprodueix les relacions econòmiques dominants, 

seleccionant als individus per ocupar posicions desiguals al mercat de treball. Per altra 

banda, l’ escola reprodueix la cultura dominant, transmetent-la com la única legitima 

i possible (Tarabani, 2012).  

L’escola tendeix a valorar i afavorir les pràctiques pròpies de la classe mitjana i 

benestants, generant oportunitats desiguals per assolir l’ èxit educatiu. Així mateix, 

els alumnes que els seus pares disposin d’estudis universitaris tenen més possibilitats 

de rebre ajuda en les seves activitats acadèmiques. Així mateix, hi ha més 

probabilitats de sinèrgies entre aquells que dediquen el seu temps extraescolar a fer 

activitats educatives de diferent tipus. Per altra banda, tampoc es pot negar que les 

possibilitats d’interessar-se per allò que explica el professor o professora estan 

desigualment distribuïdes en base als coneixements previs.   

I és precisament aquesta distància o proximitat entre la cultura escolar i la cultura 

familiar el que explica les possibilitats de diferents alumnes per a desenvolupar-se 
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millor o pitjor i amb major o menor seguretat a l’escola. Una distància que, segons 

Bourdieu, s’explica, sense cap mena de dubte, per la variable classe social i pels seus 

components de caire cultural. La conseqüència d’aquest procés, tal com assenyala 

Bonal (1998), és que la selecció escolar s’acaba convertint en “l’elecció dels elegits”, 

en la mesura que ofereix més possibilitats d’èxit a aquelles alumnes que ja provenen 

d’una situació de partida privilegiada” (Tarabani, 2012, 5-6).    
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5. Resultats principals  
 

La metodologia emprada per tal d’obtenir els resultats s’ expliquen de manera 

sintètica en el següent quadre:   

DECISIONS MOSTRALS:  LES TÈCNIQUES D’ ANÀLISI 

EMPRADES:  

Estudi de casos de dues escoles amb dues realitats diferents:  

  

 4 entrevistes (2 docents, 1 
membre equip directiu i 1 
membre AMPA)  

 Observació en la Presentació  
dels projectes del curs  

 Observació seminari Fundació 

Bofill: “Com millorar els vincles 

entre docents i famílies?  

Escola 1  Escola 2 

 Escola composada 

majoritàriament per 

famílies amb un capital 

cultural mig-alt.  

 Escola composada 

majoritàriament per famílies 

amb un capital cultural baix.  

 Metodologia innovadora 

centrada en el treball 

per projectes.  

  

 Metodologia innovadora 

centrada en el treball per 

projectes.  

 Escola Magnet 2  : aliança 

educativa amb l’Institut Català 

de Paleontologia Miquel  

Crusafont.  

  

H. 1. El capital cultural familiar influirà en una major o menor implicació dels 

pares/mares/tutors/tutores en relació a l’escola.   

Hipòtesis validada. A trets generals, el capital cultural afecta a la implicació de les 

famílies dins de l’ àmbit acadèmic, però aquests no determina.   

Cal tenir en compte, que aquesta desmotivació pot estar originat per la manca d’eines 

i recursos materials, tant econòmics, socials i culturals per ajudar als seus fills i filles 

en les tasques de l’escola.   

Per aquest motiu, projectes com les de l’escola 2 és una molt bona eina per treballar 

amb a aquelles famílies que culturalment entenen l’escola com una cosa distants. 

                                                        
2 Les escoles magnet pretenen modificar les dinàmiques de desprestigi de determinats centres a través 
d’una aposta clara per la innovació educativa, incidint sobre les dinàmiques de segregació escolar del 

conjunt del territori, i contribuir, així, a modificar la composició social de les escoles, per tal que 

reflecteixin l’heterogeneïtat social existent (Tarabini, 2012).   
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Generant un apropament i augment de la confiança i mostrant com ells també son 

membres actius dins de la comunitat educativa. Per tant, les noves metodologies 

pedagògiques alternatives a les tradicionals son una molt bona eina d’aproximació, 

generant un augment d’implicació i d’exercici actiu dins de l’escola.  

D’altra banda, activitats conjuntes entre famílies i equip docent fa que  es “trenquin” 

les barreres psicològiques entre aquests dos actors principals dins d’una escola. Fent 

que les famílies es sentin útils participant i col·laborant en  la gestió i col·laboració 

d’activitats com per exemple desenvolupament de festes, tasques de millora de 

l’escola, activitats conjuntes entre equip docents i pares, etc.   

Un altra proposta, per treballar aquestes desigualtats produïdes pel capital cultural 

és responsabilitzar els infants per tal què desenvolupen les tasques a casa i donar 

moltes eines des de l’escola perquè els infants puguin desenvolupar les tasques sense 

dificultats. És a dir, des de l’escola s’ha de treballar activament perquè aquestes 

desigualtats de partida, no les pateixi l’infant un cop estigui a casa sense el 

recolzament del mestre/a.  

H. 1. 1. Les famílies amb capital cultural inferior participaran menys actius en l’ 

AMPA i en activitats relacionades amb l’escola.  

Aquesta subhipòtesi ha quedat validada. Ja que s’ha pogut analitzar en els dos casos 

estudiats no hi ha implicació de pares amb un capital cultural baix.   

El fenomen que pot explicar aquest fet és una manca de confiança en ells mateixos 

en portar a terme tasques de gestió en aspectes relacionats amb l’àmbit acadèmic, 

en canvi, això no significa que no estigui implicat en l’educació del seu fill/a. Fet que 

ho explica, ja que en canvi, en col·laboracions amb l’escola on si que veuen que poden 

aportar quelcom si que hi ha participació per part d’aquest col·lectiu.   

Un altre fenomen que ho pot explicar és que culturalment ho tenen molt llunyà.    
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H.1.2. Una major implicació dels pares genera una major motivació dels infants en l’ 

àmbit escolar.    

No es pot validar aquesta hipòtesis. Una major implicació dels pares i mares en 

aspectes relacionats amb l’escola, genera una major motivació i facilita la docència. 

Però cal tenir en compte, que un dels principals eixos motivadors de tota la comunitat 

educativa, incloent els infants, és la  metodologia de l’escola. Per l’infant la motivació 

o desmotivació de la família no es veu afectada en la seva pròpia motivació, quan es 

dona altres tipus de metodologies ja que és el mateix nen/a qui desperta la seva 

motivació vers els aspectes acadèmics.   

H. 2. El decret d’ Autonomia al concedir una major competència als centres docents 

provoca que existeixi heterogeneïtat d’ escoles, provocant que el principi de 

igualtat educativa per tots els infants quedi anul·lat, perjudicant als infants de les 

classes més desfavorides.  

Aquesta hipòtesi queda invalidada. Tot i que el decret d’autonomia al concedir una 

major competència als centres docents i de generar una heterogeneïtat de les 

escoles.   

El principi d’igualtat educativa de les escoles queda anul·lat, però aquesta 

heterogeinitat en determinats centres genera una discriminació positiva en aquells 

centres on el perfil es més segregat. Cal tenir en compte, que aquelles escoles amb 

unes complexitats més altes, han de tenir un altre tipus de seguiment.   

Però si que es cert que s’hauria de tenir més seguiment i acompanyament amb les 

escoles amb realitats més diverses perquè apostis per altres metodologies 

innovadores, concedint un tret distintiu i diferencial a aquelles escoles. Un exemple 

és l’escola 2 que tot i la complexitat i la diversitat que hi ha a l’escola s’està convertint 

en una escola que la gent vol anar-hi precisament pel seu projecte educatiu.  

    

 

 

H. 2.1. L’ elecció del professorat pot generar d’ incompliment del principi d’ 

igualtat, mèrits i capacitat  
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No es pot validar aquesta hipòtesi. Amb l’estudi de casos realitzat. Aquest principi d’ 

igualtat, mèrits i capacitats s’ha complert, en el cas de l’ escola 2. En la mateixa línia, 

l’ escola 1 veu la necessitat de l’ elecció del professorat.   

Tots dos centres destaquen la importància i necessitat de poder escollir el professorat 

per poder contractar aquell perfil de professional que s’ ajusti a les necessitats del 

centre i de la seva metodologia. Per tal de formar un equip docent estable on tots/es 

tinguin el mateix perfil i que treballin en la mateixa línia seguint la metodologia 

d’aquella escola. Ja que el fet d’arribar un mestre molt distant al tipus d’ideologia del 

centre fa que l’estructura de l’equip docent es vegi afectada.    

H. 3. Les escoles que des del decret d’ autonomia hagin realitzat un canvi en el seu 

projecte educatiu, elaborant o emprant noves metodologies acadèmiques 

generaran una millora en la motivació dels infants.  

Hipòtesis validada. A partir de l’estudi de casos s’ha pogut comprovar que el canvi en 

la metodologia, en aquest cas, el treball per projectes ha generat a totes dues escoles 

un ambient positiu a l’escola. Els infants al aprendre aprenent i experimentant 

desperten la seva curiositat i motivació i fomenten la seva autonomia. Per altra banda, 

amb aquestes metodologies alternatives, fa que perfils d’alumnes que trobarien 

dificultats en el seguiment de la docència, d’aquesta manera sobre un ventall per a 

ells. Destacant aquesta metodologies alternatives per tal d’apropar-se sobretot a 

infants en risc d’exclusió social.  

Cal tenir en compte, que per aquelles escoles que tenen diferents problemes de 

desigualtats, segregació, etc. Apostar per un nou model de metodologia escolar, amb 

projectes com l’ escola Magnet fa que aquestes escoles tinguin un tret característic i 

de reconeixement dins del seu territori i que per altra banda, els infants amb diverses 

dificultats troben en els nous models pedagògics, una manera d’ integrar-se dins de 

l’escola on es fomenta el voler aprendre.  

Un fet que constata aquesta hipòtesi com a valida és el cas de l’ escola 2 tal i com es 

va poder observar durant la jornada de “Presentacions dels projectes Magnet”. Els 

infants troben una gran motivació vers els aspectes treballats a classe. Fent 

exposicions orals davant de tots els pares i mares utilitzant vocabulari científic 
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complex i explicant conceptes d’un alt grau de complexitat. Tots els infants van 

participar i parlar. Tots els infants tenien preparada l’exposició sense memoritzar-ho 

i sense cap tipus de suport de paper. Fet que demostra que els coneixements estan 

assolits i assimilats. Hi havia una gran cohesió entre l’ equip docent i els  infants. Tota 

la comunitat educativa mostren orgull pels projectes treballats a classe.   
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6. Conclusions  
 

Partint  de la teoria de la reproducció, cal identificar l’escola com una institució 

reproductora de les desigualtats. Desprès de la recerca podem dir que aquells infants 

amb un capital cultural inferior parteixen d’un punt de partida de desavantatge dels 

seus companys. L’escola és un espai on es reprodueix el discurs i la cultura dominant, 

produint desigualtats i un espai de lluita entre els grups.   

Cal identificar com la major autonomia que concedeix el Decret d’ Autonomia, si s’ 

executa amb una avaluació correcta de l’administració, genera molt bones 

pràctiques. L’escola 2 és un bon exemple de gestió on a partir del principi 

d’autonomia de centre i de reconèixer d’una necessitat produïda pel tipus de perfil 

d’alumnat divers i segregat, construeix un projecte educatiu propi, orientat a la 

millora dels resultats dels seus alumnes amb l’ objectiu que la comunitat educativa 

percebi el projecte educatiu com a propi.    

En aquest marc de referència, el decret d’autonomia és una molt bona eina per 

construir espais favorables i de discriminació positiva en aquells centres que estiguin 

composats per una diversitat d’alumnat. Tal i com s’ha vist, les noves metodologies 

pedagògiques son una eina clau per atreure i motivar a aquells infants que no segueix 

les pràctiques pròpies de la classe mitjana i benestants.   

Les innovacions metodològiques en les escoles comporta una major motivació de 

tota la comunitat educativa. Si tota la comunitat educativa està cohesionada i 

“camina” cap a la mateixa direcció té resultats acadèmics i en el centre molt positius.   

Per acabar, els dos centres estudiats defensen el punt del decret d’autotomia pel que 

fa l’elecció del professional. Aquests identifiquen com a positiu el fet que l’ elecció del 

professional dona la possibilitat de contractar un perfil de docent que vagi en la línia 

del projecte educatiu de centre, però sempre amb el control de l’administració per 

evitar contractacions privilegiades.    
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1. Metodologia 

1.1. Decisions mostrals 

Les decisions mostrals per tal de realitzar el treball de camp va ser l’anàlisi de dos centres do-

cents amb dues realitats socioeconòmiques diferents. En primer lloc, l’ escola 1 i per altra banda, 

l’ escola 2. La primera és una escola composada majoritàriament per famílies amb un capital 

cultural mig-alt, la segona, composada majoritàriament per famílies amb un capital cultural baix. 

L’ altra exigència a l’hora de determinar el perfil de les escoles era que tots dos centres haguessin 

modificat el seu projecte educatiu amb la vigència del Decret d’ autonomia. Les escoles havien 

de tenir un projecte educatiu elaborat per la mateixa comunitat educativa i havien d’emprar una 

metodologia innovadora, en tots dos casos centrada en el treball per projectes.  

Per tal de contrastar les hipòtesis formulades es van realitzar les següents tècniques 

d’investigació:  

 Entrevista 1: X. N.: Mestre escola 2 

 Entrevista 2: F. T. Mestre escola 1 

 Entrevista 3: Entrevista D. G. Directora escola 2 

 Entrevista 4: E. G. Membre de l’ AMPA 2 

 Observació en la presentació II jornada Magnet, cloenda d’un curs científic. 

 Observació del Seminari de la Fundació Jaume Bofill: “Com millorar els vincles 

entre docents i famílies? On participava l’escola 2. 
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1.2. Hipòtesis  
A nivell metodològic, s'han establert tres hipòtesis i tres subhipòtesis:  

H. 1. El capital cultural familiar influirà en una major o menor implicació dels pares/mares/tu-

tors/tutores en relació a l’escola.   

H. 1. 1. Les famílies amb capital cultural inferior participaran menys actius en l’ AMPA  

i en activitats relacionades amb l’escola.  

H.1.2. Una major implicació dels pares genera una major motivació dels infants en l’  

àmbit escolar.    

H. 2. El decret d’ Autonomia al concedir una major competència als centres docents  

provoca que existeixi heterogeneïtat d’ escoles, provocant que el principi de igual- 

tat educativa per tots els infants quedi anul·lat, perjudicant als infants de les classes  

més desfavorides.  

H. 2.1. L’ elecció del professorat pot generar d’ incompliment del principi d’ igualtat,  

mèrits i capacitat  

H. 3. Les escoles que des del decret d’ autonomia hagin realitzat un canvi en el seu  

projecte educatiu, elaborant o emprant noves metodologies acadèmiques genera- 

ran una millora en la motivació dels infants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Quin efecte té el Decret d’ Autonomia de Centre sobre les desigualtats socials? 

P à g i n a  5 | 31 

 

1.3. Guio de les entrevistes  

Equip docent  
L’ entrevista és totalment anònima, només utilitzarem les dades per la recerca que estem desen-

volupant. Tot seguit començarem l’entrevista, la duració aproximada és d’ una hora. El treball 

s’ha plantejat des de la perspectiva de l’avaluació qualitativa del Decret d’ Autonomia on es vol 

analitzar si el decret contribueix i reprodueix les desigualtats socials, o per el contrari, garanteix 

la igualtats d’ oportunitats pels infants. Ja que el decret d’ autonomia requereix una major im-

plicació per tota la comunitat educativa, que inclou els pares, mares, tutors i tutores aquells 

centres on tota la comunitat educativa tingui un major capital cultural partirà amb una situació 

de partida millor que aquells centres que una part de la comunitat educativa tingui un capital 

cultural i econòmic baix. Ja que possiblement tindran una major presencia en les AMPA i impli-

cació en els centres docents, contribuint a una millor gestió del centre.  

La primera part és més introductòria i està relacionada amb el centre educatiu, la segona part 

està relacionada el projecte educatiu de centre, a continuació amb l’ implicació dels pares, ma-

res, tutores i tutors en el projecte educatiu de centre i per últim, quins efectes té pels infants el 

model educatiu que seguiu a l’escola.  

CENTRE EDUCATIU 

Aquest bloc tracta del perfil educatiu del centre.   

1. A quina escola hi treballes? Quin és l’ambient en general en el centre educatiu on estàs? 

Quin ambient de treball hi ha? 

2. Com definiries l’entorn del centre educatiu?  Quin tipus de famílies teniu? El capital cul-

tural, en general, com és? 

3. Creus que l’entorn facilita, o per el contrari, dificulta la teva docència?  

4. Quin tipus de gestió hi ha al centre? De quina manera us organitzeu? Valores positiva-

ment la gestió que hi ha al centre? 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

5. Aquest tipus de projecte educatiu de centre creus que genera una dinàmica a l’ Escola 

positiva? Es podria millorar d’alguna manera? 

6. Creus que el vostre PEC afecta a la teva motivació com a docent? 

7. Creus que existeix una certa autonomia en els centres? És a dir, vosaltres podeu prendre 

determinades decisions en torn al centre? O d’altra banda creuen que no teniu les com-

petències reals? 

8. Creus que teniu prou suport i avaluació per part de l’ Administració?  Ja sigui en forma 

d’acompanyament de centres, de dotació de recursos, de seguiment i/o d’ avaluació?  

9. El decret d’autonomia determina que la direcció pot seleccionar i contractar professors 

“la direcció de cada centre públic pot proposar al Departament, en funció de les neces-

sitats derivades del projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, 
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llocs docents per als quals sigui necessari el compliment de requisits addicionals de titu-

lació o de capacitació professional docent”. Aquest fet es dona a la vostra escola? Com 

ho valoreu? Veieu positiu poder proposar docents o creieu que pot generar situacions 

de incompetència i d’ abús del poder al contractar a gent coneguda? 

IMPLICACIÓ PARES/MARES 

10. Quin paper tenen els pares i mares dins de l’escola? 

11. Quina implicació tenen en el projecte educatiu de centre? El capital cultural afecta d’al-

guna manera? 

12. Existeix una bona relació de comunicació i ajuda entre el equip docent i els pares/ma-

res?  

13. Quin paper hi juguen en les decisions del centre l’ AMPA?  

14. Gestionen algun tipus d’activitats els pares i mares de l’escola? 

15. Principals dificultats que us trobeu amb els pares?  

1. Un capital cultural baix genera que concedeixin la major part de la responsabilitat edu-

cativa dels seus fills o filles al sistema educatiu. 

EFECTE EN ELS INFANTS 

2. Aquesta metodologia proposada per l’escola quin efecte té pels infants? Ho valores po-

sitivament? Com afecta en el seu aprenentatge? 

3. Creus que els infants reben suport i motivació per part del seu entorn familiar?   

4. Creus que l’ implicació dels pares/mares dins de l’ escola, es veu afecta a la motivació i 

rendiment dels infants?  

5. Quines són les majors dificultats que hi trobeu? 
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Membre AMPA  
L’ entrevista és totalment anònima, només utilitzarem les dades per la recerca que estem desen-

volupant. Tot seguit començarem l’entrevista, la duració aproximada és d’ una hora. El treball 

s’ha plantejat des de la perspectiva de l’avaluació qualitativa del Decret d’ Autonomia on es vol 

analitzar si el decret contribueix i reprodueix les desigualtats socials, o per el contrari, garanteix 

la igualtats d’ oportunitats pels infants. Ja que el decret d’ autonomia requereix una major im-

plicació per tota la comunitat educativa, que inclou els pares, mares, tutors i tutores aquells 

centres on tota la comunitat educativa tingui un major capital cultural partirà amb una situació 

de partida millor que aquells centres que una part de la comunitat educativa tingui un capital 

cultural i econòmic baix. Ja que possiblement tindran una major presencia en les AMPA i impli-

cació en els centres docents, contribuint a una millor gestió del centre.  

La primera part és més introductòria i està relacionada amb el centre educatiu, la segona part 

està relacionada el projecte educatiu de centre, a continuació amb l’ implicació dels pares, ma-

res, tutores i tutors en el projecte educatiu de centre i per últim, quins efectes té pels infants el 

model educatiu que seguiu a l’escola. 

CENTRE EDUCATIU 

Aquest bloc tracta del perfil educatiu del centre.   

1. De quina escola ets membre de l’ AMPA? 

2. Quin és l’ambient en general en el centre educatiu on van els teus fills/es? 

3. Com definiries l’entorn del centre educatiu?  Quin tipus de famílies teniu? 

4. Creus que l’entorn de l’escola es positiva per l’aprenentatge dels teus fills/es?  

5. Com valores el projecte educatiu del centre docent i la metodologia? 

6. Creus que genera una dinàmica positiva a l’ Escola? 

7. Es podria millorar d’alguna manera? 

EFECTE EN ELS INFANTS 

1. Aquesta metodologia proposada per l’escola quin efecte té pels infants? Ho valores po-

sitivament? Com afecta en el seu aprenentatge? 

2. Creus que els infants reben suport i motivació per part del seu entorn familiar?   

3. Cremus que l’ implicació dels pares/mares dins de l’ escola, es veu afectada en la moti-

vació i rendient dels infants?  

4. Com a mare, quines creus que son les principals dificultats que us trobeu amb aquest 

tipus de metodologia? 

IMPLICACIÓ PARES i MARES 

5. Quin paper teniu els pares i mares dins de l’escola? 

6. Quin tipus de família participa a l’escola? Creus que el capital cultural afecta d’alguna 

manera a la participació en afers relacionats amb l’escola? 

7. Existeix una bona relació de comunicació i ajuda entre el equip docent i els pares/ma-

res?  
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AMPA 

8. De quina manera us organitzeu?  

9. Quines tasques o activitats porteu a terme i gestioneu?  

10. Com participeu amb l’escola? 

11. Com valores el paper de l’ AMPA a l’escola?  

12. Quin paper hi juga l’ AMPA en les decisions del centre? 

13. Col·laboreu d’alguna manera en l’elaboració del projecte educatiu de centre?  

14. Quin tipus de famílies teniu a l’ AMPA? Creus que el capital cultural afecta d’alguna ma-

nera a la participació en afers relacionats amb l’escola? 

15. Principals dificultats que us trobeu amb els pares no membres de l’ AMPA? 

16. Principals dificultats que trobeu dins de l’ AMPA?  

17. Com ho feu per apropar-vos amb aquelles famílies d’altres realitats com les famílies 

nouvingudes, miniroies ètniques, etc.  

18. Heu vist bon resultats? Hi ha una major implicació i participació? 

19. Creus que el canvi de metodologia ha fet apropar-se més els pares en l’escola?  
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2. Discussió empírica completa amb les cites de les 
entrevistades 
Hipòtesi 1: El capital cultural familiar influirà en una major o menor implicació dels pares/ma-

res/tutors/tutores en relació a l’escola.  

L’entrevistat 2 en diferents moments de l’entrevista deixa clar que no vol generalitzar i que hi 

ha molt tipus de família. La diferencia que hi ha en aquest aspecte és que en molts casos els 

pares tenen certa preocupació per l’educació dels seus fills, fan veritables esforços per portar-

los a l’escola, participen en excursions, però si que es cert que hi ha un volum més reduït de 

participació.  

Però les de risc social realment hi ha que tenen moltes ganes de que se’n surtin i 

diuen que si a tot i famílies que costa molt. Llavors ja és generalitzar en que les 

de risc social tenen...No jo no faria aquesta generalització hi ha de risc social que 

estan molt motivats (Entrevista 2, 379-382). 

La generalització dels del risc social no, no és cert. Hi ha que si que hi participen, 

hi ha que no(Entrevista 2, 390-391).   

O famílies gitanes que diuen “No se mi niño que hace però Xevi, Saluda Hellow! 

Hellow!” quan veus aquesta cosa dius bua he triomfat. És la seva manera de dir 

m’agrades o està molt bé el que fas, no. Vull dir que si, en aquest sentit aquesta 

resposta hi és. Si no hi és, també és nota (Entrevista 2, 413-416).   

Al loro amb les generalitzacions, hi ha famílies que tenen moltes ganes de portar 

els seus fills aquí perquè no el porten a l’escola del seu barri, sinó que el porten 

a l’escola que està aquí dalt i per tant, tenen accés del barri de Centre i de Creu 

Alta. Perquè a més Sabadell té aquest punt, hi ha el riu i per tant, el seu barri 

està al costat del riu i per tant, més desestructurat i el porten aquí dalt, pujar 

fins aquí dalt cada dia per deixar al neu és un esforç, no. I baixar-lo al migdia o 

pagar el menjador per ells suposa un... I més pugen aquí i clar, tu si barres als 

barris de Can Puiggneir que hi ha la Baldufa, flipes, dius “Això és Sabadell?” (En-

trevista 2: 290-401) 

En canvi l’entrevistada 3 reconeix que afecta el capital cultural en la implicació dels pares i mares 

dins de l’escola, però que aquesta no determina. En altres moments de l’entrevista descriu com 

a trets generals hi ha una menor implicació escolar. Per això, l’aposta de l’escola 2 es fer un 

seguiment amb aquest tipus d’escola per fer proper l’escola a les famílies. La seva aposta es 

“trencar” aquesta barrera entre equip docent i famílies.  
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Sí que afecta, no determina. No determina en el sentit que no es un efecte directe 

però si que influeix. Perquè hi ha famílies que per cultura, que per historia, que 

per la seva pròpia historia veuen una escola una mica distant. Es més aviat que 

tu t’has de fer proper perquè vegin que no passa res que puguin parlar amb la 

mestra. Al contrari, que convé!!! Que jo parli amb la mestra, que creï un vincle 

perquè després repercuteix en el meu fill. Hi ha d’altres que per formació ja ve-

uen que convé estar aquí a l’escola, d’altres que potser per qüestions laborals 

els costa o no poden, però sense ser determinant si que es influent, penso que sí 

(Entrevista 3: 184-191). 

Tal i com explica, l’entrevistada 4 les activitats organitzades conjuntament amb l’escola i l’AMPA 

per apropar la diversitat de famílies de l’escola, son una molt bona eina per apropar a les famílies 

a les escoles. 

Per exemple, a la festa de la família van venir tots [fent referencia a famílies amb 

un capital cultural més baix], perquè van haver-hi tallers de henna, llavors van 

anar-hi, també van portar tastets de coses de menjar, llavorens els àrabs, ja saps 

que tenen una cuina molt rica, bàsicament, en dolços i molt interessant va ser. 

Llavors va haver tallers de tatuatges de henna, tallers d’ escriure el teu nom en 

àrab, després també hi havia pintar ous de Polònia, que també hi ha famílies 

poloneses i allà es molt típic pintar ous de gallina, tipus els ou de pasqua. Hi 

havia coses de varius llocs: de Mèxic, de colombià...molt interessant (Entrevista 

4: 184-1901).   

L’entrevistada 4, reconeix la feina de tota la comunitat educativa per apropar aquelles famílies 

que culturalment entenen l’escola com una cosa distant, reconeixent una molt bona eina la me-

todologia treballada a l’escola com a eina d’aproximació. On actualment, s’està donant un pro-

cés d’implicació on cada cop hi ha més famílies diverses treballant de manera activa.   

Això està molt bé. Com a l’últim consell escolar, va haver-hi molta participació, 

més del doble que l’anterior consell. Això vol dir que la gent es va implicant cada 

vegada més, el que passa que el procés no és una cosa que...és un procés molt 

llarg. Es un procés de cultura d’integració ala teva vida la historia de l’escola, 

bueno...costa i també fa poc temps que es treballa per projectes i la veritat es 

que bueno... està havent molt bona acceptació, jo penso. (Entrevista 4: 286-

290).   

Seguidament l’entrevistada 3, identifica com hi ha famílies de l’escola que no disposen de les 

eines necessàries per ajudar als seus fills i filles en les tasques de l’escola. L’aposta de l’escola és 
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responsabilitzar els infants per què desenvolupen les tasques i donar moltes eines des de l’es-

cola perquè els infanta puguin desenvolupar les tasques sense dificultats.  

Sí, en general sí, també es veritat que hi ha algunes que potser no tenen gaire 

les eines, no. I diuen que has de fer la feina o has de fer els deures...L’escola està 

ben valorada, eh, però la feina fora de l’escola alguns no tenen prou eines per 

acabar d’ajudar. També es tracta de responsabilitzar als nens, en el fet la feina 

d’estar per projectes no es tant uns deures concrets, d’unes tasques ha fer a 

casa, es d’aportat informació, interessos...Ja donen pistes pel que els nanos pu-

guin treballar a fora, a casa. Pel que fa al treball aquí, si que les famílies tenen 

confiança en el que es fa, tenim suport en general, sí (Entrevista 3: 228-234). 

o Les famílies amb capital cultural inferior participaran menys actius en l’ AMPA 

escolar i en activitats relacionades amb l’escola. 

Quan es pregunta a l’entrevistat 2 sobre la participació dels pares en l’ AMPA descriu 

com les famílies de risc d’exclusió social no hi participen en l’AMPA, contràriament, du-

rant l’entrevista si que fa referencia a la participació dels pares i mares de famílies en 

risc d’exclusió social en altres activitats acadèmiques.  

Jo crec que sí, penso que hi ha molt bona implicació, no de totes les famílies, les 

de risc social no hi són, no és que no hi hagi representació es que al no tenir 

aquesta cultura de moment encara no hi son, i responen i els hi agrada que hi 

siguin però no s’hi veuen saps, però l’ AMPA ni els exclou i els hi diu. Les que si 

que hi són no els hi fa cosa dir-lis. No es allò de dir “es que no venen nunca...” 

No. Els hi diuen “ Va haver si vienès” “Va...” Hi son, a les sortides de l’escola no 

és allò un món apart, intenten com l’escola de captar... (Entrevista 2, 320-333).   

El fenomen que pot explicar aquest fet és una manca de desconfiança en ells mateixos 

sobre aspectes relacionats amb l’escola, en canvi, això no vol dir que no estigui implicat 

en l’educació del seu fill/a ja que pot anar a altres activitats com poden ser les sortides. 

Un altre fenomen que ho pot explicar és que culturalment ho tenen molt llunyà.  L’AMPA 

està composat majoritàriament per pares que tenen el capital cultural més alt, que són 

la minoria en l’escola. Aquest s’esforcen per apropar-se a ells, organitzant excursions, 

parlant amb ells, etc.  

“Perquè aquestes famílies la majoria tampoc no venen a la reunió perquè no tenen 

aquesta cultura de venir a les reunions...Però com estem oberts, cada cop més, 

aquestes famílies...saps? és un camí lent, no? Si ells culturalment, no...doncs 

això...les famílies en risc d’exclusió social, per no posar grup, per no dir els mar-

roquins...no... Aquest tipus de gent els hi costa molt, accedir a les escoles, a la 
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formalitat d’una escola, no?  “Y el niño va allí i el niño va allí” i ja està...Has de 

pagar? Has de pagar què... Has de...Tot els hi posa pals, no? Per tant, l’ escola 

té aquesta paciència per dir va... t’ho torno a dir, et torno a enviar el paper, et 

torno a acompanyar. Hi ha molt de caliu en aquest sentit, perquè aquestes fa-

mílies no acabin sent: “Trec al meu nen d’aquí o no el porto a cole”. I tot hi així, 

hi ha famílies que els hi costa, que hi ha absentisme, hi ha dues o tres famílies 

per curs que el seu fill no ve i viuen al costat de l’escola. Però bueno, hi ha 

aquesta paciència, aquesta connexió amb servei socials que com sempre estan 

fins aquí de feina i per tant no es mou, però bueno, hi ha aquest acompanya-

ment” (Entrevista 2, 14-26).   

Seguint amb aquesta idea l’entrevistada 4, mostra com en les activitats lúdiques i festives si que 

hi participen tots els pares, quan aquestes famílies creuen que poden aportar alguna cosa, per 

exemple en la festa de les famílies, en els sopars o en les xocolatades. Per exemple, destaca les 

mares àrabs com participen activament en esdeveniments així.  

No, hi ha famílies de tot, hi ha moltes famílies àrabs que hi participen moltíssim. 

Llavorens  cada any es fa el sopar de final de curs, que es un sopar que es fa. On  

l’AMPA posa l’espectacle, els de sisè fan la “despedida”, que se’ls hi deixa un 

racó de patí i se’ls i posem música, demanem permís a l’ajuntament i tot això. 

Allà tu vens i portes sopar i tu comparteixes i allà participen famílies de tot tipus, 

és un altra activitat que es fa cada any i cada any venen, i sempre venen les 

mateixes famílies. Venen famílies de tots els àmbits, d’aquí i de fora, i de tot 

arreu. Però ja saps que hi ha famílies que saps que no vindran mai.  (Entrevista 

4: 274-281).   

L’entrevistada 4, descriu el perfil de membres actius dins de l’ AMPA i reconeix com dins de l’ 

AMPA, que són 7. El 90% son persones “autòctones”, l’única procedent d’un país extern, és una 

noia argentina que fa molts anys que viu a Catalunya i va realitzar la seva escolarització aquí. 

L’entrevistada veu una oportunitat en les mares àrabs per implicar-les dins del projecte de l’ 

AMPA. Reconeix les dificultats d’ implicació d’ aquestes noies per qüestions de incompatibilitat 

horària i de logística, però reconeix que són actives fent col·laboracions.   

La Julieta és argentina, [Pensa...] Sí que tots som catalans...Menys la Julieta que 

es una argentina vinguda de molt petita i ha estudiat la carrera aquí. Abans te-

níem un altra membre Uruguaià, però va haver de marxar. Estic fent molta pres-

sió amb les mames àrabs. Tinc un contacte que és l’ Naima que es la que sempre 

ens fa de pont, però aquesta noia treballa de nit, treballa al Taulí... és la que 

sempre que la veig li dic, cada any m’ho diu: “Aquest any potser m’hi poso”. Però 
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seria una mica més de pont, però clar, les reunions es fan de vespre, jo no sé 

si...aquesta perquè treballa de nit, però no ho veuen bé...la seva historia cultural 

clar, jo truco i dic, no vinc a sopar i no passa res...Per això les col·laboracions si 

que...hi ha col·laboracions[...] (Entrevista 4: 343-350).   

En canvi, cal tenir en compte, que quan es pregunta al entrevistat 1 sobre aquest aspecte, no fa 

aquesta diferenciació, possiblement perquè el número de famílies en risc d’exclusió social és 

més reduït i no és una cosa visible dins de l’escola. 

o Una major implicació dels pares genera una major motivació dels infants en l’ 

àmbit escolar.   

L’ entrevistat 1 i 2  veuen com la major implicació dels pares i mares en aspectes relacionats amb 

l’escola, genera una major motivació facilitant la docència. L’entrevistat 1 afirma: 

F: Sí clar, les vivències que tingui, a nosaltres el fet que aquest tipus de treball fa 

que si un nen té moltes vivències això també l’ajuda molt, val a participar-les a 

com funciona el món, si aquell nen amb els sues pares ha anat a un museu, ha 

anat a un lloc o han llegit tal llibre, totes aquestes coses que han fet amb el nen 

que no tenen perquè ser de “matxaque matxaque” sinó que totes aquestes coses 

a l’ aprenentes afecta, però clar el punt de partida en aquest sentit ja no és el 

mateix, però depèn del cas. Jo tinc casos de nens que no tenen aquesta motivació 

però si que tenen les ganes i ho acaben suplint, però clar...costa més... (Entre-

vista 1, 211-218)  

“Cultural sí, econòmic no. Molts d’aquests que tenen moltes interessos i moltes 

tal, no tenen perquè tenir un...però si que és cert que el nivell cultural afecta. 

Quan estudies, jo quan estudiava era una cosa que em negava a creure o que 

deia perquè. La majoria de la gent de la universitària els seus pares són gent...lla-

vors es deia classe mitjana, però si que es nota, es nota molt...en el vocabulari, 

les vivències que tenen...a nivell d’escola i no només la nostra, eh.. els pots rela-

cionar amb l’escola aquests coneixements que tens els relaciones amb l’escola i 

clar si no els tens els has de fer de 0” (Entrevista 1, 265-271)  

“una mica és el que sempre diem, els nens que tenen aquest suport, i de fet per 

desgracia o per sort o veiem, els nens que a casa tenen un recolzament aquells 

nens se’n ensorte’n. A vegades ens preguntes, en aquest tipus de funcionament 

fa que arribin als continguts o això... Nosaltres pensem que clar, realment els 

que a casa estan a sobre, els ajuden... aquests no tenen cap problema. També 
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els coneixem, ens venen a veureu i sabem el que els hi va bé. Clar, llavors hi ha 

altres famílies, però no només, pensem que no només a la nostra escola eh, sinó 

és això, aquest són els que els hi costa més i són els que realment s’ encallen i 

clar, són nivells, jo dic què és molt exagerat perquè a vegades tens famílies que 

per segons quines coses pregunten i volen com massa i d’altres famílies que re-

alment hi ha com un problema que no...que hi ha famílies d’estructurades que 

poca atenció al fill que realment aquest nen costa molt treballar, val? Malgrat 

que amb ell fas aquesta feina, però aquest fet fa que, realment.. l’ escola on estic 

es nota molt la família que està sobre i els que no costa llavors el que decideixes 

es treballar amb el nen perquè igualment aquesta feina l’has de fer i l’has de 

intentar, perquè veus que aquesta part queda coixa. Jo se que a castellar això s’ 

està plantejant de com poder-ho però això... jo suposo que això és en general no 

només de la metodologia nostra” (Entrevista 1, 192-208)  

En canvi, l’entrevistada 4, identifica el tipus de metodologia de l’escola com a principal motivació 

dels infants. Per l’infant la motivació o desmotivació de la família no es veu afectada en la seva 

pròpia motivació, ja que el tipus de metodologia és molt adient per despertar la curiositat i mo-

tivació dels infants. 

Jo crec que als nens a tots els hi agrada treballar així, un altra cosa es que els 

pares entenguin que els hi agrada treballar així. No sé si m’explico. Val? Un nen 

dubto que no li agradi treballar així, perquè un nen per naturalesa és curiós, eh. 

Això lo que et fa es que t’estimula molt aquesta curiositat. Llavorens jo crec que 

per naturalesa jo crec que els nens els hi agrada a tots treballar així, perquè s’ho 

passen bé, perquè disfruten i perquè es veu i es veu. Ho vaig veure divendres 

amb la representació, perquè es veu que s’hi posen, si no els hi agrades o no...es 

veuria. Ara que els pares ho vegin bé això de treballar així. No sé, a mi si que 

m’agrada, però no sé si tothom està conforme en el fet que no hi hagi llibres i en 

el fet que no es treballin d’aquesta manera (Entrevista 1, 107-115).  
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» Hipòtesi 2: El decret d’ Autonomia al atorgar una major competència als centres do-

cents provoca que existeixi heterogeneïtat d’ escoles, provocant que el principi de 

igualtat educativa per tots els infants quedi anul·lat, perjudicant als infants de les clas-

ses més desfavorides. 

L’entrevistat 2 fa una reflexió sobre la competència dels centres per diferenciar-se per 

tal de fer front a les desigualtats i diferencies del centre.  

Bueno jo crec que aquí si entrem en temes de decret d’autonomia,  es una cosa 

de les coses que amb el cap d’estudis hem parlat és que el departament hauria 

de vetar l’ accés de....  vetar... o sigui, que la gent entres pel currículum. Hi ha 

escoles que si que se que a Catalunya no hi entra qualsevol, perquè si son d’ar-

tístiques com és el cas d’una escola de Barcelona que fan l’artístic a primària 

tothom no pot entrar, han de contractar al mestre de dansa, doncs aquí igual. Si 

jo vull que aquesta escola sigui així pot no pot entrar qualsevol, ni que sigui subs-

titut a de ser un qualsevol que tingui aquest perfil, i això el decret d’ autonomia 

hauria de vetar-ho, aquestes escoles que tenen ganes de tirar endavant haurien 

de tenir un claustre no homogeni, vull dir heterogeni!  (Entrevista 2, 210-218). 

En canvi, tots (exceptuant l’entrevistada 4 que no té dades sobre aquest fet) destaquen 

la necessitat de tenir més autonomia i competències, especialment pel fet de les con-

tractacions del personal. 

Llavors clar, aquests fet si que aquesta autonomia no sempre és així, perquè l’ 

inspector et demana un horari, unes hores i quan fas el projecte hi ha un moment 

que estàs fent matemàtiques, un altre llengua i això és més difícil, per l’altra, s’ 

intenta i si que és veritat que hi ha escoles que hi ha projectes molt diferents 

(Entrevista 1, 100-104). 

X: Fa que no camini aquest projecte, i això és clau! El decret d’autonomia en 

principi garantitza això, però clar, has d’anar movent. Jo al agafar aquesta es-

cola que és petita, només tenen dos places estructurals, i aquest any sóc jo i un 

altre companya. Aquesta companya l’avaluació que fan es que no els hi ha sortit 

bé així a grans trets, eh! Perquè ella també ho diu que amb el projecte no està a 

gust. Hostia! Això és heavy, no? Perquè aquesta persona podia haver anat a un 

altre, però només en tenen dues i haurien de tenir com a mínim 4. Sí el seu pro-

jecte és aquest, vale, nosaltres voleu això, només entraven persones amb aquest 

perfil i de [...] perquè això  jo crec que és el que ens falta, perquè sinó és molt 
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difícil canviar, dos és això estàs amb companys, tres van amb una energia i dos 

estan en plan no... escolta! no és que el grup sigui heterogeni hauríem d’anar 

tots amb el mateix nivell d’exigència tant emocional com etnològica, que són els 

dos grans...de l’escola i això costa. El departament aquí diu: “Es que no podem 

fer res” i dius...”Com es que no podeu fer res? Tu ets el que fa la llei, no sé... El 

Decret aquest, ja et dic, en aquesta escola que és petita només hi ha dos places, 

podries tenir tota la llibertat, pot ser gradualment, però bueno, cada any dir: 

“Ara pots agafar 3, Ara pots agafar 4 i així anar fent un claustre concret amb un 

perfil i amb un límit d’acció que sinó d’un altre manera...però això d’un altre 

manera no passa.  Això a la concertada no passa tu tens un perfil que ja el bus-

ques tu i si no funciona el deixes, el fas fora. Això a la publica no el pots fer fora, 

no el pots triar.. Encara estan bé aquestes escoles, val? Perquè es que estan així 

[...] Si això li sumes que la direcció es dolenta ja... (Entrevista 2: 228-246).  

o L’ elecció del professorat pot generar d’ incompliment del principi d’ igualtat, 

mèrits i capacitat 

Els entrevistats (excepte l’entrevistada 4 ja que no se li va preguntar per aquest factor) desta-

quen la importància de poder escollir el professorat per tenir aquelles persones que s’ ajusti més 

a la seva metodologia i que tingui empenta i ganes de treballar. Per tal de formar un equip do-

cent estable on tots/es tinguin el mateix perfil i que treballin en la mateixa línia seguint la me-

todologia d’aquella escola. Ja que el fet d’arribar un mestre molt distant al tipus d’ideologia del 

centre fa que l’estructura de l’equip docent es vegi afectat. Fet que es pot veure en el fragment 

anterior i en el següent: 

Però el fet que les direccions puguin proposar mestres, i no només persones, sinó 

sobretot el perfil de mestre que interessa a l’escola, això ho trobo beneficiós. Si 

Si. Això beneficia a l’escola. És un aspecte que trobo interessant [...]Que totes les 

places siguin així, tampoc potser no seria lo millor. Però que un gran nombre de 

l’escola.... Per crear equips docents una mica estables també, que en el nostra 

cas, deu ni do lo estable que és, però més anat de fer un treball en equip sinó se 

te’n va tot a norris.  (Entrevista 3: 131-133). 
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» Les escoles que des del decret d’ autonomia hagin realitzat un canvi en el seu projecte 

educatiu, elaborant o emprant noves metodologies acadèmiques generarà una mi-

llora en la motivació dels infants.  

Tots dos centres treballen a partir del treball per projectes. Amb aquesta metodologia els infants 

s’han vist beneficiats i motivats.  

El projecte magnet ens linca amb la fundació Bufit i amb l’estudi paleontològic, 

tractem molt el tema dels dinosaures, el tema dels homínids. Per tant, a ells els 

hi fa com entrar en què som? En altres paràmetres, que llavors d’aquí vas filant 

i llavors en la teva àrea d’angles intentes connectar  amb aquest projectes d’aula 

i del seu tutor. I és molt interessant perquè aquest nens hi entren, els altres per 

suposat perquè ja tenen una cultura d’entrar en el que sigui, no? Però ells que 

no tenen això, si que a través d’aquesta metodologia nova fa que ells es sentin 

còmodes. Perquè els hi dona la sensació que poden ser ells, saps? En una classe 

de 25 que només tinc obert el llibre per la pagina 35 no ets tu, és reproducció o 

aprenentatge a traves d’una cosa molt concreta. En canvi, això com és obert, és 

experimentació ells... Les famílies, com a pares sempre es queden com...què? 

“Mi hijo con el craneo”. Activitats que no les entenen però diuen: “Com surt con-

tent, pos ja està”. Això és el que mica en mica, les famílies van canviant, famílies 

xineses que hi ha una sessió d’un investigador de l’estudi paleontològic que fan 

a les famílies per ensenyar què és el que fem nosaltres a l’aula i han començat a 

venir famílies que no són de centre-creu alta, llavors això també és molt “xulo” 

com famílies marroquins, xineses...assisteixen a la reunió dient va... (Entrevista 

2: 73-88).  

L’entrevistat 2 destaca la importància d’aquestes metodologies per apropar-se pels infants en 

risc d’exclusió social 

Llavors l’altra seria el fet del treball emocional i en quant a l’educació física en-

tesa des de la psicomotricitat des d’un treball del “un tal equatorie” que intenta 

que hi hagi un treball emocional des de petits i per tant, això garanteix que les 

famílies desestructurades de risc social, amb aquest treball emocional i aquesta 

metodologia entrin i vegis al nen que té el seu espai, té la seva veu...no és un 

només un alumne que assisteix a les sessions. No? I ho he dit així, segurament 

en el projecte està més ben definit, no? Però el que jo rebo i el que he vist, es 
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això que hi ha aquesta metodologia i aquest treball emocional i això és el que 

garanteix l’èxit d’aquesta escola i per això m’hi quedo (Entrevista 2: 151-158). 

Per altra banda, l’entrevistador 1, destaca aquest tipus de metodologia per fomentar l’autono-

mia dels infants.  

F: Cap a...nosaltres el nostre objectiu és que siguin molt més autònoms, vale? És 

aquesta autonomia d’ ells per aprendre i aquesta motivació que fa que ells ma-

teixos siguin els que ells mateixos siguin els que es puguin regular i també una 

mica veure el funcionament, que estem treballant amb persones i això, ells que 

vegin la relació amb ells i la evolució, clar se’ls ha de pautar,  llavors, que puguin 

una mica ser partícips dels aprenentatges i que això, la idea es que va canviant 

i no que estan escoltant el que digui el mestre (Entrevista 1: 180-186). 

Un altre element important, tal i com identifica l’entrevistada 4, on explica com amb un altra 

tipus de metodologia més tradicional el seu fill seria un fracàs acadèmic. En canvi, amb la meto-

dologia proposada per l’escola  2, fa que el seu fill l’interessi els conceptes treballats a l’escola, 

participi activament i desperti la seva motivació i curiositat.  

Jo estic encantada de fet, crec... A una entrevista de la mestre, que vam fer al 

trimestre de nadal. El gran m’ho va dir molt clar, diu: “Aquest nen si el portessis 

a una escola de fer fitxes seria un fracàs escolar”.  Això ho sé, ho hem parlat amb 

el seu pare i veritablement el Joan, és un nen que si no aprengués amb aquesta 

metodologia, bueno...és allò de dir... [...]Sí, exacte. Seria un fracàs total. No 

aprendria lo que esta aprenent. Ell no és un nen de fer fitxes. A ell dóna-li coses 

que pugui descobrir. No el veig fent llibrets i fent...com estudien els fills de moltes 

de les meves amigues.  (Entrevista 1: 79-86). 

Tots els entrevistats de l’escola 2 identifiquen la metodologia de l’escola com a principal eina de 

reconeixement i de prestigi de l’escola. Tots 3 veuen beneficiós aquesta metodologia. L’entre-

vistada 3, en aquest cas la directora de l’escola, tot i valorar-ho positivament apunta com de 

moment la trajectòria és molt curta per poder fer valoracions fermes.  

Es el segon any eh que hi som només, ho valorem positivament perquè això su-

posa crear oportunitats. Amb nens que tindrien potser més dificultats, el fet de 

fer molta cosa en grup, molt d’aprofitar el que pot aportar cadascú. Els que no 

tenen dificultats se’ls obre també un món que no els hi talles les ales. Nosaltres 

ho valorem bé, però encara no  tenim prou trajectòria per dir: “Això ha sigut 

fantàstic” o “No val la pena”. Més aviat estem en el camí i veiem que val la pena, 

eh, però es molt incipient encara el nostre camí. (Entrevista 3: 220-225). 



3 Taula de síntesi dels resultats de les entrevistes 
 Dades Resultats principals 

Hipòtesi 1: El capital cultural 
familiar influirà en una ma-
jor o menor implicació dels 
pares/mares/tutors/tutores 
en relació a l’escola.  

 

 L’entrevistat 2 en diferents moments de l’entre-
vista deixa clar que no vol generalitzar i que hi ha 
molt tipus de família. La diferencia que hi ha en 
aquest aspecte és que en molts casos els pares 
tenen certa preocupació per l’educació dels seus 
fills, fan veritables esforços per portar-los a l’es-
cola, participen en excursions, però si que es cert 
que hi ha un volum més reduït de participació.  

 En canvi l’entrevistada 3 reconeix que afecta el 
capital cultural en la implicació dels pares i ma-
res dins de l’escola, però que aquesta no deter-
mina. En altres moments de l’entrevista descriu 
com a trets generals hi ha una menor implicació 
escolar. Per això, l’aposta de l’escola 2 és fer un 
seguiment amb aquest tipus d’escola per fer pro-
per l’escola a les famílies. La seva aposta es 
“trencar” aquesta barrera entre equip docent i 
famílies.  

 Tal i com explica, l’entrevistada 4 les activitats 
organitzades conjuntament amb l’escola i 
l’AMPA per apropar la diversitat de famílies de 
l’escola, son una molt bona eina per apropar a 
les famílies a les escoles. 

 L’entrevistada 4, reconeix la feina de tota la co-
munitat educativa per apropar aquelles famílies 
que culturalment entenen l’escola com una cosa 

A trets generals, el capital cultural afecta a la implicació de les famílies dins 
de l’ àmbit acadèmic, però que aquesta no determina.  
Cal tenir en compte, que aquesta desmotivació pot estar originat per la 
mancança d’eines i recursos materials, tant econòmiques, socials  i culturals 
per ajudar als seus fills i filles en les tasques de l’escola.  
Per aquest motiu, apostes com les de l’escola 2 és una molt bona eina per 
apropar aquest tipus de famílies. Generant un apropament i augment de la 
confiança i mostrant com ells també son membres actius dins de la comu-
nitat educativa. Apropant d’aquesta manera aquelles famílies que cultural-
ment entenen l’escola com una cosa distants. Les noves metodologies pe-
dagògiques alternatives a les tradicionals son una molt bona eina d’aproxi-
mació, generant un augment d’implicació i d’exercici actiu dins de l’escola. 
D’altra banda, activitats conjuntes entre famílies i equip docent fa que  es 
“trenquin” les barreres psicològiques entre aquests dos actors principals 
dins d’una escola.   
Un altra proposta per treballar aquestes desigualtats produïdes pel capital 
cultural és responsabilitzar els infants per tal  què desenvolupen les tasques 
i donar moltes eines des de l’escola perquè els infants puguin desenvolupar 
les tasques sense dificultats. 
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distant, reconeixent una molt bona eina la meto-
dologia treballada a l’escola com a eina d’aproxi-
mació. On actualment, s’està donant un procés 
d’implicació on cada cop hi ha més famílies di-
verses treballant de manera activa.   

 Seguidament l’entrevistada 3, identifica com hi 
ha famílies de l’escola que no disposen de les ei-
nes necessàries per ajudar als seus fills i filles en 
les tasques de l’escola. L’aposta de l’escola és 
responsabilitzar els infants per què desenvolu-
pen les tasques i donar moltes eines des de l’es-
cola perquè els infanta puguin desenvolupar les 
tasques sense dificultats.  

1. 1. Les famílies amb capital 
cultural inferior participaran 
menys actius en l’ AMPA es-
colar i en activitats relaciona-
des amb l’escola. 

 Quan es pregunta a l’entrevistat 2 sobre la parti-
cipació dels pares en l’ AMPA descriu com les fa-
mílies de risc d’exclusió social no hi participen en 
l’AMPA, contràriament, durant l’entrevista si 
que fa referencia a la participació dels pares i 
mares de famílies en risc d’exclusió social en al-
tres activitats acadèmiques. 

 El fenomen que pot explicar aquest fet és una 
manca de desconfiança en ells mateixos sobre 
aspectes relacionats amb l’escola, en canvi, això 
no vol dir que no estigui implicat en l’educació 
del seu fill/a ja que pot anar a altres activitats 
com poden ser les sortides. Un altre fenomen 
que ho pot explicar és que culturalment ho te-
nen molt llunyà.  L’AMPA està composat majori-
tàriament per pares que tenen el capital cultural 
més alt, que són la minoria en l’escola. Aquest 

Aquesta sub-hipòtesi ha quedat validada. Ja que s’ha pogut analitzar en els 
dos casos estudiats no hi ha implicació de pares amb un capital cultural baix.  
El fenomen que pot explicar aquest fet és una manca de confiança en ells 
mateixos en portar a terme tasques de gestió en aspectes relacionats amb 
l’àmbit acadèmic, en canvi, això no significa que no estigui implicat en l’edu-
cació del seu fill/a. Fet que ho explica, ja que en canvi, en col·laboracions 
amb l’escola on si que veuen que poden aportar quelcom si que hi ha parti-
cipació per part d’aquest col·lectiu.  
Un altre fenomen que ho pot explicar és que culturalment ho tenen molt 
llunyà.   
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s’esforcen per apropar-se a ells, organitzant ex-
cursions, parlant amb ells, etc.  

 Seguint amb aquesta idea l’entrevistada 4, mos-
tra com en les activitats lúdiques i festives si que 
hi participen tots els pares, quan aquestes famí-
lies creuen que poden aportar alguna cosa, per 
exemple en la festa de les famílies, en els sopars 
o en les xocolatades. Per exemple, destaca les 
mares àrabs com participen activament en esde-
veniments així.  

 L’entrevistada 4, descriu el perfil de membres ac-
tius dins de l’ AMPA i reconeix com dins de l’ 
AMPA, que són 7. El 90% son persones “autòcto-
nes”, l’única procedent d’un país extern, és una 
noia argentina que fa molts anys que viu a Cata-
lunya i va realitzar la seva escolarització aquí. 
L’entrevistada veu una oportunitat en les mares 
àrabs per implicar-les dins del projecte de l’ 
AMPA. Reconeix les dificultats d’ implicació d’ 
aquestes noies per qüestions de incompatibilitat 
horària i de logística, però reconeix que són acti-
ves fent col·laboracions.   

 En canvi, cal tenir en compte, que quan es pre-
gunta al entrevistat 1 sobre aquest aspecte, no 
fa aquesta diferenciació, possiblement perquè el 
número de famílies en risc d’exclusió social és 
més reduït i no és una cosa visible dins de l’es-
cola. 
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H.1.2 Una major implicació 
dels pares genera una major 
motivació dels infants en l’ 
àmbit escolar.   

 
 

 L’ entrevistat 1 i 2  veuen com la major implicació 
dels pares i mares en aspectes relacionats amb 
l’escola, genera una major motivació facilitant la 
docència. L’entrevistat 1 afirma: 

 En canvi, l’entrevistada 4, identifica el tipus de 
metodologia de l’escola com a principal motiva-
ció dels infants. Per l’infant la motivació o des-
motivació de la família no es veu afectada en la 
seva pròpia motivació, ja que el tipus de meto-
dologia és molt adient per despertar la curiositat 
i motivació dels infants. 

Una major implicació dels pares i mares en aspectes relacionats amb l’es-
cola, genera una major motivació i facilita la docència. Però cal tenir en 
compte, que un dels principals eixos motivadors de tota la comunitat edu-
cativa, incloent els infants, és la  metodologia de l’escola.  

Per l’infant la motivació o desmotivació de la família no es veu afectada en 
la seva pròpia motivació, quan es dona altres tipus de metodologies ja que 
és el mateix nen/a qui desperta la seva motivació vers els aspectes acadè-
mics.  

 

 

Hipòtesi 2: El decret d’ Auto-
nomia al atorgar una major 
competència als centres do-
cents provoca que existeixi 
heterogeneïtat d’ escoles, 
provocant que el principi de 
igualtat educativa per tots 
els infants quedi anul·lat, 
perjudicant als infants de les 
classes més desfavorides. 

 

 L’entrevistat 2 fa una reflexió sobre la competèn-
cia dels centres per diferenciar-se per tal de fer 
front a les desigualtats i diferencies del centre 

 En canvi, tots (exceptuant l’entrevistada 4 que 
no té dades sobre aquest fet) destaquen la ne-
cessitat de tenir més autonomia i competències, 
especialment pel fet de les contractacions del 
personal. 

Aquesta hipotesi queda invalidada. Tot i que el decret d’autonomia al otor-
gar una major competencia als centres educatius generia heterogeineitat 
en les escoles. El principi d’igualtat educativa de les escoles queda anul·lat, 
però fent una discriminació positiva, és a dir, aquells centres on el perfil es 
més segregat. Al tenir una major competencia, fa que s’aposti per altres 
metodologies innovadores, concedint un tret distintiu i diferencial a aque-
lles escoles. Un exemple és l’escola 2 que tot i la complexitat i la diversitat 
que hi ha a l’escola s’està convertitnt en una escola que la gent vol anar-hi 
precisament pel seu projecte educatiu.  

H. 2.1 L’ elecció del professo-
rat pot generar d’ incompli-
ment del principi d’ igualtat, 
mèrits i capacitat 

 

 Els entrevistats (excepte l’entrevistada 4 ja que 
no se li va preguntar per aquest factor) desta-
quen la importància de poder escollir el profes-
sorat per tenir aquelles persones que s’ ajusti 
més a la seva metodologia i que tingui empenta 
i ganes de treballar. Per tal de formar un equip 

No es pot validar aquesta hipòtesi. Amb l’estudi de casos realitzat. Aquest 
principi d’ igualtat, mèrits i capacitats s’ha complert, en el cas de l’ escola 2. 
En la mateixa línia, l’ escola 1 veu la necessitat de l’ elecció del professorat.  

Tots dos centres destaquen la importància i necessitat de poder escollir el 
professorat per poder contractar aquell perfil de professional que s’ ajusti a 
les necessitats del centre i de la seva metodología. Per tal de formar un 
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docent estable on tots/es tinguin el mateix perfil 
i que treballin en la mateixa línia seguint la me-
todologia d’aquella escola. Ja que el fet d’arribar 
un mestre molt distant al tipus d’ideologia del 
centre fa que l’estructura de l’equip docent es 
vegi afectat.  

equip docent estable on tots/es tinguin el mateix perfil i que treballin en la 
mateixa línia seguint la metodologia d’aquella escola. Ja que el fet d’arribar 
un mestre molt distant al tipus d’ideologia del centre fa que l’estructura de 
l’equip docent es vegi afectada.   

 

H. 3 Les escoles que des del 
decret d’ autonomia hagin 
realitzat un canvi en el seu 
projecte educatiu, elaborant 
o emprant noves metodolo-
gies acadèmiques generarà 
una millora en la motivació 
dels infants.  

 

 Tots dos centres treballen a partir del treball per 
projectes. Amb aquesta metodologia els infants 
s’han vist beneficiats i motivats.  

 L’entrevistat 2 destaca la importància d’aquestes 
metodologies per apropar-se pels infants en risc 
d’exclusió social.  

 Per altra banda, l’entrevistador 1, destaca 
aquest tipus de metodologia per fomentar l’au-
tonomia dels infants.  

 Un altre element important, tal i com identifica 
l’entrevistada 4, on explica com amb un altra ti-
pus de metodologia més tradicional el seu fill se-
ria un fracàs acadèmic. En canvi, amb la metodo-
logia proposada per l’escola 2, fa que el seu fill 
l’interessi els conceptes treballats a l’escola, par-
ticipi activament i desperti la seva motivació i cu-
riositat.  

 Tots els entrevistats de l’escola 2 identifiquen la 
metodologia de l’escola com a principal eina de 
reconeixement i de prestigi de l’escola. Tots 3 ve-
uen beneficiós aquesta metodologia. L’entrevis-
tada 3, en aquest cas la directora de l’escola, tot 

Hipòtesis validada. A partir de l’estudi de casos s’ha pogut comprovar que 
el canvi en la metodologia, en aquest cas, el treball per projectes ha generat 
a totes dues escoles un ambient positiu a l’escola. Els infants al aprendre 
aprenent desperten la seva curiositat i motivació i fomenten la seva auto-
nomia. Per altra banda, amb aquestes metodologies alternatives, fa que 
perfils d’alumnes que trobarien dificultats en el seguiment de la docència, 
d’aquesta manera sobre un ventall per a ells. Destacant aquesta metodolo-
gies alternatives per tal d’apropar-se sobretot a infants en risc d’exclusió 
social. 

Cal tenir en compte, que per aquelles escoles que tenen diferents proble-
mes de desigualtats, segregació, etc. Apostar per un nou model de metodo-
logia escolar, amb projectes com l’ escola Magnet fa que aquestes escoles 
tinguin un tret característic i de reconeixement dins del seu territori i que 
per altra banda, els infants amb diverses dificultats troben en els nous mo-
dels pedagògics, una manera d’ integrar-se dins de l’escola on es fomenta 
el voler aprendre. 

Un fet que constata aquesta hipòtesi com a valida és el cas de l’ escola 2 tal 
i com es va poder observar durant la jornada de “Presentacions dels projec-
tes Magnet”. Els infants troben una gran motivació vers els aspectes treba-
llats a classe. Fent exposicions orals davant de tots els pares i mares utilit-
zant vocabulari científic complex i explicant conceptes d’un alt grau de com-
plexitat. Tots els infants van participar i parlar. Tots els infants tenien pre-
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i valorar-ho positivament apunta com de mo-
ment la trajectòria és molt curta per poder fer 
valoracions fermes.  

 Tal i com es va poder observar durant la jornada 
de “Presentacions dels projectes Magnet”. Els in-
fants troben una gran motivació vers els aspec-
tes treballats a classe. Fent exposicions orals da-
vant de tots els pares i mares utilitzant vocabu-
lari científic complex i explicant conceptes d’un 
alt grau de complexitat. Tots els infants van par-
ticipar i parlar. Tots els infants tenien preparada 
l’exposició sense memoritzar-ho, fet que demos-
tra que els coneixements estan assolits i assimi-
lats. Hi havia una gran cohesió entre l’ equip do-
cent i els  infants. Tota la comunitat educativa 
mostren orgull pels projectes treballats a classe.  

parada l’exposició sense memoritzar-ho i sense cap tipus de suport de pa-
per. Fet que demostra que els coneixements estan assolits i assimilats. Hi 
havia una gran cohesió entre l’ equip docent i els  infants. Tota la comunitat 
educativa mostren orgull pels projectes treballats a classe. 



4. Observació: II JORNADA MAGNET, CLOENDA D’UN 
CURS CIENTÍFIC 
L’Escola 2 i l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 

Temàtica: Cada nivell de l’escola ofereix un tastet de les recerques fetes a l’aula dins el Projecte 

MAGNET, aliances per a l’èxit educatiu. Amb el suport de la Fundació Jaume Bofill i el Departa-

ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

CONCEPTE INDICADOR SÍNTESI NOTES DE CAMP( D+I) 

A. ESPAI A. 1) LLOC -La presentació es porta a terme al Auditori de l’ Hospital Taulí. 
Amb un aforament de 150 persones.   

A. 2) ASSISTÈN-
CIA  

-Tot l’auditori està ple. Per aquest motiu es fa dos torns. A cada 
torn entra únicament les famílies d’aquell curs.   
-A la sala hi ha les famílies de l’escola, els infants, l’equip docent, 
l’equip directiu, els científics del museu Paleontològic Miquel 
Crusafont, l’inspector del departament d’educació.    

A. 3) INFRAES-
TRUCTURA  

- L’auditori disposa d’un molt bona instal·lació d’àudio.  
-Es fa servir el projector per acompanyar les presentacions. 

A. 4) AMBIENT  -A trets generals la sala està en silenci, menys quan els infants 
acaben la presentació que totes les famílies aplaudeixen efusi-
vament  

A. 5) ORNAMEN-
TACIÓ  

-Hi ha una pancarta amb la imatge de l’escola i amb la frase: 
“amb l'empremta del passat construïm el futur”.  

 
 
 
 
B) PERFIL SO-
CIAL 

B.1) LLENGUA -La majoria de pares i mares parlen en castellà.  

B.2) LLENGUA 
TIPOLOGIA ÈT-
NICA  

-Existeix molta diversitat de famílies. Famílies d’origen àrab, fa-
mílies d’ètnia gitana, llatinoamericans, famílies del est d’Europa 
i una petita part catalanes.  
- Hi ha una majoria d’assistents d’ ètnia gitana, ja que moltes de 
les famílies assistents van més d’un membre.  

B.3) VESTITS - Tots els infants porten la mateixa roba en funció del curs, els 
cursos petits van disfressats.  
-Sorprèn com sobretot les dones de les famílies d’ ètnia gitana 
van molt ben vestides, maquillades i pintades. En canvi, la resta 
de mares i pares vesteixen de manera informal.  
- Les avies assistents d’ètnia gitana van vestides de manera molt 
informal. Amb roba d’estar per casa, amb sabatilles d’estar per 
casa i davantal.  

C) PRESEN-
TACIÓ 

C.1) TEMÀTICA   - Tots els projectes son projectes científics on s’explica diferents 
elements de la prehistòria.  

C.2) LLEN-
GUATGE 

- Tota la presentació del projecte es va fer amb català. Tots els 
infants, també els nouvinguts  parlen en català. 
-Tots els infants expliquen una part del projecte. Els cursos més 
gran utilitzen un llenguatge científic complicat.  
-Tots els infants que expliquen el projecte no tenen cap suport a 
l’hora d’explicar la seva part, ho fan de memòria.  
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C.3) DESENVO-
LUPAMENT 

-La presentació està molt ben organitzada, es mostra com han 
preparat prèviament molt bé l’acte.  

C. 4) FORMAT -Cada curs fa la seva presentació del projecte que han treballat 
aquell any.  
-Cada presentació de cada curs s’ estructura de la següent ma-
nera: explicació per part de tot l’alumnat del projecte, represen-
tació artística del projecte (ball, cançó, teatre, etc.) i finalment 
un vídeo on es mostra com han treballat. 

C. 5) INTERAC-
CIÓ INFANTS – 
EQUIP DOCENT 

-La relació entre els infants i l’equip docent és molt bona. Cons-
tantment es mostra com infants s’abracen amb el professorat o 
la directora. La relació es molt bona i cohesionada.  

C. 6) RELACIÓ 
ASSISTENTS  

- En general hi ha un molt bon ambient. A l’arribada es veuen 
diferents tipologies de famílies parlant tots junts.  
-Durant la presentació hi ha un petit conflicte entre una mare 
d’origen musulmà i un pare d’ètnia gitana, originat pels plors del 
nado durant la presentació. Una mestra va haver de medià en el 
conflicte.  
  

C. 7) ACTITUD -L’ actitud dels infants es mostra activa, motivats i il·lusionats. 
Un cop finalitzat la presentació es veuen orgullosos de la seva 
actitud.  

C. 8) EXPRESSIÓ 
CORPORAL 

- Els nens es mostren tranquils.  
 

 
C.9) TO 
 

-Els infants es mostren alegres, contents i entusiasmats.  

C.10) ACTORS 
DE L’ACTE 

-Professorat: L’equip docent i directiu es mostren molt cohesio-
nats i molt presents en el què han de fer. 
- Infants: Els infants es mostren contents, feliços. En tot moment 
saben que han de fer.  
-Pares: Els pares es senten orgullosos per la participació dels 
seus fills. Per altra banda, es mostren interessats pels projectes. 
-Científics museu paleontològic: En diferents moments s’emoci-
onen i estan orgullosos dels projectes en els que han participat 
activament.  

1 



5 Acta Seminiri de la Fundació Jaume Bofill: “Com 
millorar els vincles entre docents i famílies? 

Intervenen:  1 

Jordi Collet, sociòleg, educador social, i professor titular de sociologia de l’educació a la Univer-2 

sitat de Vic (UVic). 3 

Sandra Garcia, coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social (CLIC) i mestra d’Edu-4 

cació Especial de l’escola Mas Masó de Salt. 5 

Dolors Gibert, directora de l’escola 2 de Sabadell. 6 

Reflexions:  7 

Què podem fer des dels centres educatius per augmentar i millorar la quantitat i la qua-8 

litat dels vincles entre els docents i les famílies? Millors vincles, millors resultats? Com 9 

arribar a totes les famílies? Com fer que les famílies més desafavorides participin en la 10 

vida de l’escola i acompanyin els seus fills en les tasques educatives? Quin és el lloc físic 11 

i simbòlic de les famílies al centre educatiu? Quins canvis organitzatius són necessaris 12 

per enfortir els vincles amb les famílies? Quines accions estratègiques poden suposar un 13 

canvi significatiu de la relació escola-família? 14 

Aquest seminari s’emmarca en el programa que la Fundació Bofill, conjuntament amb 15 

el departament d’ ensenyament en col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educa-16 

ció de la UAB, impulsen el programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu”.  17 

1. Jordi Collet:  18 

Quins canvis ha de fer l’escola per millorar els vincles amb TOTES les famílies? 19 

1. Els (bons) vincles amb TOTES les famílies NO estan a l’ADN de l’escola. No passa per que si. 20 

Els bons vincles a la família no existeixen. No es donen sense més. Per tant, només poden donar-21 

se si el claustre es fa PREGUNTES i hi dóna respostes quotidianes que qüestionen la cultura i 22 

l’organització tradicional (espais, temps, fronteres, relacions, poders...). 23 

 -Quina pregunta pot guiar aquest procés? 24 

Quin és el lloc físic, simbòlic, institucional, organitzatiu... que tenen les famílies avui a la meva 25 

escola... I quin podrien tenir? 26 

Després d’aquesta anàlisi de la pròpia realitat escolar, apareixen escletxes per on es podria mi-27 

llorar i augmentar la relació amb totes les famílies …Però emergeix un discurs molt arrelat de 28 

“les famílies com a problema pels docents” (Les famílies no tenen lloc físic i simbòlic a l’escola –29 

problema. Ex. Espera per entrevista) 30 

 Emergeix un discurs arreglat de “les famílies com a problema pels docents”.  31 

2. Aquesta “incomoditat estructural” dels docents amb les famílies (també inscrita a l’ADNde 32 

l’escola) només es pot vèncer repensant… 33 

http://www.uab.cat/ice
http://www.uab.cat/ice
http://www.fbofill.cat/magnet
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“De les famílies com a problema a les famílies com a solució”. És a dir, com a ingredient i part 34 

indestriable del procés cap a una escola millor. 35 

3. fer-ho implica repensar i repracticar els diferents espais i moments de relació quotidiana amb 36 

les famílies (entrades i sortides, reunions, entrevistes, notes, internet, entrada de les famílies a 37 

l’aula, festes, comissions, AMPA, consell escolar) com a oportunitats per construir més i millor 38 

vincles amb totes les famílies. 39 

3. Però al plantejar aquests millors vincles quotidians, hem de tenir en compte que no totes les 40 

famílies són iguals. Cal entendre que a l’escola hi ha famílies (un plural que difícilment es reflexa, 41 

per exemple, en formularis, cartes, etc.). I que aquest plural implica alhora diversitat i desigual-42 

tat. 43 

Si es vol construir un bon vincle amb TOTES les famílies, cal fer-ho alhora des de l’ATENCIÓA LA 44 

DESIGUALTAT i també a la diversitat.  45 

Fer-ho, implica repensar i re- practicar els diferents espais i moments de relació quotidiana amb 46 

les famílies (entrades i sortides, reunions, entrevistes, notes, Internet, entrada de les famílies a 47 

l’aula, festes, comissions, AMPA, Consell escolar…) com a oportunitats per construir més i millor 48 

vincle amb TOTES les famílies.  49 

I fer-ho pensant en el plural desigual i divers de les famílieS. 50 

Si l’escola no es planteja el seu funcionadment quotidià, el seu ADN...la seva normalitat implica 51 

facilitar la reproducció  de les desigualtats socials familiars de mil maneres invisibles i quotidia-52 

nes.  53 

Es a dir, un bon, ample i potent vincle amb TOTES les famílies es condició indispensable per l’èxit 54 

escolar de tot l’alumnat. Especialment del més vulnerable.  55 

4. Pistes: 56 

A) Vida quotidiana –espais - estratègies informals.  57 

-Entrades i sortides tranquil·les, esglaonades, dins de l’aula i amb persones per acollir i atendre 58 

qualsevol dubte, problema, etc. Enlloc de “perdre el temps” se’n guanya molt; tallar problemes 59 

d’arrel, evitar rumors, etc.  60 

-Adaptació AMB famílies. Enlloc de ser més feina, més problemes... Acaba essent més tran-61 

quil·la, menys plors per part de tothom, més agradable, acollidora... 62 

Com incorporem a les famílies a la vida natural, quotidiana, informal de l’escola? 63 

B) Famílies desafavorides.  64 

Treballar amb F de classe treballadora, nouvingudes, etc. té unes determinades dificultats (les 65 

classes mitjanes i altes en tenen unes altres)  66 

Element clau: el que és normal per als/les mestres NO té perquè ser-ho per a TOTES les famílies. 67 

Com espero que es comportin? Què espero que facin i què no?... Ells/es NO són mestres; NO 68 

són de classe mitjana; sovint NO són blancs –autòctons.   69 
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S’ha de conèixer el barri on treballem, les famílies, la seva història, cultura, on treballen i de què, 70 

etc. I fer entrar tot això a l’escola: currículum, projectes, decoració, festes... . No per baixar ni-71 

vells, no per condescendència sinó perquè és la seva escola i estem orgullosos dels infants que 72 

tenim, les seves famílies, la seva cultura, llengua, etc. 73 

2. Sandra Garcia 74 

-Activitats i actuacions per potenciar la participació de les famílies: 75 

-Hi havia poca participació de les famílies. Col·laboració de la fundació de Ser.GI (Fundació Servei 76 

Gironí Pedagogia Social) per col·laborar amb les escoles de les escoles de Salt, activitats donades 77 

però no eren activitats pensats des de l’escola.  78 

A partir del 2009 s’ordena totes les activitats, per acabar que deixin de participar sempre les 79 

mateixes famílies, poca implicació de les famílies. Tenien una mirada molt vertical, professors 80 

que ensenyen a les famílies. Iniciant un projecte d’innovació DdE(PAC) un dels objectius és: mi-81 

llorar la cohesió social.  82 

-Continuen els tallers de famílies: xerrades, decoració d’escola,...poca implicació de famílies en 83 

l’escola i mirada vertical vers les famílies (els hem d’ensenyar).  84 

-Nou plantejament: treballar conjuntament famílies i mestres per l’educació dels infants. 85 

-Aproximació al model de les Comunitats d'Aprenentatge es basa en l’aprenentatge dialògic i el 86 

diàleg igualitari entre famílies, fills i mestres. 87 

1. Estudi assistit 88 

Canvi positiu, canvi de mirada, mirada occidental amb les famílies. Nou plantejament de famílies 89 

i mestres. Neix el taller d’estudi assistit:  Igualitari entre les famílies, fills i mestres.  90 

Treballar conjuntament els 3 pilars de la comunitat educativa: famílies, alumnes i mestres.  91 

A salt: Famílies tenen un imaginari col·lectiu es que ensenyen a l’escola, es vol trencar amb 92 

aquest tòpic. Empoderant a les famílies amb l’itinerari escolar i reforçant el vincle de les famílies 93 

i l’escola. 94 

Hàbits d’estudi i accessibles per a tot tipus de famílies, per exemple, famílies analfabets. 95 

2. Aportacions i valoracions: 96 

Projecte que es va construir dia a dia. Ajuda que les famílies han entrar a l’escola, proximitat 97 

amb la comunitat educativa, implicant a les famílies en el treball escolar i millorar els vincles 98 

entre famílies i fills. Sorgint una interacció i treball conjunt entre famílies de diferents  cultures.  99 

Cal pensar com avaluar com afecta a les competències bàsiques. 100 

A partir d’aquí neix: 101 

 l’AMPA 102 

Pares i mares col·laboradors amb l’escola.  103 
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Taller de pares i mares a l’aula a educació infantil i cicle inicial on els pares entren a explicar 104 

contes, jocs del seu país,  diferents activitats, els pares entren a dins de l’àmbit escolar.  105 

Dolors Gibert 106 

L’ESCOLA 2 de Sabadell, és una escola com moltes escoles catalanes: 107 

 pública, diversa i plural  108 

 acollidora i familiar  109 

 oberta a l’entorn i al món 110 

Un tret distintiu, però, que els singularitza: son escola Magnet, tenen una aliança educativa amb 111 

l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. 112 

-Què fan a l’escola per enfortir el vincle amb les famílies? 113 

Afavorir el coneixement entre ells, la confiança mútua(juntament amb l’AMPA). 114 

Proposar una activitat d’aprenentatge  compartit, emmarcat en el projecte MAGNET. 115 

-L’AMPA té un paper actiu que esdevé clau: 116 

 col·labora en millores per l’escola  117 

 té iniciativa: fa activitats lúdiques, festives...  118 

 acull les noves famílies (amb ferma voluntat de transcendir la “colla”) 119 

Proposen una activitat d’aprenentatge compartit entre els mestres i les famílies: 120 

 L’ objectius del taller mestres-famílies, a càrrec d’investigadors de l’ICP: 121 

Viure una situació d’aprenentatge com les que viu l’alumnat.  122 

Treballaren grups cooperatius mestres i mares-pares junts.  123 

Compartir coneixement i comunicar les descobertes. 124 

Gaudir de la paleontologia. 125 

Activitats proposades: 126 

 Taller de geolocalització de restes fòssils  127 

 Taller de restauració  128 

 Taller d’il·lustració científica 129 

L’experiència d’aprendre com els infants els cohesiona: mestres i famílies junts, al mateix nivell, 130 

generant complaença, satisfacció i entusiasme compartits. 131 

Reflexions generades per la Dolors:   132 

Influencia important de les famílies i claustre. Arrel important de caminar junts famílies i mes-133 

tres, l’escola som tots i que cal que els mestres es creguin el projecte.  134 

No només participen famílies catalanes, mares marroquines, altres europees. Trobada agrada-135 

ble satisfacció de coneixement compartit i satisfactori. Nens amb ganes d’aprendre . 136 
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El fet d’anar a l’escola per famílies en barris reprimits i arriben a aquestes escoles com a manera 137 

d’accés social, i com es pot oferir allò que estan buscant. Portes obertes les presenten equips 138 

docents i famílies i parlen de tu a tu amb els que visiten a les escoles.  139 

Quan hi ha una complicitat quan tots dos caminen cap a una i volen el bé per tots dos, confiança, 140 

mateix camí hi ha un bon vincle. Ho afavoreix que les mestres a l’entrada i poder dirigir-se i 141 

trencar la barrera, sentint-se  142 

Reflexions generades:  143 

La quotidianitat molt important. Com s’ introdueix les famílies en aquesta quotidianitat? 144 

No s’han d’atendre a totes les famílies per igual, adaptació que ells pugin venir. En general des 145 

de que ens veuen propers no tenen aquests problemes de no assistència. 146 

Oferir facilitats per poder accedir a les escoles, ser pesats, cartes, trucades a totes les famílies, 147 

per recordar, estan molt a sobre, així mica en mica, totes han anat participant.  148 

Treballar amb famílies classe treballadores i famílies nou vingudes tenen problemes hi ha pro-149 

blemes, però les altes en tenen d’altres dificultats, és molt més complicat. 150 

Escola és una institució de classe mitjana i, blanca.  151 

A cicles més grans es va perdent vincle i interès.  152 

Com influeix el capital cultural de les famílies té un lloc a l’escola?  153 

Si l’escola només valora aquest tipus de coneixements més acadèmics, on la seva experiència no 154 

passa per la a acadèmica no val. La seva experiència si que val i cal tenir-la en compte.  155 

Les famílies tenen gran importància i l’escola  ha d’acompanyar i traduir aquestes experiències 156 

com a competències optimes per l’aprenentatge. Son processos oberts que s’han d’anar cons-157 

truint, no només cal tenir un model de participació. Molt important que es facin preguntes per 158 

tal de construir un nou model.  159 

Com fer que aquestes famílies s’apropin entre elles?  160 

Fomentar la comunicació. Crida d’iguals per que no es sentin atacades o abordades. Mirada so-161 

cial que als mestres ens falta.  162 

Mirar les famílies des d’on arriben i com son, que son diverses i desiguals.  Treball diari per mi-163 

llorar.   164 


