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“Quan les escoles i classes de la barriada desenvolupen el sentit de la comunitat, és a 

dir, quan l’educació és sensible i respon a les diferències individuals de tots i cadascun 

dels membres de l’escola, tots els nens i totes les nenes se’n beneficien”  
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Resum 

Actualment, en l’àmbit social i de l’educació s’hauria d’aposta per un treball comunitari, 

posicionat cap a una generació de noves aliances amb diferents actors de la comunitat 

educativa i social. Treballar temes d’interès comú a través de moviments socials fora de 

les institucions, però amb la plena participació d’aquestes. Comunitàriament sorgeixen 

necessitats que podrien ser cobertes mitjançant la organització de la pròpia comunitat. 

Temes com la diversitat i la inclusió, per exemple, són d’interès social tenint en compte 

que tots i totes formem part d’una societat diversa amb infinitat de característiques 

singulars. La persona professional de l’educació social té diferents habilitats amb les 

quals pot contribuir en el bon engranatge de les relacions entre els actors de la 

comunitat educativa. A través d’aquesta investigació, es pretén descobrir si es treballa 

d’alguna manera els termes diversitat i inclusió des de la comunitat educativa escola – 

famílies, com hi està present l’educació social en aquest procés i com aquest treball 

contribueix a disminuir l’exclusió social. 

 

Paraules clau: Relació escola – família, escola inclusiva, diversitat, treball comunitari, 

educació social, model d’escola, sistema educatiu, comunitat educativa. 

 

Summary 

Now, in the social and educational field, a community work, focused on the generation 

of new alliances with different actors of the educational and social community, should 

be promoted. Work on issues of common interest through social movements outside 

the institutions, but with the full participation of them. Communitarian needs Arise that 

could be covered by the organization of the community itself. Issues such as diversity 

and inclusion, for example, are of social interest bearing in mind that we are all part of 

a diverse society with endless unique characteristics. The professional person in social 

education has different abilities that can Contribute to the good gear of relationships 

between the actors of the educational community. This research tries to discover if the 

diversity and inclusion terms of the school - families community are being worked on in 

some way, how social education is present in this process and how this work contributes 

to diminishing the social exclusion. 

 

 Keywords: School relationship - family, inclusiveness school, diversity, community 

work, social education, school model, educational system, educational community. 
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1 Pròleg 
 

Descobrint l’essència de cada instant, abraçant la senzillesa de la vida en la immensitat 

del temps. 

Sònia Camacho 

 

El temps. Cada persona percep la durada de les vivències a les quals s’exposa al llarg de 

la seva vida d’una manera particular i diferent a la dels altres. Cadascú té el seu temps, 

ha vist passar un temps i dedica el temps que li és necessari per a realitzar qualsevol 

acció. 

El dia que em vaig matricular havien passat uns quants anys fins que vaig descobrir quina 

és la meva vocació i quan acabi aquest grau hauran passat set anys des del moment que 

vaig decidir fer el Grau d’Educació Social. Si demanem a un grup de persones que ens 

parli sobre el temps, rebrem tantes reflexions, maneres de veure i viure el temps i 

percepcions del mateix  com persones a les quals haurem fet la pregunta. I què té a 

veure el temps amb la investigació d’aquest treball? Doncs directament res, però sí 

indirectament, sobretot, en dos aspectes: el primer i molt relacionat amb els ritmes 

educatius és que totes i cadascuna de les persones exposades a aprendre necessitaran 

d’un temps per assolir els aprenentatges i totes elles ho faran de diferent manera a una 

altra persona. Aspecte molt important a tenir en compte en l’educació social: el temps 

en educació, com en qualsevol altra tema, és de gran valor. I segon, un dels fets més 

significatius per a mi al llarg de tota la carrera ha estat el temps. Temps dedicat a 

interioritzar conceptes, a reflexionar, a intercanviar coneixements i històries de vides a 

les aules. Temps que ha passat i que ja no el recupero però que ha estat ben invertit. 

Temps no dedicat al meu fill directament, però que per ell li he dedicat a la universitat, 

per obrir-nos camí en una societat a la que encara li queda molt per aprendre i per 

desaprendre per tornar a aprendre. I és a ell i només a ell que vull agrair tot aquest 

temps dedicat a l’educació social. Perquè junts descobrim l’essència de cada instant, 

abraçant la senzillesa de la vida en la immensitat del temps. 
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Més enllà del desig de tenir l’oportunitat d’exercir professionalment d’educadora social, 

el Grau d’Educació Social és una carrera que et forma per la vida. Poses nom a vivències, 

argumentes situacions, comparteixes amb altres persones coneixement social, 

t’enriqueixes, amplies la mirada, aprens, desaprens, comprens i una llarga llista de 

conceptes, adjectius, reflexions i pensaments crítics que han contribuït a què sigui la 

persona que avui soc. 

A punt d’arribar al final del quart curs era l’hora d’elaborar el darrer treball del grau; el 

Treball de Final de Grau. Al llarg de la carrera coneixes diferents disciplines, tècniques, 

eines que es troben dins de la magnitud de les dues paraules que conformen el nom del 

grau: Educació Social. Tocava triar el tema que mereix que li hagi dedicat alguna part 

més del meu temps.  
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2 Presentació i justificació del projecte 

 

Quan va arribar el moment d’escollir el tema i formular la gran pregunta per a fer el 

treball de final de grau (TFG) gairebé ho tenia clar. Dic gairebé perquè a mesura que he 

anat cercant informació, articles, autors i autores i redactant el marc teòric la idea 

principal s’ha anat definint fins a configurar l’interès real i, per tant, el tema central per 

a elaborar aquest treball. Com he dit al pròleg, el temps ha estat i és un factor molt 

important per a mi i tenint en compte que el pronòstic era que aquest treball havia 

d’ocupar un temps força ampli, havia de centrar la meva investigació en alguna cosa que 

tingués a veure amb l’educació social i, paral·lelament, que tingués cert interès per a mi 

en l’àmbit personal i professional. Dit d’una altra manera; que em fes eriçar els pèls, que 

m’activés els sentits, les emocions i la passió. 

Des del principi els temes amb més pes sempre han estat l’escola, la relació d’aquesta 

amb les famílies, la diversitat, la inclusió i el paper de l’educació social en tot això. Al 

llarg de la meva història de vida l’escola ha tingut un paper molt rellevant en la meva 

educació i posteriorment en l’educació del meu fill. Paraules com diversitat, inclusió, 

família, escola... tenen i donen un gran sentit a les nostres històries de vida. 

Sempre he defensat que l’escola és un dels espais educatius en els quals es pot fer 

intervenció directa de la mà d’un professional de l’Educació Social, no només per 

treballar les diferents problemàtiques que es poden presentar sinó també per a fer un 

treball de prevenció, d’assessorament i acompanyament, de lleure, de detecció de 

possibles problemàtiques i també un treball comunitari juntament amb els mestres i les 

famílies. Contràriament a les meves creences, actualment no existeix la figura de 

l’educador/a social a les escoles, més enllà de la seva tasca a les USEE (Unitats de Suport 

a l’Educació Especial) i les UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) i vaig pensar que 

podria aportar el meu granet de sorra i dedicar el meu darrer treball universitari a 

contribuir d’alguna manera en la visualització d’aquesta figura als centres educatius. Al 

cap i a la fi les escoles acullen un gran nombre d’infants que, el dia de demà, formaran 

part de la ciutadania adulta i és a l’escola on es fa possible aquesta aproximació al nen 

o nena i a les famílies per a poder treballar conjuntament els objectius educatius, no 

només curriculars, sinó també els que conformen els infants com a persones. L’escola 
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és un dels llocs en el qual es pot fer intervenció des de l’educació social per millorar 

aspectes familiars i educatius amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge i vetllar pel 

benestar de l’infant. És a través de l’escola que es fa possible l'aproximació a les famílies 

i el treball que es pugui fer entre l'escola i les famílies és fonamental per assolir objectius 

educatius. L'educació social té cabuda a l'escola i es pot fer treball comunitari 

contribuint a fomentar la participació de les famílies en les activitats dins de l’escola. 

Pels infants i també per les famílies. 

Assessorada per diferents persones del món educatiu va semblar que la millor opció era 

fer una investigació sobre la metodologia educativa que es fa servir a l’escola La Sínia de 

Vic i quin és el paper de l’educador/a social a l’escola. Aquesta va ser la meva primera 

proposta.1 El centre presenta molts dels ingredients necessaris per a l’obtenció d’un bon 

treball de recerca i investigació, sobretot en diversitat cultural. Des que es va crear 

l’escola ha estat el centre d’atenció de moltes institucions de l’educació, molts 

professionals de l’educació social i contingut de molts articles sobre educació com a 

exemple a seguir. Durant el procés de construcció del marc teòric d’aquest treball vaig 

canviar d’opinió. És curiós com a mesura que anava llegint i definint el marc teòric, em 

construïa l’objectiu principal, la pregunta de recerca i el principal tema d’investigació. 

De sobte vaig recordar per què vaig triar matricular-me a la Universitat de Vic i invertir 

gran part del nostre temps (el meu i el del meu fill) en estudiar Educació Social. El meu 

interès real d’aquesta investigació ve originada per la necessitat d’obrir-nos camí entre 

la societat a totes aquelles persones que ens sentim diferents a la gran majoria, de fer 

visible els col·lectius minoritaris, de donar veu a tots aquells infants i les seves famílies 

que formen part d’una diversitat, moltes vegades, poc reconeguda i inclosa, amb 

l’objectiu d’ampliar la mirada a aquesta gran majoria i demostrar que amb l’acceptació 

de les diferències és possible un treball comunitari i conjunt entre famílies i escola amb 

el suport i acompanyament de la figura d’un educador/a social. 

Tenint clares les necessitats i els objectius, vaig adonar-me que volia centrar la meva 

investigació en una escola que fos petita, inclusiva, relativament jove, amb una gran 

implicació de les famílies en el projecte educatiu del centre i que aquest projecte 

                                                           
1 Annex (1). Primera proposta pel TFG. 
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estigués centrat en els interessos dels infants i les seves famílies i obert a les inquietuds 

de la comunitat. Volia que diversitat volgués incloure totes les persones i condicions que 

pot abraçar aquesta paraula. Diversitat cultural i immigració, diversitat econòmica, 

funcional, cognitiva, qualsevol condició. Paral·lelament volia que el centre estigués 

disposat a col·laborar i que entomés el projecte d’investigació amb il·lusió, com una 

oportunitat per créixer. Per tots aquests motius vaig decidir fer un canvi de centre i, 

assessorada pel meu tutor de TFG, vaig triar l’escola El Xoriguer de Centelles, que 

reuneix, segons el seu projecte educatiu de centre, tots els requisits abans esmentats. 

Per tot això i per tot el que em disposo a descobrir i a aprendre... 

Abans de posar-me a redactar destinava molts moments a llegir articles, llibres, 

qualsevol informació que considerava important pel meu treball. Lectures enriquidores 

i que al mateix moment m’ajudaven a decidir i a definir la meva investigació. Parlar amb 

diferents persones del món educatiu, de l’escola d’educació especial, de l’escola 

ordinària, persones del meu entorn, també m’han aportat coneixement i informació 

que, finalment, he pogut relacionar amb el contingut de la recerca. Assistir a alguna 

xerrada2, participar de masterclass educatives3 que podien donar-me idees per a la 

proposta de millores, tallers monogràfics, també ha contribuït a enriquir-me i relacionar 

conceptes amb l’objecte de la investigació. 

Després d’aquest procés va ser hora de començar a construir el guió i el contingut del 

marc teòric. Una tasca important considerant que aquest apartat del treball és la base 

que sustentarà tota la interpretació de les dades i la seva posterior anàlisi. Destacar la 

importància de fer una bona tria dels conceptes que, més tard, donarien resposta als 

objectius i a la pregunta de recerca de la investigació. L’ordre del guió i dels punts del 

marc teòric també ha estat pensat minuciosament amb l’objectiu que tot plegat tingui 

un sentit metodològic i coherent. En relació a aquest tema dir que gairebé al finalitzar 

tot el treball vaig veure més coherent posar la pregunta de recerca i els objectius abans 

del marc teòric per acabar de situar el lector juntament amb el pròleg i la presentació. 

                                                           
2 Annex (3). Xerrada Escola inclusiva. El nou decret. Què diu i com ens afectarà? (18/01/18) 
3 Annex (14). Masterclass de teatre com a eina pedagògica. (14/04/18) 
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Un apunt de gran importància i que engloba tot el treball és la forma com que està escrit. 

Hi ha apartats com la pregunta de recerca, el marc teòric, les diferents fases de la 

investigació: metodologia, treball de camp i resultats, que està escrit de forma 

impersonal per contenir les idees d’altres autors i autores i per donar-li una forma 

tècnica i acadèmica. En canvi el pròleg, la presentació, les conclusions i les futures línies 

de treball ho he escrit en primera persona per la meva implicació directa i personal i per 

contenir reflexions i aportacions pròpies tot i que també he mantingut una línia 

d’escriptura acadèmica. 

Explorar el context de l’escola el Xoriguer també ha estat una tasca interessant i 

necessària per a situar-me en la investigació, saber les seves característiques, 

metodologia educativa, conèixer les professionals, les famílies. Posteriorment vaig 

decidir la metodologia de recerca i vaig fer una tria de les eines que utilitzaria per a la 

recerca de dades i vaig posar en marxa la recollida d’informació a través d’aquestes 

eines. 

Una vegada obtingudes les dades vaig planificar i organitzar les estratègies per a l’anàlisi 

de les dades, valoració dels resultats i extracció de conclusions per a poder formular les 

propostes de millora al centre en relació al tema tractat. 

Al finalitzar la lectura d’aquest treball trobem l’apartat de bibliografia i web grafia i el 

d’annexos. Aquests apartats ens donen tota la informació referent a les fonts dels 

conceptes i teories recollides en el marc teòric i qualsevol document rellevant i/o recollit 

al llarg de la investigació. 
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3 Pregunta de recerca 
 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, va ser després de llegir diferents articles de 

diferents autors i tenir definit el marc teòric que es va veure clara la pregunta de recerca. 

Aportar informació i ampliar coneixement va ser la clau per orientar i establir l’objectiu 

principal d’aquesta investigació. 

Així doncs l’eix central d’aquest projecte gira al voltant de la pregunta de recerca i 

aquesta dona total sentit a l’objectiu general: 

- Com treballen la diversitat i la inclusió a l’escola el Xoriguer a través del treball 

comunitari entre escola i famílies? 

Amb aquesta pregunta és pretén veure si a l’escola El Xoriguer és possible realitzar 

aquest treball comunitari si tenim en compte la relació del centre amb l’AMPA. 

Descobrir quines possibilitats i quins límits existeixen en el treball comunitari i quin és el 

potencial del centre escolar per desenvolupar aquest treball per vetllar per la diversitat 

i la inclusió.  S’ha escollit una escola en concret per acotar la investigació i centralitzar-

la en un entorn i centre educatiu concret. El temps per executar el treball ha marcat el 

camp d’actuació.  

Una altra part de la pregunta de recerca i que va molt lligada a l’objectiu general és: 

- Quin és el paper de l’educació social en aquest treball amb la comunitat 

educativa? 

Amb aquesta segona part de la pregunta de recerca es pretén argumentar i defensar el 

paper dels i les educadores social dins de l’àmbit escolar. Investigar quines tasques 

pròpies de l’educació social s’estan portant a terme als centres escolars a través dels 

mestres. 
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3.1 Objectius específics 
 

A través d’aquest treball, a part de donar resposta a la pregunta de recerca, es pretén 

aconseguir una sèrie d’objectius més específics que contribuiran a donar pas a la 

obtenció d’informació addicional que donarà més sentit al projecte.  

Els objectius específics d’aquesta recerca són: 

- Conèixer la percepció sobre la diversitat i l’escola inclusiva que tenen els 

professionals i les famílies del centre. 

- Descobrir quina és la relació família – escola i quina importància té en el treball 

comunitari amb la finalitat de fomentar la inclusió social. 

- Relacionar algunes de les intervencions que es fan a l’escola amb l’educació 

social i apoderar la figura de l’educador/a social als centres escolars de primària. 

- Investigar quin és el paper de l’EAP en temes de diversitat i com, des de la 

institució, es vetlla per la inclusió. 

- Fer propostes de millora enfocades a futures línies de treball. 

 

3.2 Justificació dels conceptes claus del tema de recerca 
 

Aquests són els conceptes claus que donen sentit i contingut a l’estudi de cas. Com 

es pot deduir tot gira al voltant de l’educació inclusiva, tenint en compte la diversitat, 

a l’escola, la relació escola família i el paper de l’educador/a social en l’àmbit escolar. 

 

- Diversitat. Esmentar el concepte de diversitat per la seva gran importància en tot 

l’entramat escola, família i comunitat. La diversitat és la característica que abraça 

tot el TFG. Es treballa des de la diversitat de famílies, d’infants i de professionals. 

- Escola inclusiva. Investigar quins són els paradigmes que tenen en compte 

educativament envers el concepte d’escola inclusiva tenint en compte diferents 

punts de vista de la inclusió (socioeconòmica, cultural, diversitat funcional, 

necessitats educatives especials...). 

- Model d’escola. Investigar quin és el model d’escola instaurat a l’escola El 

Xoriguer. 
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- Sistema educatiu. Descobrir quin és el paper del sistema educatiu en el model 

d’escola. Quina és la mirada educativa i des d’on s’inicia aquesta mirada, des de 

quin departament (educatiu, econòmic...) mitjançant la col·laboració de l’EAP. 

- Relació escola – família. Aprofundir en quina és la relació que s’està produint 

actualment a l’escola El Xoriguer. És de gran importància la relació de la família 

amb l’escola per la repercussió que pot tenir en l’educació dels infants. Per 

aconseguir aquesta coherència, moltes vegades inexistent, entre diferents 

actors que intervenen directament en l’educació dels nens i nenes. 

- Treball comunitari. Amb i per a les famílies. L’escola com a principal escenari per 

a treballar temes comunitaris que tinguin relació amb les famílies i l’educació 

dels seus fills/es. Propostes d’intervenció com l’aprenentatge servei. Tothom hi 

guanya. 

- Educació social a l’escola. Desvetllar quines són les tasques que s’estan portant 

a terme actualment a l’escola El Xoriguer que són competència directa de 

l’educació social. Saber qui les està portant a terme i com. 
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4 Marc teòric. Antecedents i estat actual del tema d’estudi 
 

En aquest apartat es pretén posar en situació el lector sobre l’objecte de la investigació. 

Entrar en la part teòrica per saber què opinen els i les diferents autors i autores sobre el 

tema. De tota la informació trobada de la recerca s’ha seleccionat la que es creia més 

interessant i rellevant per a la investigació. Ha calgut fer aquesta tria per acotar la tasca. 

Tot i que la figura de l’educadora social no està gaire visible en el marc escolar, com es 

pot comprovar al llarg d’aquest treball, sí que hi ha molts autors i autores que parlen 

sobre el tema, però sobretot sobre la diversitat, l’escola i famílies i el treball comunitari.  

Així doncs endinsem-nos en la matèria. 

 

4.1 Concepte de diversitat a les aules 
 

La diversitat és una característica intrínseca de les comunitats i territoris, també ho és a 

l’escola; una escola que té una tendència a homogeneïtzar l’alumnat sota la justificació 

del currículum. L’escola inclusiva és un repte compartit. L’Educació Social és una part de 

la solució. Tal com diu Vila Savall, membre de la Junta de Govern del CEESC i del col·lectiu 

professional “Educació social i escola”: “És una part significativa de la quual la comunitat 

educativa no n’ha de poder prescindir.” (Vila Savall, 2016, p.13) 

Considerar la diversitat és la qualificació més important de l’educació inclusiva a les 

aules. Les escoles, avui dia, han assumit més funcions educatives i d’entrenament 

escolar o instrucció acadèmica. La inclusió de diverses dimensions del desenvolupament 

humà, com emocions i aprenentatge sociocultural, són característiques de la identitat 

de cada subjecte que es tenen en compte a les aules. (Calvo de Mora, 2006) 

La diversitat és una realitat en què la importància recau en saber com viure junts. La 

diversitat és l’essència mateixa de la societat i per educar cal comprendre les 

característiques i necessitats diverses dels alumnes. Per atendre aquesta diversitat cal 

proveir-nos de suports personals, organitzatius, metodològics, materials i tecnològics 

adequats que assegurin la presència, la participació, l’aprenentatge i el progrés de tots i 

cadascun  dels alumnes. (Generalitat de Catalunya, 2015) 
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Susan i William  Stainback (2007) en el seu llibre Aules inclusives: una nova manera 

d’enfocar i viure el currículum, també fa referència a la diversitat a les aules. Menciona 

que la diversitat reforça la classe i ofereix millors oportunitats d’aprenentatge a tots els 

seus membres. En el mateix llibre cita literalment com Robert Barth (1990)4, professor 

de Harvard, descrivia el valor de la diversitat: 

“Yo preferiría que mis hijos estuvieran en una escuela en la que se desearan las 

diferencias, se les prestara atención y se celebraran como buenas noticias, como 

oportunidades de aprendizaje. La cuestión que preocupa a mucha gente es: ‘¿Cuáles son 

los límites de la diversidad a partir de los cuales una conducta es inaceptable?’... Pero la 

pregunta que me gustaría que se planteara más a menudo es: ‘¿Cómo podemos hacer 

un uso consciente y deliberado de las diferencias de clase social, genero, edad, 

capacidad, raza e intereses como recursos para el aprendizaje?” (p.26-27) 

Una mirada molt oberta i inclusiva. Dona una gran importància a les diferencies i a com 

podem aprendre i canviar el discurs i la visió partint  que la normalitat siguin precisament 

les diferències no la homogeneïtat. 

I continua dient: 

“Las diferencias encierran grandes oportunidades de aprendizaje. Constituyen un 

recurso gratuito, abundante i renovable. Me gustaría que nuestra necesidad compulsiva 

de eliminar las diferencias se substituyese por un interés igualmente obsesivo por hacer 

uso de elles para mejorar la enseñanza. Lo importante de las persones y de las escuelas 

es lo diferente, no lo igual” (p.26-27). 

La diversitat com a mitjà d’aprenentatge a les aules és un recurs gratuït, viu i actiu, una 

gran oportunitat, sense estigmatitzar. Mostra la necessitat social d’intentar utilitzar 

l’energia comuna per fomentar i visualitzar la diversitat. Normalment la societat se 

centra en intentar homogeneïtzar i tapar a qui sobresurt d’aquesta normalitat. Aquesta 

afirmació serà de rellevant importància en el procés de la investigació. Investigar quina 

tasca fan a les aules entorn a la diversitat, si aquestes diferencies acompanyen el procés 

d’aprenentatge de tot l’alumnat. 

 

                                                           
4 Citat per Stainback, S. Stainback, W. (2007) Aulas inclusives: Un nuevo modo de enfocar i vivir el 

   currículo. Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones. 
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4.1.1 Model d’escola inclusiva 
 

L’escola inclusiva és un dret de ciutadania i és un repte compartit entre escola, famílies 

i comunitat. 

L’educació inclusiva “és el procés pel qual s’ofereix a tots els infants, sense distinció de 

la discapacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat per continuar sent 

membre de la classe ordinària i aprendre dels seus companys, juntament amb ells, dins 

l’aula” (Encarta, 1998)5. L’escolarització inclusiva es basa en una pràctica molt simple 

que s’ensenya als infants a l’hora d’aprendre a interactuar socialment i a compartir 

comportaments. No hi ha necessitat d’excloure senzillament perquè miren, aprenen, es 

comuniquen o es comporten d’una manera que es podria considerar com a “diferents” 

de com es comporta la majoria del grup. 

Una de les definicions del concepte d’educació inclusiva és la consideració del dret a tot 

l’alumnat a adquirir un aprenentatge profund, és a dir, l’aproximació a la comprensió de 

la realitat que es viu a més del dret de cada estudiant a rebre una educació que cobreixi 

les seves necessitats individuals d’aprenentatge i amb els potencials que manifesta. Es 

tindrà en compte la dimensió de la diversitat sociocultural, relativa al context local, de 

la població d’estudiants de cada escola. 

Per a comprendre els processos d’educació inclusiva el més important serà generar un 

sentiment de pertinença a la realitat escolar, igual que existeix sentiment de pertinença 

a un barri, grup d’iguals, família... on és possible manifestar i expressar pensaments, 

llenguatge, habilitats, interessos, errors, problemes i dificultats amb certes garanties de 

seguretat emocional. Tal com ens diuen Susan i William Stainback (2007), les aules 

inclusives parteixen de la filosofia que tots els nens i les nenes pertanyen al grup i 

tothom podem aprendre de tothom, de l’escola i de la comunitat. 

El concepte d’educació inclusiva parteix del procés de construcció d’una nova realitat 

social i escolar caracteritzada per una concepció pluricultural de cada cultura escolar. 

Un projecte educatiu en cada centre escolar en el qual s’acorden principis, estructures 

                                                           
5 Citat per Stainback, S. B. (2001) L’educació inclusiva: definició, context i motius. Suports, 5(1), (p. 18) 
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organitzatives de presa de decisions, procediments de treball i metodologies 

d’ensenyament, estratègies d’avaluació, procediments de crítica i anàlisi institucional, 

entre altres decisions que serveixen per a reflectir què s’entén en cada realitat escolar 

per educació inclusiva i com es pot conciliar en el pla local. 

La primera acció pel desenvolupament de l’educació inclusiva, en els ensenyaments de 

primària i secundària obligatòries, és la crida a la participació de les famílies d’estudiants 

en el procés, no tant com a observadors, convidats o consultors, sinó com a actrius i 

actors del procés i resultat escolar. (Calvo de Mora, 2006) 

Entenem que la participació de les famílies a les aules és necessari per a promoure 

l’escola inclusiva i contribuir en el aprenentatge des de la diversitat. 

Excloure a determinades persones perjudica a tots els alumnes en qüestió i a la societat 

en general. Tant als infants exclosos com als inclosos se’ls nega l’oportunitat  d’aprendre 

dels seus companys i sobre d’ells (Vandercook , 1988)6. Divideix les persones en grups, i 

crea expectatives no naturals i, generalment, perjudicials, a més de barreres personals 

que no es basen en una comprensió de l’individu (Villa i Thousand, 1996)7. L’educació 

inclusiva ensenya una lliçó a tota persona. 

“L’educació inclusiva evita els efectes nocius que comporta la segregació. La separació 

en l’educació “pot generar, en la comunitat, un sentiment d’inferioritat respecte a 

l’estatus (dels infants), que pot afectar els seus sentiments i les seves idees d’una 

manera probablement irreversible”” (Warren, 1954, p.493)8. 

En definitiva a tots els infants se’ls hauria de proporcionar, no negar, l’oportunitat per 

créixer amb els seus companys i aprendre d’ells i juntament amb ells, sense distinció de 

les seves diferències individuals. Tots els infants tenen el mateix dret a formar part de la 

comunitat i del sistema d’ensenyament majoritari. 

La inclusió implica un canvi en les expectatives d’aprenentatge de l‘alumnat, un 

reconeixement de les possibilitats d’aprendre els uns dels altres i un treball interactiu 

dels professionals per donar respostes adequades a les necessitats dels alumnes, amb 

l’objectiu que tots i totes tinguin l’oportunitat de participar, de ser valorats i d’assolir les 

                                                           
6 Citat per Stainback, S. B. (2001) L’educació inclusiva: definició, context i motius. Suports, 5(1), (p. 19). 
7 Citat per per Stainback, S. B. (2001) L’educació inclusiva: definició, context i motius. Suports, 5(1), (p. 19). 
8 Citat per per Stainback, S. B. (2001) L’educació inclusiva: definició, context i motius. Suports, 5(1), (p. 21). 
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finalitats de l’educació. L’escola inclusiva crea nous marcs de convivència i genera noves 

complicitats que afavoreixen l’equitat i la cohesió social, i s’associa a una voluntat de 

canvi i d’innovació sostingudes. 

“El sistema educatiu inclusiu promou l’atenció educativa a tots els alumnes i es fixa de 

forma especial en aquells grups d’alumnes amb un risc més gran de marginació o 

d’exclusió, que implica establir un seguiment i una actuació específics de la seva 

presència, participació i èxit.”(Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Educació 

Infantil i Primària, 2015, p. 9) 

Es genera un ambient acollidor a les aules, la característica principal és la diversitat i el 

sistema vol donar atenció educativa a tots i totes les alumnes sense distinció però si 

oferint més suport i recursos als qui ho necessitin per a promoure el desenvolupament 

de la persona de forma integral. 

Pujolàs, (2012) fa referència en el seu article sobre aules inclusives i aprenentatge 

cooperatiu, quina és la manera d’atendre junts a una mateixa aula a alumnes diferents. 

Segons l’autor l’única manera és introduir a les aules l’aprenentatge cooperatiu lluny de 

l’estructura individualista o competitiva. Aprendran junts diferents alumnes (en 

capacitats, interessos, motivacions, cultura, llengua, origen social...) “a una classe 

organitzada cooperativament, en la qual tots col·laboren i cooperen, s’ajuden, per 

assolir l’objectiu comú de progressar en l’aprenentatge, cadascú fins al màxim de les 

seves possibilitats.” (Pujolàs, 2012, p.91). Si prèviament s’han separat els infants 

“diferents” no serà possible la cooperació i no aprendran a respectar les diferències i a 

conviure a una societat inclusiva i en comunitats integradores, alumnes amb 

característiques diferents, amb discapacitat i sense o amb una cultura o una altra. 

Treballant cooperativament en aules en les quals la diversitat és la característica 

principal, tal com diu Pujolàs, (2012) es desenvolupen competències comunicatives tals 

com expressar, argumentar i interpretar pensaments, sentiments i fets. Es desenvolupa 

l’habilitat d’escoltar l’altre, acceptar i realitzar crítiques constructives, desenvolupar 

l’empatia, respectar opinions diferents a les pròpies amb sensibilitat i esperit crític... 

També es desenvolupen competències socials tals com practicar el diàleg i la negociació 

per a resoldre conflictes, treballar en equip aportant sabers propis juntament als que 

aporten els altres i així resoldre problemes comuns. Per a desenvolupar, dins de les 

aules, aquesta forma de treball cooperatiu serà necessària la interacció del professorat. 
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Pujolàs, (2012) en el seu article fa menció de la diferència entre les diferents estructures 

d’activitat a les aules. Ho resumeix en la següent taula. 

 

Taula 1 

Tres estructures d’activitat dins les aules 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativa de l’estructura de l’activitat individualista, l’estructura de l’activitat competitiva i l’estructura 

de l’activitat cooperativa. 

Font: (Pujolàs, 2012, p.101) 

 

Visualitzant el quadre és obvi pensar que l’estructura d’activitat cooperativa a les aules 

només pot aportar beneficis en el desenvolupament i aprenentatge de la comunitat. 

Tots i totes hi guanyen; l’alumne que pels motius que sigui té més dificultat per aprendre 

té moltes més oportunitats a una aula estructurada de forma cooperativa, el professorat 

compta amb l’ajuda indispensable dels altres companys/es d’aula. Paral·lelament els 

altres alumnes que aparentment no tenen dificultats d’aprenentatge o qualsevol altra 

diversitat també aprenen en el procés. 

Per altra banda parla d’educació inclusiva i escola inclusiva no ha de ser sinònim de més 

despeses i més inversió en educació. Tal com ens diuen Susan i William Stainback, (2007) 

en el seu llibre, tots els recursos i esforços del personal escolar estan dirigits a avaluar 

les necessitats docents, a adaptar l’ensenyament i a donar suport als alumnes. A les 
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escoles inclusives, tots els alumnes estan a les aules ordinàries durant tot el temps per 

tant, tot el personal i tots els recursos poden dedicar-se íntegrament a l’educació 

general. Els autors afegeixen que no cal dedicar recursos i temps a classificar, qualificar 

i decidir l’assignació dels alumnes a grups diferents. Tot el personal docent pot dedicar-

se a proporcionar a cada alumne els programes educatius estimulants i adequats a les 

seves necessitats i capacitats. 

 

4.1.2 Evolució legislativa 
 

Des de 1985 l’educació inclusiva ha experimentat un progressiu enriquiment. Durant 

aquest any es comença a plantejar la integració de nens i nenes amb discapacitats en 

centres ordinaris i sorgeix el Reial Decret de l’Orientació de l’Educació Especial a la 

LOMCE (la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa). La Llei de 1985 planteja explícitament els beneficis i la necessitat 

d’escolaritzar en centres ordinaris  totes aquelles persones amb “deficiències psíquiques 

i sensorials” a través de suports individuals específics. Fins aleshores les lleis anteriors 

es limitaven a reconèixer el dret a l’educació de tota la ciutadania però entenent 

l’Educació Especial com un procés paral·lel al sistema educatiu ordinari. 

Més tard la LOGSE ( Llei Orgànica 1/1990 d'Ordenació General del Sistema Educatiu) 

aposta pels principis de normalització i integració introduint el concepte NEE per referir-

se als infants i joves introduïts en aules ordinàries i que precisen suports especials i 

adaptacions curriculars. Amb la Llei Orgànica d’Educació (LOE, 2006) es treballa més 

sobre el compromís social dels centres en realitzar una escolarització sense exclusions 

responent als principis de qualitat i equitat i s’intenta proveir els centres escolars de 

l’autonomia suficient per afavorir la inclusió. 

Actualment existeix la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE, 

2013) que té com a prioritat promoure el desenvolupament personal i professional de 

les persones. 

Resumint, fins al 2014, podem parlar d’una sèrie d’avenços: escolarització de tots els 

alumnes en un únic sistema, més recursos personals, materials i infraestructures, 
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utilització dels centres d’educació especial només en els casos en què no és possible una 

escolarització ordinària, més formació per professorat, creació de plans d’atenció a la 

diversitat i creació d’Aules Obertes d’Educació Especial en centres ordinaris per atendre 

els alumnes amb necessitats educatives severes. 

Els experts apunten que s’ha millorat però que encara queda molt per fer en educació 

inclusiva. 

En matèria legislativa sobre la llei d’educació inclusiva el passat octubre va néixer el 

DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu. 

El Decret desplega la Llei 12/2009, del 10 de juliol , d’educació. Vol donar continuïtat a 

les actuacions fetes pel Departament d’Ensenyament sobre els principis d’inclusió, 

normalització, escola per a tots/es i atenció personalitzada. Parteix tenint en compte 

diferents actors, ens i pràctiques educatives per avançar en l’objectiu de fer possible una 

educació en el marc d’un sistema inclusiu. 

“[...] la Llei d’educació 12/2009, del 10 de juliol, exposa la necessitat d’adequar 

l’activitat educativa per atendre a la diversitat de l’alumnat i l’assoliment d’una igualtat 

d’oportunitats i d’accessibilitat. [...]un dels principis rectors del sistema educatiu català, 

“la cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una escola per a tothom””. 

“[...]La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència, en concordança amb la Llei d’educació, parteix del principi que es tracta 

d’una responsabilitat de tota la ciutadania i de tots els poders públics i regula els drets i 

les mesures de protecció per als infants i adolescents, fent atenció als més vulnerables i 

als que troben limitacions o barreres per al desenvolupament o la participació.” 

 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm.7477 – 19/10/2017, p.1 ) 

La llei d’educació es coordina amb la llei dels drets i les oportunitats en la infància i posa 

èmfasi en la responsabilitat de tota la ciutadania, responsabilitat social i de tots els 

poders públics sobre la necessitat d’atendre tots els infants i adolescents en el seu 

desenvolupament, sobretot els més vulnerables. 
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El resum i les idees més rellevants del Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el 

marc d’un sistema educatiu inclusiu9: 

- Reptes i oportunitats del decret: Hi trobem una llarga llista que es pot veure a 

l’annex adjunt, tot i així destaco el repte d’escolaritzar tot l’alumnat en centres 

ordinaris, la responsabilitat compartida entre administració, comunitat 

educativa i centres educatius i l’oportunitat de crear projectes educatius on pren 

protagonisme el treball en equip de tots els professionals, la formació i el 

lideratge distribuït. També destacar el repte de posar en joc la xarxa de suports 

a la inclusió i el mapa territorial de recursos per atendre les necessitats 

educatives dins de la diversitat. Per últim té en compte als centres d’educació 

especial com a proveïdors de serveis i recursos al sistema educatiu ordinari, 

sense la intenció d’anul·lar-los.  

- El decret té per objecte garantir que tots els centres educatius siguin inclusius 

mitjançant l’establiment de criteris per orientar en l’organització i gestió dels 

centres educatius, l’orientació de mesures per a l’atenció educativa i la 

diversificació de l’oferta de serveis dels centre d’educació especial perquè 

puguin proveir de serveis i recursos. 

- Funcions i compromisos compartits: comunitat educativa i famílies. 

- L’Administració educativa té el compromís de proporcionar models i 

orientacions de propostes educatives inclusives que donin resposta a 

tot l’alumnat. Pren importància la coordinació dels serveis educatius 

amb els sociosanitaris així com la implicació de la comunitat 

educativa. 

- Els centres educatius es comprometen a disposar d’un projecte 

educatiu de centre que fomenti i garanteixi una atenció educativa 

inclusiva i de qualitat per a tots els alumnes i que fomenti l’atenció a 

la diversitat així com també es comprometen a detectar les 

necessitats dels alumnes. 

                                                           
9Annex (4). Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. (resum) 
Totes les dades d’aquest punt han estat extretes d’aquest document. 
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- Les famílies també hi tenen un paper important i tenen la 

responsabilitat de col·laborar i participar activament amb el centre 

educatiu en la detecció de necessitats i l’avaluació psicopedagògica i 

en el procés de planificació d’itineraris personalitzats i flexibles. 

Tenen el dret de ser coneixedores de les propostes per atendre les 

necessitats específiques de suport educatiu de l’infant o jove. 

(Generalitat de Catalunya, Octubre 2017) 

En definitiva la llei convida la comunitat educativa, l’administració, els centres educatius 

i les famílies a treballar conjuntament i coordinar-se per atendre d’una millor manera 

les necessitats educatives dels infants i joves i les diversitats. 
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4.1.3 Síntesi 
 
5.1 Concepte de diversitat a les aules 
 
L’escola tendeix a homogeneïtzar a l’alumne i es justifica amb el currículum. 
L’escola inclusiva és un repte compartit i l’educació social i té molt a fer. 
Considerar la diversitat és molt important per a promoure l’escola inclusiva a les aules.  La diversitat és 
una realitat en la que la importància recau en saber viure junts i la manera d’atendre-la és a través de 
suports personals, organitzatius, metodològics, materials i tecnològics que assegurin el progrés, 
aprenentatge, participació i presència de tots els alumnes. 
La diversitat reforça la classe i ofereix millors oportunitats d’aprenentatge. 
Importància d’aconseguir que la normalitat sigui la diversitat i no la homogeneïtat. Utilitzar la diversitat 
per a l’aprenentatge a les aules com a mitjà subtil. Existeix una necessitat social de reorientar els 
esforços, enlloc de promoure la homogeneïtzació fer-ho amb la diversitat. 
 
5.1.1 Model d’escola inclusiva 
 
És un dret de ciutadania i un repte compartit entre escola, famílies i comunitat. És el procés pel qual 
s’ofereix a tots els infants, sense distincions, l’oportunitat per continuar sent membre de la classe 
ordinària i aprendre conjuntament a l’aula. 
S’ensenya a compartir comportaments i interactuar socialment. No hi ha necessitat d’excloure a qui té 
comportaments diferents a la resta. 
Es tindrà en compte la dimensió de la diversitat sociocultural, relativa al context local, de la població 
d’estudiants de cada escola. Tothom podem aprendre de tothom. 
El concepte d’educació inclusiva forma part del procés de construcció d’una nova realitat social i escolar 
caracteritzada per la diversitat. 
La primera acció per a promoure l’escola inclusiva i treballar la diversitat és la crida a les famílies a la 
participació a les aules en el procés educatiu. Treball cooperatiu per contribuir en l’aprenentatge i el 
desenvolupament de competències comunicatives. 
Excloure a determinades persones perjudica a la societat en general, dons es nega l’oportunitat 
d’aprendre dels seus companys.  
L’escola inclusiva crea nous marcs de convivència i genera noves complicitats que afavoreixen l’equitat 
i la cohesió social, i s’associa a una voluntat de canvi i d’innovació sostingudes. 
 
5.1.2 Evolució legislativa 
 
Des de 1985 ha anat evolucionant. Aquest any es comença a plantejar la integració d’infants amb 
discapacitats dins de les aules. 
Fins al 2014 els avenços han estat: Escolarització en un únic sistema, més recursos personals, materials 
i infraestructures, utilització dels centres d’educació especial només en els casos en els que no és 
possible una escolarització ordinària, més formació per professorat, creació de plans d’atenció a la 
diversitat i creació d’Aules Obertes d’Educació Especial en centres ordinaris per atendre els alumnes 
amb necessitats educatives severes. 
DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu. Vol donar continuïtat a les actuacions fetes pel Departament d’Ensenyament sobre els 
principis d’inclusió, normalització, escola per a tots/es i atenció personalitzada. 
La llei convida a la comunitat educativa, a l’administració, als centres educatius i a les famílies a 
treballar conjuntament i coordinar-se per atendre d’una millor manera les necessitats educatives dels 
infants i joves i les diversitats. 
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4.2 Escola, famílies i comunitat 
 

Buscant referències bibliogràfiques que aportin teories sobre la relació entre les escoles, 

les famílies i la comunitat, surten nombrosos autors i autores que coincideixen en que 

si la relació entre els tres agents existeix i a més a més és bona, repercutirà positivament 

en l’aprenentatge dels infants i adolescents i serà possible un treball comunitari que 

potenciï l’educació inclusiva i la normalització i acceptació de les diferències. 

“L’aprenentatge depèn cada cop més de la correlació entre el que passa a l’aula, a casa 

i al carrer”. (Manuel Castells, 2016, p.13) 

“Per educar avui és imprescindible un treball en xarxa coresponsable entre famílies, 

docents i comunitat”. (Tort i Collet, febrer 2017, p.14) 

Els tres autors afirmen que el treball cooperatiu entre famílies i escola repercuteix 

directament en l’aprenentatge i ensenyament dels infants. Famílies, escola i comunitat 

són tres ens que el treball l’haurien de fer conjuntament per unificar esforços i objectius. 

Tal com indica Vila Savall, (2016), membre de la Junta de Govern del CEESC, cal integrar 

els aprenentatges amb noves maneres de fer posant en relació els diferents contextos. 

Des d’una mirada des de l’educació social, és de sentit comú i de justícia. Tot i així estem 

lluny d’aquesta situació desitjada a causa de les dificultats externes, en el si del col·lectiu 

professional de les educadores i educadors socials. Hem d’aconseguir construir 

arguments per a contagiar aquest sentit comú. El que passi a la comunitat és 

responsabilitat social però encara no en som conscients. 

No podem entendre la institució escolar al marge d’un barri, poble o territori i la seva 

gent. Atendre les famílies, en els barris i amb la comunitat és essencial i pot ser una 

aportació clau en la “vella” i “nova” escola. 

El Consell Escolar de la Generalitat de Catalunya aporta el document Conviure i treballar 

junts en el 2006. Reuneix sensibilitats i visions diverses sobre l’aprendre a conviure i 

treballar junts i cercar solucions a les necessitats educatives i socials. Entén l’entorn 

familiar com a fonamental en l’educació per la convivència pel seu paper rellevant en la 

formació personal, per això la importància d’establir relacions positives entre els centres 

escolars i les famílies. L’educació emocional en els primers anys de vida d’un infant 
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condiciona en un alt grau les relacions socials que els infants desenvoluparan a l’escola 

i són les famílies les responsables de fixar els primers hàbits de convivència. Aquest 

aprenentatge emocional influirà en el desenvolupament com a persona social. Per tant, 

el conegut símil de la motxilla que porta l’alumnat ens indica fins a quin punt és necessari 

un treball educatiu conjunt i coresponsable entre família i escola. 

Mitjançant experiències afavoridores com les reunions entre tutors/es i famílies o la 

participació dels pares i mares en algunes activitats dels centres es pretén millorar la 

relació entre els dons agents. 

Quan l’alumnat entra en relació amb els altres s’activen, mitjançant l’observació de 

comportaments i pensaments de l’entorn més immediat, els estereotips socials. Aquests 

estereotips poden crear marginació, exclusió i comportaments xenòfobs, sexistes, 

classistes... La millora de la convivència escolar i la construcció d’un espai en què 

puguem conviure i treballar junts, necessita la implicació personal de tots i totes: 

alumnat, institució, centre educatiu i pares i mares, per al coneixement i reconeixement 

de la diferència. 

L’escola és una institució basada en relacions interpersonals molt diverses. La 

convivència i el treball al centre educatiu no es pot analitzar ni valorar-se sense tenir en 

compte l’actuació de l’alumnat, les famílies i tots els qui treballen al centre. Identificar i 

definir a través del diàleg quins, què , com, quan, per què i per a què s’ha de treballar 

junts afavorirà el coneixement mutu de les identitats i les diferències. El coneixement i 

l’acceptació de les diferències, com un fet positiu i normal, afavoreix la convivència i 

trenca els estereotips. 

Paral·lelament al març de 2017 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya preocupades per l’educació i el futur de la societat: “L’educació és la porta 

obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu:... és la clau de les oportunitats 

per a superar les desigualtats i per a descobrir i aprofitar tots els talents de la societat”10 

va publicar el document Escola i família, d’acord amb l’objectiu estratègic 2.1 del Pla de 

Govern “Facilitar i promoure la implicació de la família en el seguiment de l’evolució 

                                                           
10 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. DOGC núm. 5422. Publicat el 16/07/2009. Preàmbul. Citat per 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 2017, Escola i família, juntes x l’educació, p.3 
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acadèmica i personal de l’alumne”, entenent que l’èxit educatiu depèn també del 

“compromís de les famílies en el procés educatiu i de l’estímul i el suport per a fer-lo 

possible”11. L’objectiu del document és potenciar la implicació de les famílies en el 

procés escolar i educatiu dels seus fills i filles així com la implicació en el projecte 

educatiu de centre. 

L’escola, com a institució social responsable de l’educació formal, té com a funció 

atorgar a tots els alumnes les competències i els coneixements necessaris per esdevenir 

ciutadans qualificats i capaços de conviure amb responsabilitat i compromís en una 

societat plural. Paral·lelament les famílies han de proveir els infants d’aliments, 

habitatge, salut... i de valors que els faci persones honestes, autònomes, responsables i 

lliures. 

Tant el Departament d’Ensenyament com el Consell Escolar de la Generalitat de 

Catalunya mostren preocupació i interès en l’educació dels infants pel fet que en un 

futur proper esdevindran membres actius de la societat i veuen la necessitat de treballar 

conjuntament des de totes les parts: escola, famílies, alumnes, institució... 

Des d’una mirada d’educació en xarxa entre escoles comunitàries, projectes socials i 

intervencions urbanes, Collet i Tort, (2017, p.17) descriuen cinc grans principis: 

1. “Per educar, tothom és necessari i alhora és necessitat pels altres”.  

2. “Famílies, docents i comunitat no són part del problema educatiu, sinó part de 

la seva solució”. 

3. “L’educació es produeix en xarxa”. Xarxes socioeducatives orientades a objectius 

comuns. 

4. “Cal partir de les capacitats i sabers de les persones, no dels seus dèficits”. Es 

poden construir noves realitats treballant des de les capacitats, sabers i els 

poders de les persones, famílies, escoles, entitats, ajuntaments... 

                                                           
11 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. DOGC núm. 5422. Publicat el 16/07/2009. Art. 2.3f Citat per 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 2017, Escola i família, juntes x l’educació, p.4 
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5. “Participació i qüestionant les relacions de poder tradicionals en educació per 

l’equitat”. Xarxa que vol construir oportunitats equitatives i inclusives 

d’aprenentatge amb i per a tothom al llarg de la vida. 

 

4.2.1 Relacions entre escola, famílies i comunitat 
 

Quan les famílies s’impliquen en els processos escolars, els estudiants assoleixen millors 

resultats, romanen més temps en l’escolarització obligatòria i s’impliquen més en les 

accions educatives i escolars. El procés de pertinença i sinergia entre famílies i escoles 

és la clau de l’èxit de l’educació inclusiva. Les famílies han delegat i transferit a les 

escoles les seves funcions i responsabilitats socials i emocionals. L’indicador més evident 

és el baix percentatge de pares i mares que participen en eleccions a Consells Escolars, 

conflictes deguts a la qualificació escolar, entre altres evidències del valor instrumental, 

atorgat per les famílies, a l’escolarització dels seus fills i filles. (Calvo de Mora, 2006) 

Per què cal que escola i famílies treballin plegats? Un motiu de pes és el fet que les 

criatures construeixen la seva identitat en base a un sol relat sobre la seva vida. Quan la 

comunicació entre escola – família flueix i es respecten i confien l’una amb l’altra, els 

nens i nenes poden créixer sense haver d’amagar informacions o qüestionar-se 

fidelitats. Sempre hi poden haver aspectes en els quals es divergeix però si es parlen es 

poden explicar als joves amb tota normalitat. L’estreta col·laboració entre escola i 

famílies beneficia tota la comunitat. 

Per sort, segons un article del Diari de l’educació Creant complicitats entre les famílies i 

l’escola, escrit per Blanch, (2017), gran part de les famílies ja participen com a mínim en 

un dels àmbits normatius: 

1. Individual. Reunions, entrevistes amb el tutor/a, converses informals a les 

entrades i sortides de l’escola. 

2. Associatives. A través de l’AMPA, festes, sortides o activitats puntuals... 

3. Representatives. En els òrgans formals de l’escola com el consell escolar. 
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Els centres educatius han de tenir clar què és important a l’hora d’establir vincles i 

d’aquesta manera puguin trobar diferents propostes per intentar arribar al màxim 

d’inclusió: 

- “Espais físics diversos en els que les famílies siguin benvingudes. 

- Redissenyar les trobades amb les famílies. 

- Programes d’acompanyament entre famílies. 

- Comissions mixtes en les que participin mestres i famílies. 

- Participació a l’aula de manera puntual o com a voluntari al llarg del temps. 

- Continuïtat des de la llar: seguiment, programes, aportacions, connexions. 

- Formació conjunta per a famílies i mestres. 

- Avaluació conjunta. Pla inicial per saber d’on partim i on volem arribar, a més 

d’un seguiment i valoració final. 

- Sortides i diades de la comunitat educativa. 

- Fires per mostrar la diversitat de famílies i cultures. 

- Grups mixtes d’acompanyament a la criança, coordinats per un o una mestre i 

un pare o una mare.” 

(Blanch, 2017)12 

Aquestes iniciatives han d’anar acompanyades d’actituds com la confiança, el respecte, 

l’interès o les expectatives ajustades i així motivar una verdadera coresponsabilitat per 

acompanyar els infants i joves durant tota l’escolaritat. 

 

4.2.2 Barreres entre escola, famílies i comunitat 
 

Les principals barreres a la participació entre escola, família i comunitat són les 

concepcions que mestres i famílies tenen sobre la necessitat de l’altre; les experiències 

negatives d’algunes famílies amb l’escola, la falta de comunicació clara, les idees sobre 

participació de la cultura d’origen, el fet de no saber com col·laborar... 

Una altra idea, segons Tort i Collet, (2017) és el fet que les ciutats i els pobles han passat 

de ser espais de vida precària en comú (comunitat) a contextos de desenvolupament 

                                                           
12 Blanch, S. (2017, juny 28). Creant complicitats entre les famílies i l’escola Les evidències científiques ens 

mostren que l’estreta col·laboració entre famílies i escola beneficia a tota la comunitat, per això 
hem de buscar maneres diverses per poder anar cap a una col·laboració plena. El diari de 
l’Educació. Consultat el 19 de novembre de 2017, des de http://diarieducacio.cat/creant-
complicitats-families-lescola/#.WVYB0feRQUA.email 
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individual (individualització). Vivim en una societat individualista i això dificulta el 

significat d’educació des de la comunitat per la comunitat. 

Per millorar les relacions i vincles entre escola i famílies, segons Collet i Tort (2012) 

existeixen barreres. Estereotips i prejudicis que no faciliten la confiança i el treball 

compartit entre escola i famílies: 

- “Les famílies no formen part de l’escola”. Kherroubi (2008), Monceau (2009)13. 

Alguns discursos docents situen les famílies fora de l’escola, com un element 

extern. De fet valoraven molt negativament la participació de les famílies al 

centre i en la tasca educativa. Els centres educatius estan formats per infants i 

joves, famílies i docents. Cal que trobin el seu lloc i constitueixin unes bones 

relacions. (Collet i Tort, 2012, p. 7). 

- “Les famílies han dimitit d’educar i deleguen l’educació a l’escola”. Francesc 

Pedró (2008)14. Per construir un bon vincle, cal partir de la realitat que les 

famílies són les primeres educadores i responsables dels infants i que cal un 

pacte de coresponsabilitat entre iguals amb el centre educatiu per treballar junts 

per l’èxit del menor. Actualment ha canviat aquesta percepció ja que el temps, 

l’atenció i la inversió educativa en els fills és tant o més gran que fa vint anys. 

(Collet i Tort, 2012, p.7). 

- “Els mestres no es preocupen dels alumnes”. La família posa gran part de la 

responsabilitat de l’educació dels seus fils i filles en el personal docent. Cal trobar 

les vies per al diàleg i la construcció d’un projecte compartit amb les famílies, en 

una relació entre iguals. (Collet i Tort, 2012, p.7). 

- “El treball amb famílies no és cosa dels mestres”. Tal i com diuen els autors, cal 

un treball important de la comunitat educativa (mestres) amb les famílies i la 

comunitat (comunitats d’aprenentatges, escoles sistèmiques, escoles rurals, 

escoles d’educació viva i activa, escoles d’educació lenta, escoles amb projectes 

singulars, escoles lliures, etc.). Per aconseguir l’èxit acadèmic entre els joves cal 

que el treball en xarxa per a construir el vincle entre famílies i comunitat es 

                                                           
13 Citat per Collet i Tort, juliol 2012. 
14 Citat per Collit i Tort, juliol 2012. 
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consideri un element central de la tasca habitual dels centres escolars. (Collet i 

Tort, 2012, p.8) 

- “Els docents o les famílies han de fer el que l’altre agent vol”. Hi ha una discussió 

constant entre famílies i mestres que indiquen que hi ha una desconfiança entre 

els dos agents. Cal construir un diàleg equilibrat que no respongui a la lògica 

“l’altre ha de fer el que jo vull”, sinó de compartir projecte educatiu pels infants 

en el marc de la institució escolar. (Collet i Tort, 2012, p.8) 

 

4.2.3 Bases per crear bons vincles entre escola, famílies i comunitat 
 

Hi ha aspectes bàsics a tenir en compte per a potenciar la col·laboració entre escola, 

famílies i comunitat; La voluntat d’ambdues parts, el reconeixement de l’altre i el 

coneixement de l’altre. La col·laboració dels uns amb els altres. 

Collet i Tort, (2012) proposen millores en una sèrie de dimensions per millorar els vincles 

entre el centre educatiu i les famílies: 

- Comunicació. Millorar la comunicació entre famílies i escola mitjançant diferents 

mètodes de comunicació: web, blocs, correu electrònic, cartes, fulletons, 

cartells... 

- Expectatives i creences mútues. Promoure el respecte, l’empatia i el diàleg entre 

iguals. 

- Reunions. Donar sentit a les reunions i millorar-ne l’assistència i la utilitat. 

- Entrevistes. Millorar el plantejament, les habilitats comunicatives dels docents. 

Replantejar el nombre d’entrevistes durant el curs i els objectius. 

- Contactes informals. Fer-los més fluids i accessibles. Que siguin generadors de 

confiança. Superar barreres culturals i lingüístiques. 

- Canvis en la cultura i l’organització escolar. Prendre consciència del temps i 

l’espai, organitzar les entrades i sortides del centre educatiu per facilitar el 

contacte entre docents i famílies. Adaptar el temps escolar als continguts; 

establir un espai per a les famílies dins de l’escola obert sempre. 

- Presència dels progenitor dins l’escola i l’aula. Avançar cap a una presència més 

gran de les famílies en tasques de suport, activitats docents puntuals o habituals. 
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“[...] cal innovar en elements clau de la “cultura escolar” com són l’organització 

dels temps, els usos dels espais, el ritme de les activitats, els rols dels docents-

infants-famílies, etc. per facilitar una major presència i rellevància de totes les 

famílies a l’escola.” (Collet i Tort, 2012, p.6) 

- Relació amb els continguts. Mostrar a les famílies com es treballa perquè tinguin 

la possibilitat de donar suport als seus fills i filles en relació a les tasques escolars. 

- Tutoria. Promoure espais de tutoria en els que joves, infants, docents i famílies 

comparteixin el projecte educatiu. 

- Espais de govern de l’escola. Potencia la implicació de les famílies en els espais 

de poder dels centres (Consell Escolar, etc.). Tractar les famílies com a primer 

espai socialitzador i coresponsable de l’educació amb l’escola i no com a 

“pacients”. 

- AMPA. Des dels centres educatius donar suport a les AMPA i les seves tasques i 

funcions. 

- Altres elements. Construir relacions amb la comunitat (escola, família, lleure, 

esport, veïnatge,...). 
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4.2.4 Síntesi 
 
5.2 Escola, famílies i comunitat 
 
Si la relació entre els tres agents existeix i a més a més és bona, repercutirà positivament en 
l’aprenentatge dels infants i adolescents i serà possible un treball comunitari que potencií 
l’educació inclusiva i la normalització i acceptació de les diferències. 
El treball conjunt i cooperatiu repercutirà directament en l’ensenyament i l’aprenentatge dels 
infants. 
El què passi a la comunitat és responsabilitat social però encara falta molta consciència. 
L’educació es produeix en xarxes socioeducatives orientades a objectius comuns. 
 
5.2.1 Relacions entre escola, famílies i comunitat 
 
La implicació de les famílies en els processos escolars fa que els resultats acadèmics en els infants 
siguin més positius. 
Les famílies han delegat a l’escola les seves funcions i responsabilitat social i emocional a les 
escoles. 
Els centres educatius han de tenir clar què és important a l’hora d’establir vincles i d’aquesta 
manera puguin trobar diferents propostes per intentar arribar al màxim d’inclusió. 
 
5.2.2 Barreres entre escola, famílies i comunitat 
 
Les principals barreres a la participació entre escola, família i comunitat són les concepcions que 
mestres i famílies tenen sobre la necessitat de l’altre. 
Vivim en una societat individualista i això dificulta el significat d’educació des de la comunitat per 
la comunitat. 
Segons Tort i Collet existeixen estereotips i prejudicis des dels dos actors que no faciliten la 
confiança i el treball compartit entre escola i famílies.  
Des de l’escola: 

- Les famílies no formen part de l’escola. 
- Les famílies han dimitit d’educar i deleguen l’educació a l’escola. 
- El treball amb famílies no és cosa dels mestres. 

Des de les famílies: 
- Els mestres no es preocupen dels alumnes. 

Des dels dos actors: 
- Els docents o les famílies han de fer el que l’altre vol. 
 

5.2.3 Bases per crear bons vincles entre escola, famílies i comunitat 
 
La voluntat, el reconeixement i la col·laboració d’ambdues parts és essencial per a crear bons 
vincles. 
Collet proposa una sèrie de millores per reforçar els vincles entre escola i famílies, en la 
comunicació, les expectatives i creences mútues, reunions, entrevistes, contactes informals, canvis 
en la cultura i l’organització escolar, presència dels progenitors dins l’escola i l’aula, relació de les 
famílies i les seves vides amb els continguts, tutories, espais de govern de l’escola amb més 
implicació de les famílies, donar més suport des del centre a l’AMPA i construir relacions amb la 
comunitat. 
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4.3 Comunitat, acció comunitària i treball comunitari  
 

El concepte de comunitat té a veure amb la identitat individual i social; qui sóc? I quina 

imatge tenen els altres de mi? No hi ha identitat sense comunitat. (Mead, Buber, n.d)15 

Una comunitat és un conjunt de persones unides, voluntàriament, per vincles forts que 

viuen en una àrea geogràfica concreta i es mouen per interessos comuns. Interactuen 

entre si mitjançant xarxes de comunicació, d’informació i de suport amb el propòsit de 

satisfer les seves necessitats, resoldre problemes o desenvolupar funcions socials 

rellevant. 

L’acció comunitària és una acció social que genera un conjunt de relacions socials i 

desenvolupa el teixit social de la comunitat. La Taula 2 mostra dos tipus diferents 

d’accions comunitàries segons (Valldeoriola, 2016). 

Taula 2 

Tipus d’acció comunitària 

Font: Jordi Valldeoriola, 201616 

                                                           
15 Citat per Valldeoriola, 2016. Apunts assignatura d’acció socioeducativa per la comunitat del 3r curs 
d’Educació Social de la Universitat de Vic. 
16 Valldeoriola, 2016. Informació extreta dels apunts de l’assignatura d’Acció socioeducativa per la 
comunitat del 3r curs d’Educació Social de la Universitat de Vic. 
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Els dos tipus d’acció comunitària són molt similars. La gran diferència són els connectors 

“per, amb i en”. En funció d’això la comunitat desenvolupa el seu capital social per a 

portar a terme un tipus o un altre de treball o d’acció comunitària. Per exemple en el 

tipus 1 només hi participen membres de la comunitat, en canvi en el tipus 2 poden 

participar-hi altres agents de la comunitat educativa. 

La comunitat té capital social i fa referència a les connexions entre les persones, les 

xarxes socials i les normes de reciprocitat, de confiança i de participació social que es 

genera en el si d’una comunitat. El capital social incideix en la qualitat de vida dels 

ciutadans a àmbit de salut, seguretat, educació, cohesió, felicitat... 

A la societat hi ha noves necessitats formatives, socials, del coneixement i necessitats 

comunitàries velles i noves relacionades amb les desigualtats i reptes relacionats amb el 

nou escenari ètnic, tècnic, financer, mediàtic i d’idees que delimiten el nostre món 

(Appadurai, 1996)17 

Les noves formes de desigualtat social requereixen d’estratègies d’intervenció 

orientades a promoure un desenvolupament social inclusiu mitjançant l’empoderament 

de la ciutadania, el treball en xarxa, la solidaritat, l’autonomia, la prevenció i la 

participació de les persones o col·lectius en les mesures d’inclusió. L’objectiu de 

qualsevol acció comunitària és la millora de la qualitat de vida de la població i 

l’increment de la justícia i la cohesió social. (Ballester, 2012) 

Una de les característiques trobades en diferents autors és el fet que el treball 

comunitari pot sorgir des de diferents col·lectius i no sempre hi trobem la figura del 

professional. És la pròpia comunitat que s’organitza per a donar resposta a alguna o 

diverses necessitats del mateix col·lectiu. Tot i així en molts casos hi apareix el rol del 

professional que desenvolupa la intervenció social i pot venir de diferents disciplines: 

psicòleg, educador/a, treballador/a social... Té la missió d’incrementar l’experiència 

ciutadana i la capacitat de la població per intervenir sobre aquelles circumstàncies que 

els afecti. Estimulen i donen suport a la ciutadania per organitzar-se i impulsar un 

projecte col·lectiu. L’educador/a social té molts números per a desenvolupar aquest 

paper per ser polivalent i amb amplis recursos i ser capaç de desenvolupar diverses 

                                                           
17 Citat per Simó, N. i Tort, A. (2014) 
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habilitats durant el procés comunitari. Podríem considerar aquesta figura com a 

facilitadora en el treball comunitari, respectant, sempre, el principi de procés 

democràtic i inclusiu orientat a la mobilització ciutadà i al desenvolupament de 

l’autonomia de les persones, de les institucions i les comunitats. 

 

4.3.1 Col·laboració de l’escola amb la comunitat per a la diversitat i la 

inclusió 
 

Tal com indiquen Simó, N. i Tort, A. (2014) l’ensenyament s’ha generalitzat i estès a 

diferents ens i han desaparegut murs que delimitaven el lloc on es podia aprendre. Això 

ha provocat que també entri el “desordre social” a l’escola. Aquesta nova realitat 

necessita un “sistema formatiu format per diverses complicitats educatives que va més 

enllà de la institució escolar” (Simó i Tort, 2014, p.19). És necessària la coordinació de 

l’escola amb altres instàncies del territori. L’escola sola no pot respondre als reptes 

socials a causa de la desigualtat i justícia social, però és necessària per avançar ja que hi 

ha aportacions educatives que només es poden fer des de l’escola per a construir una 

societat més justa i democràtica. 

L’escola té una gran importància en el desenvolupament comunitari. Des dels centres 

educatius es fa un gran treball comunitari obrint-se a l’entorn i formant noves xarxes de 

treball i formes de col·laboració amb la resta d’agents educatius i culturals. Tal com ens 

explica Longàs (2000) en l’article Educació social i escola, nous àmbits d’intervenció, la 

cooperació entre tècnics municipals, serveis socials, policia municipal, centres de 

recursos, escoles especials, formació ocupacional, serveis de salut, etc. ofereix moltes 

possibilitats, poc explotades, per respondre a les problemàtiques i necessitats socials 

presents a la comunitat. També afavoreix l’estudi de la realitat, l’optimització dels 

recursos i l’avaluació de les intervencions.  

 “A l’escola li queda també per a desenvolupar el seu paper com institució educativa i 

cultural, tant per a alertar a la societat sobre les desviacions que detecta com per a desenvolupar 

un paper més actiu en la vertebració del necessari teixit social.” 

(Longàs, 2000, p.101) 
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L’autor fa referència a la importància de l’escola per detectar preocupacions socials des 

de l’escola i poder-les treballar en l’àmbit comunitari des de la cohesió i cooperació amb 

la resta d’agents de la comunitat educativa. Per exemple l’atenció a la diversitat i la 

interculturalitat és un conjunt de reptes educatius prioritaris que té l’escola i aquesta 

continua essent fonamental en la vida quotidiana dels infants i de les seves famílies. 

“L’escola esdevé una institució de vital importància per combatre la desigualtat i 

l’exclusió social” (Simó i Tort, 2014, p.20). Durant molts anys la homogeneïtzació ha 

estat present en l’educació escolar però actualment es demana que, des de les 

institucions educatives es valorin les diferents experiències i percepcions de l’alumnat, 

que arriba amb la seva particular motxilla carregada de vivències biogràfiques plurals i 

riques. L’objectiu és que puguin ser incloses dins la vida escolar. Simó i Tort, (2014) ens 

posen l’exemple de les “quatre A”, com a elements que necessita el dret a l’educació: 

“disponibilitat d’oferta – availability -, accessibilitat per a tothom – accessibility - , una 

qualitat acceptable – aceptability -, i adaptació a les necessitats dels individus – 

adaptability – (Tomasevski, 2004)18. 

Tal com expliquen Collet i Tort (2012) els docents, des dels centre educatius, caldrà que 

analitzin de manera rigorosa els vincles amb les famílies i la comunitat i proposin un pla 

conjunt de millora d’aquests vincles consensuat amb les famílies. En aquest pla la 

primera responsabilitat d’innovació i canvi és dels docents com a professionals i 

dirigents del centre educatiu. El paper de les administracions és d’alta importància ja 

que incloure les famílies i la comunitat com a agents clau en tots els debats i actuacions 

educatives donarà valor al pla d’actuació. Promoure i donar suport a les innovacions 

experimentals en els centres docents de totes les etapes de cara a millorar els vincles 

amb les famílies i posteriorment entendre els plans de millora d’aquests vincles. 

Paral·lelament Tort i Collet (2017) plantegen la col·laboració amb la comunitat 

fomentant els vincles dels centres educatius amb el territori, i la comunitat amb l’àmbit 

de la salut, de la cultura, social, etcètera, tenint en compte que com a ens haurien d’estar 

interessats pel que passa a l’escola i per altra banda l’escola els pot contemplar com a 

recursos per al centre. 

                                                           
18 Citat per Simó i Tort, 2014, p.20 
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Per clarificar aquesta col·laboració de l’àmbit escolar a la comunitat s’han de tenir en 

compte les polítiques educatives vistes des dels diferents agents educatius: 

 

Taula 3 

Enfocaments de les polítiques educatives 

 Polítiques educatives 

tradicionals 

Polítiques educatives des 

de la perspectiva de ciutat 

Focus d’atenció Individual Context/comunitari 

Finalitat Assistencialista/Compensatòria Transformadora/educativa 

Inclusió/cohesió social 

Posició davant del 

problema 

Reactiva/visió Estratègica/visions 

Forma d’intervenció Sectorial Transversal/global 

Governance/govern en 

xarxa 

Subjecte de les 

polítiques 

Monocèntric (escola) Policèntric (escola, família, 

comunitat, economia, 

etc... 

Font: Collet, Jordi 200719 

En definitiva s’ha d’anar transformant les polítiques educatives, passant de les 

tradicionals més individualistes i assistencials a les comunitàries més transformadores. 

“La finalitat de l’educació és incorporar el subjecte de l’educació en una diversitat de 

xarxes socials que li permetin la sociabilitat i la circulació social”. (Simó i Tort, 2014, p.21) 

Relacionar les diferents xarxes poden contribuir en l’assoliment d’objectius individuals i 

col·lectius en els camps acadèmic, laboral i social. 

                                                           
19 Citat per Simó, N i Tort, A (2014) Escola, entorn i ciutadania: balanç d’experiències i perspectives de 
futur. 19-31 DOI: 10.2436/20.3007.01.72 
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4.3.2 La participació de les famílies en el sistema educatiu. Promoure 

l’educació inclusiva i la diversitat 
 

Les AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) tenen el paper de promoure el debat 

a cada centre sobre com són els vincles entre docents i famílies i quin és el lloc de les 

famílies als centres educatius. Segons Collet i Tort (2012) haurien de fomentar 

l’elaboració d’un pla de millora dels vincles i donar rellevància al rol de les famílies dins 

del centre. 

 Les AMPA, en molts casos, han adquirit el paper d’agent mediador amb el conjunt de la 

comunitat escolar per enfortir la cohesió social, per acceptar i comprendre els reptes de 

l’escolaritat contemporània; processos migratoris, llei d’educació inclusiva... 

Tal com ens expliquen Tort i Collet (2017) els centre escolars són comunitats de grups i 

persones que viuen les transformacions socials. Per aquest motiu el paper de les AMPA 

és molt important ja que treballa amb el professorat i amb altres agents socials de 

l’entorn. 

A través de les AMPA, també es pot treballar la sensibilització, solidaritat i 

acompanyament a les famílies o promoció d’activitats inclusives amb la finalitat que cap 

alumne es quedi exclòs de la comunitat escolar. En els darrers anys fomentar el model 

d’educació inclusiva des de les AMPA ha estat un tema que cada vegada ha fet implicar 

més pares i mares. Com a mostra han anat sorgint comissions inclusives dins de diferents 

AMPA de diferents centres educatius. Aquest fenomen ha anat creixent paral·lelament 

a l’augment de la diversitat a les aules, especialment d’infantil i primària. Un apunt 

interessant és que la major part d’associacions consultades, segons un article del Diari 

de l’educació, escrit per Saura (2017), el nombre de pares i mares que tenen un/a fill/a 

amb necessitats educatives especials (NEE) és minoritari, en canvi hi ha interès en 

divulgar els beneficis del model inclusiu des de l’àmbit de les famílies. Hi ha AMPA que 

lluiten perquè cap nen/a quedi fora de joc, exclòs, de les activitats no estrictament 

acadèmiques, com serien unes colònies, sortida, menjador o una extraescolar per 

motius econòmics familiars o bé perquè el sistema no pot fer front al cost d’un monitor 

de suport per un alumne amb NEE. Hi ha escoles que a través de l’AMPA organitzen 

xerrades per a famílies i activitats per als alumnes per promoure la sensibilització vers a 
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la inclusió. Moltes vegades les activitats que es fan amb i per a les famílies posteriorment 

es treballen a les aules o a casa. Algunes AMPA asseguren que la clau està en la 

implicació i la complicitat de l’equip directiu del centre. En definitiva un treball conjunt 

entre escola i famílies fa possible un treball comú per a potenciar el model d’escola 

inclusiva. 

Cada vegada més les AMPA contribueixen a finançar activitats de l’escola que han deixat 

de ser perifèriques, ja sigui de l’àmbit curricular com de serveis als alumnes i les famílies. 

Això fa que les famílies contribueixin econòmicament de manera directa amb l’escola. 

Existeix el Grup d’Ajuda Mutua Inclusiva (GAMIN)20, impulsat per tres mares d’alumnes 

amb NEE que van tenir una mala experiència en el centre educatiu on varen iniciar 

l’escolarització els seus fills i filles. Aquest grup busca l’apoderament de les famílies que 

tenen infants amb NEE i també el de les AMPA amb la finalitat que coneguin els 

mecanismes i actors del sistema educatiu que interactuen amb l’alumnat amb NEE i que 

no sempre ho fan de forma equànime i coherent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Consultat en la data 21 de gener de 2018 a https://gaminbcn.wordpress.com/ 
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4.3.3 Síntesi 
 
5.3 Comunitat, acció comunitària i treball comunitari 
 
No hi ha identitat sense comunitat. Una comunitat és un conjunt de persones unides, voluntàriament, 
que es mouen per objectius i interessos comuns. 
Segons Valldeoriola (2016) existeix dos tipus d’acció comunitària, la gran diferència és que en funció 
de l’objectiu, amb qui es treballi i el context es veuran implicats més o menys agents de la comunitat 
educativa. 
La comunitat consta de capital social, que són les connexions entre persones i com es relacionen entre 
elles, i aquest incideix en la qualitat de vida dels ciutadans a nivell de salut, seguretat, educació, 
cohesió, felicitat... 
A causa de les noves formes de desigualtat social es requereixen noves estratègies d’intervenció per 
promoure el desenvolupament social inclusiu. A través del treball comunitari les persones 
s’empoderen, es cohesionen i són capaces d’aconseguir més repercussió i resposta positiva de la 
societat. 
El treball comunitari pot existir sense la figura del professional. La pròpia comunitat s’organitza per 
assolir els objectius que cobriran les seves pròpies necessitats detectades. Tot i així la figura de 
l’educadora social pot aparèixer per incrementar l’experiència de la ciutadania i la capacitat de la 
població per intervenir . Dona suport, facilita el treball comunitari, respectant el principi de procés 
democràtic i inclusiu. 
 
5.3.1 Col·laboració de l’escola amb la comunitat per a la diversitat i la inclusió 
 
L’escola té un gran paper en el desenvolupament comunitari. És necessària la coordinació de l’escola 
amb altres instàncies del territori. L’escola sola no pot respondre als reptes socials degut a la 
desigualtat i justícia social, però és necessària per avançar ja que hi ha aportacions educatives que 
només es poden fer des de l’escola per a construir una societat més justa i democràtica. 
L’escola s’obre a l’entorn i forma noves xarxes de treball amb altres agents educatius, que conformen 
la comunitat educativa, del territori. 
Des de l’escola es podrien treballar comunitàriament aspectes com la diversitat i la interculturalitat i 
combatre la desigualtat i exclusió social trencant la homogeneïtzació a les aules. Proposant millores 
entre escola, famílies i comunitat. 
Els docents tenen la missió d’innovar i canviar. L’administració d’incloure a les famílies i la comunitat 
com agents clau en tots els debats i actuacions educatives. 
Reforçar el vincle dels centres educatius amb el territori, la comunitat i l’àmbit de la salut, cultura, 
societat... 
S’ha de transformar les polítiques educatives, tal i com indica la Taula 3. Passar de les tradicionals a les 
comunitàries. 
 
5.3.2 La participació de les famílies en el sistema educatiu. Promoure l’educació inclusiva i la 
diversitat. 
 
Promoure el debat a cada centre sobre com són els vincles entre docents i famílies i quin és el lloc 
d’aquestes als centres educatius. 
Elaboració d’un pla de millora dels vincles i donar importància al rol de les famílies dins del centre. 
Paper de mediadores amb el conjunt de la comunitat escolar per enfortir la cohesió social. Treballen 
amb els docents i amb altres agents educatius del territori. 
També pot treballar la sensibilització, solidaritat i acompanyament a les famílies o promoció d’activitats 
inclusives amb la finalitat d’evitar l’exclusió a les aules. Algunes AMPA asseguren que la clau està en la 
implicació i la complicitat de l’equip directiu del centre per combatre l’exclusió. 
Les famílies amb NEE poden trobar suport en les AMPA, si aquesta esta disposada a oferir 
acompanyament i suport. De vegades la finalitat és que coneguin mecanismes i actors del sistema 
educatiu que interactuen amb alumnes amb NEE. 
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4.4 L’educació social a l’escola. Situació actual 
 

La figura de l’educador/a social va néixer als anys 80 com un professional de l’educació 

que treballava en l’àmbit de l’educació no formal i amb un camp d’acció molt ampli com 

l’animació sociocultural, l’educació d’adults o l’educació especialitzada en àmbits de 

drogoaddicció, inserció laboral, protecció de menors o reforma juvenil. Tot i així fins al 

1991 no es va crear la diplomatura d’educació social en l’àmbit estatal. Després de dues 

dècades el CEESC (Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya) reclama al 

departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que els professionals 

s’integrin plenament en l’educació formal. (Saura, 2017) 

La Pedagogia Social està present en l’epicentre de qualsevol escola. Segons en Jaume 

Trilla en una conversa informal a la UB: “els mestres estan fent educació social i no ho 

saben”. (Vila Savall, 2016, p.10). Tenint en compte aquesta afirmació i vivint la realitat 

educativa que estem vivint, com és possible que la figura de l’educador/a social no tingui 

reconegut l’accés al sistema educatiu com a professional de l’educació? 

Actualment a la comunitat autònoma d’Extremadura, Castella La Manxa i Andalusia, 

disposen d’un decret que regula la incorporació de l’educador/a social al sistema 

escolar. Poc a poc ha calgut un procés constant per anar definint les funcions, un marc 

d’actuació i l’encaix en el medi escolar. El Decret regulador ha estat el tret de sortida i 

l’oportunitat i el temps de treball continuat és el que ha anat donant forma a l’encàrrec 

professional i les metodologies d’acció socioeducativa. 

La realitat a Catalunya és complexa, no existeix reconeixement ni forma d’accés al 

sistema educatiu com a educadors/es socials, menys en les USEE (Unitat de Suport a 

l’Educació Especial) i en les UEC (Unitat d’Escolarització Compartida). (Vila Savall, 2016) 

També existeixen centres de primària i secundària, tal com ens explica a l’article 

Educació social i escola, una trobada necessària Vila (2016), que per iniciativa pròpia o 

gràcies a un finançament extraordinari del Departament d’Educació (Plans de Qualitat) 

o directament per una ajuda de l’AMPA, de l’administració local o d’alguna Fundació, 

han escollit incorporar un educador o educadora social a la seva plantilla. La Llei de 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2015 va preveure la contractació de 92 
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professionals a Catalunya per atendre demandes molt concretes a centres de Primària i 

Secundària. Escoles que per la seva especial situació de necessitat i dificultat social, en 

podien justificar la seva presència. 

Segons explica Jordi Longàs (2000) llicenciat en Pedagogia i Educador Social, en l’article 

Educació social i escola, nous àmbits d’intervenció, actualment hi ha diferents elements 

característics de l’educació social que tenen relació amb la intervenció educativa 

escolar. Destaca la funció social de l’escolarització, obligatòria i gratuïta per a tothom 

com a mínim fins als 16 anys. L’ensenyament assumeix l’objectiu de socialitzar la majoria 

de ciutadans. Atenent la gran diversitat de necessitats educatives, a l’escola es porten a 

terme tasques d’educació compensatòria, juntament amb moltes tasques de suport i 

treball preventiu amb alumnes en situació de risc social i/o d’exclusió que són 

competència dels i de les educadores socials. 

Actualment la figura de l’educador/a social només pot accedir a la funció docent per a 

impartir algun crèdit de la formació professional referits a la formació laboral i les 

relacions en l’àmbit de treball. 

En definitiva, l’educació social és l’assignatura pendent a l’escola catalana. Segons Joan 

Muntané21, educador social, mestre i membre de la junta directiva del CEESC, hi ha una 

falta de reconeixement, ja que l’educador/a social és una figura necessària i no prevista 

en la plantilla d’escoles i instituts de Catalunya. Muntaner considera que un dels 

principals motius és econòmic: “tot el que surt de la docència i apunta cap a la necessitat 

d’atendre la diversitat des de la individualitat es veu clarament retallat”22. També troba 

que el viure en una societat conservadora també ha impedit que la figura d’educador/a 

entrés a formar part de l’equip docent de les escoles i instituts. Costa iniciar els canvis 

de les estructures poc flexibles. Per últim parla de com costa tenir en compte que tant 

les escoles com els instituts han d’anar més enllà del currículum i de les parets dels 

centres. 

                                                           
21 Citat per Arenós, P. (2015, febrer 14). Educació Social. L’assignatura pendent El Col·legi d’Educadores i 
Educadors Socials de Catalunya reclama que els seus professionals s’integrin plenament en l’educació 
formal. Ara.cat: Criatures. 
22 Citat per Arenós, 2015, p.2. 
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Miquel Castillo23, psicopedagog a secundària i docent consultor de la Universitat Oberta 

de Catalunya (UOC) als estudis del grau en educació social, està convençut de que la 

figura de l’educador/a social dins del marc escolar, està considerada com l’apaga focs, 

orientada a l’atenció d’alumnes amb dificultats especials o a resoldre situacions 

conflictives que fan trontollar l’ambient i l’organització de l’escola. Considera que la 

formació d’aquests professionals és privilegiada per treballar la mediació, el seguiment 

individualitzat, el treball dels hàbits, les relacions interpersonals, l’empatia... però també 

es poden fer aportacions molt significatives en l’àmbit pedagògic i educatiu i 

d’establiment de vincles de col·laboració entre escola i comunitat. Tot el que té a veure 

amb la diversitat, l’atenció individualitzada, treball en xarxa de l’entorn més proper, el 

treball amb les famílies... són i/o poden ser competència de l’educador/a social i formar 

part dels projectes educatius de cada centre. 

 

4.4.1 Accions pròpies de l’educació social a l’escola 
 

Actualment els mestres estan executant tasques que són pròpies de l’educació social. 

La polivalència i versatilitat del perfil professional és una fortalesa i també una debilitat 

ja que es poden encarregar tasques molt diverses i, a la vegada, mantenir un imaginari 

inespecífic de les funcions i encàrrecs. Hi ha espais i àmbits de la vida escolar en què la 

figura de l’educador/a social és idònia per les característiques que comporten les 

tasques que s’hi desenvolupen: convivència, absentisme, comunitat i famílies, 

interculturalitat, animació sociocultural, detecció de situacions de risc... Actualment, a 

Catalunya, aquestes competències les estan portant a terme els i les mestres. (Vila 

Savall, 2016) 

Tal com explica Longàs (2000) en l’article Educació social i escola, nous àmbits 

d’intervenció, en l’àmbit de la docència hi trobem nombrosos continguts i pràctiques 

característics de l’educació social; Hàbits socials, educació moral, orientació personal, 

prevenció de consums de substàncies addictives, programes d’educació cívica, 

prevenció de la violència, orientació laboral, promoció de la inserció, educació pel lleure, 

                                                           
23 Citat per Arenós, 2015. 
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entre d’altres. Moltes vegades s’origina la necessitat de promoure l’ensenyament 

d’aquests conceptes dins de les aules per les característiques concretes del grup. En 

qualsevol cas els encarregats de desenvolupar aquests aprenentatges, moltes vegades, 

és la figura del psicopedagog o psicopedagoga i, en cap cas, es contempla la possibilitat 

d’intervenció de l’educadora social. 

Paral·lelament, el lleure, la dinamització del voluntariat, l’animació a la lectura, el reforç 

escolar, les sortides lúdiques i culturals, les setmanes culturals i festes majors de l’escola, 

el menjador escolar... i iniciatives com l’organització de serveis per a la inserció (borsa, 

de treball, assessoraments personalitzat, etc.) són activitats no reglades però que pel 

seu caràcter complementari van o poden anar associades a l’escola i al seu servei 

educatiu i són competència i poden ocupar legalment a educadors/es socials. (Longàs, 

2000) 

Si partim del concepte d’interdisciplinarietat en educació i en la intervenció social 

(transversalitat en les disciplines i cooperació i coordinació entre diversos professionals 

específics) l’educador/a social pren protagonisme i en l’àmbit escolar no falten 

situacions personals i grupals d’alumnes per a intervenir. L’atenció a la diversitat i la 

intervenció en temes específics, abans esmentats, podrien ser oportunitats per a 

desenvolupar a l’escola continguts de pedagogia social. 

L’escola sovint està sobrecarregada d’encàrrecs, demanades i exigències de tot tipus: 

formatives, de responsabilitats, de conciliació, delegació de funcions socialitzadores que 

no pertoquen, educació sexual, viària, ciutadania... Tot això és educació social i els i les 

mestres, a més a més de fer de mestres, també fan d’educadors/es socials. (Vila, 2016) 

 

4.4.2 Quin és el paper de l’educador/a social en l’àmbit escolar? 
 

Segons el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), que vetlla per 

les condicions de qualitat en què es dona la seva pràctica professional, amb l’objectiu 

d’aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones i dels col·lectius que 

atenen, afirma que actualment l’escola fa front a diverses situacions que afecten a tota 
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la comunitat educativa en un sentit ampli, per això i altres aspectes socioeducatius 

l’educació social és necessària dins d’aquesta comunitat educativa. 

Al CEESC compten amb el col·lectiu professional Educació social i escola format per 

professionals de l’educació social, des del juliol de 2014. Aquest col·lectiu treballa en la 

incorporació institucional i plena de les educadores i els educadors socials als centres 

educatius. 

En ocasions l’educador/a social als centres educatius assumeix tasques d’acció “apaga 

focs”, és a dir que quan ja s’ha generat el problema reclamen la seva intervenció o bé 

des d’un abordatge preventiu del conflicte i com a dinamitzador de les potencialitats de 

tot alumnat i la vida del centre. 

Vila Savall (2016, p. 12) cita que: 

Els i les educadors socials poden aportar un valor afegit a l’escola: 

 Enfocament interdisciplinari. 

 Aportació d’eines i recursos per a l’acció educativa. 

 Paper imprescindible per a l’escola inclusiva i l’èxit educatiu. 

Algunes fortaleses de la figura de l’educador/a social a l’escola: 

 Equip multidisciplinari. 

 Visió integral de les persones. 

 Detecció de situacions de risc. 

 Aliança alumnat professorat. 

 Seguiment de l’alumnat. 

 Major acceptació de la figura (referent educatiu que no avalua). 

 Coherència dels continguts. 

 Treball en xarxa. 

 Mediació amb diferents agents. 

Els i les educadors socials som professionals amb intencionalitat educativa més enllà de 

la transmissió de coneixements i també més enllà de l’atenció exclusiva de les situacions 

de marginalitat. Una de les principals especialitats dels i les educadores socials és la 

capacitat d’innovació i ajust a contextos canviant i complexos. Això és un valor al servei 

de la comunitat educativa en sentit ampli on podem aportar la capacitat de rellegir els 

currículums des de l’acció socioeducativa, repensar l’organització institucional i 

desenvolupar l’inclusivitat. 
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4.4.3 Síntesi 
 
5.4 L’educació social a l’escola. Situació actual 
 
Actualment no existeix la figura de l’educador/a social a les escoles, excepte a les USEE (Unitat de 
Suport a l’Educació Especial) i a les UEC (Unitat d’Escolarització Compartida). Segons el CEESC, els 
mestres estan desenvolupant tasques competència de l’educació social. 
En alguns centres de primària i secundaria, per iniciativa pròpia i gràcies a algun finançament o per una 
ajuda de l’AMPA, administració local o fundació, han incorporat la figura d’educadora social a la 
plantilla. 
Atenent a la gran diversitat de necessitats educatives, a l’escola es porten a terme tasques d’educació 
compensatòria, juntament amb moltes tasques de suport i treball preventiu amb alumnes en situació 
de risc social i/o d’exclusió que són competència dels i les educadores socials. 
La figura de l’educador/a social dins del marc escolar, està considerada com l’apaga focs, orientada a 
l’atenció d’alumnes amb dificultats especials o a resoldre situacions conflictives que fan trontollar 
l’ambient i l’organització de l’escola. Però també es poden fer aportacions molt significatives en l’àmbit 
pedagògic i educatiu i d’establiment de vincles de col·laboració entre escola i comunitat. Tot el què té 
a veure amb la diversitat, l’atenció individualitzada, treball en xarxa de l’entorn més proper, el treball 
amb les famílies... són i/o poden ser competència de l’educador/a social i formar part dels projectes 
educatius de cada centres. 
 
5.4.1 Accions pròpies de l’educació social a l’escola. 
 
Àmbits com convivència, absentisme, comunitat i famílies, interculturalitat, animació sociocultural, 
detecció de situacions de risc, són competència de l’educació social a l’escola i actualment tota la 
càrrega recau en els i les mestres. 
Hàbits socials, educació moral, orientació personal, prevenció de consums de substàncies addictives, 
programes d’educació cívica, prevenció de la violència, orientació laboral, promoció de la inserció, 
educació pel lleure, entre d’altres són temes que es poden treballar des de l’escola i són competència 
de l’Educadora social. El lleure, la dinamització del voluntariat, l’animació a la lectura, el reforç escolar, 
les sortides lúdiques i culturals, les setmanes culturals i festes majors de l’escola, el menjador escolar... 
i iniciatives com l’organització de serveis per a la inserció (borsa, de treball, assessoraments 
personalitzat, etc.) són activitats no reglades però que pel seu caràcter complementari van o poden 
anar associades a l’escola i al seu servei educatiu i són competència d’educadors/es socials. 
 
5.4.2 Quin és el paper de l’educador/a social en l’àmbit escolar? 
 
Al CEESC compten amb el col·lectiu professional Educació social i escola format per professionals de 
l’educació social, que des del 2014 treballen per la incorporació institucional i plena dels educadors/es 
als centres educatius. 
Valor afegit als centres escolars en escola inclusiva i èxit escolar. 
Aportació de fortaleses pròpies de l’educació social tals com visió integral de les persones, detecció, de 
situacions de risc, coherència de continguts, treball en xarxa i interdisciplinari, treball comunitari... 
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5 Del marc teòric a la pràctica. Fases de la investigació 
 

Després del marc teòric és el moment de passar a la part pràctica d’aquest treball final 

del Grau d’Educació Social. Passar a la part més important, a la més llaminera, a la que 

ha de donar sentit a la investigació i possible proposta de millores. Mitjançant la part 

pràctica es busca donar sentit al marc teòric, veure i viure a través de la part més activa 

si el que ens explica la teoria està latent en les pràctiques educatives, en els diferents 

paradigmes i realitats. 

Tal com s’explica a l’apartat de presentació i justificació del projecte, després d’elaborar 

el marc teòric i aprofundir en cadascun dels apartats es va definir la intencionalitat de la 

recerca i investigació. Es va trobar un sentit més lineal i acotat a la pregunta de recerca. 

El primer pas ha estat investigar els antecedents i l’estat actual del tema triat en el 

context escollit, conèixer a l’escola en profunditat, quin és el seu objectiu educatiu, la 

filosofia d’ensenyament, infraestructura, estructura interna. Conèixer quina és la xarxa 

de treball externa i com es relacionen internament. Quines són les activitats que 

realitzen amb i per a la comunitat. Seguidament ha estat necessari formular i concretar 

la pregunta de recerca i establir l’objectiu general i els objectius específics per seguir una 

línia de treball més acotada i ferma i definir la metodologia de la recerca. D’aquesta 

manera ha estat possible fer una immersió profunda i detallada per a obtenir informació 

relacionada directament amb l’objecte d’investigació d’aquest projecte i donar resposta 

a la pregunta de recerca. 

 

5.1 Escola El Xoriguer 
 

En un primer moment semblaria que aquest apartat hauria d’estar al punt del marc 

teòric però després de pensar-ho molt bé i voler una estructura clara i entenedora, 

finalment vaig decidir posar-lo en l’apartat de la part pràctica. Considero que aquest 

apartat forma part de la recerca i la recollida de dades, ja que les dades que hi apareixen 
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estan extretes de la documentació24 proporcionada per l’escola i l’AMPA del centre i ens 

situa en el context específic del cas d’estudi. 

En aquest apartat, doncs, es pretén situar el lector en el context de l’escola el Xoriguer, 

explicant alguna dada sobre la història, donar a conèixer les característiques 

específiques de l’escola a en l’àmbit educatiu, els objectius i totes aquelles dades 

d’interès per a la recerca. 

5.1.1 Referència històrica i ubicació 
 

L’escola El Xoriguer neix el curs 2011-2012, arran d’un augment important de matrícules 

a l’escola Ildefons Cerdà, també ubicada a la població de Centelles. A partir de 6 mestres 

del claustre, 42 famílies provinents de l’escola Ildefons Cerdà i de 18 noves famílies 

d’alumnes de P-3, es va formar l’escola amb grups de P-3 a 1r. El procés de creació es va 

aconseguir conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de 

Centelles, les famílies i l’equip de mestres. 

Actualment l’escola està situada al C. Hostalets, s/n de Centelles. També tenen una part 

d’escola situada al C. Dels Casals, molt a prop de l’edifici principal. Aquesta ubicació és 

provisional ja que definitivament anirà en un terreny cedit per l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: google maps 

                                                           
24 Annex(12. a.). PEC (Projecte Educatiu de Centre) Escola El Xoriguer. Juliol 2016. 
    Annex (12. b.). Projecte de Direcció 15-19. 
    Escola Xoriguer. (2018). Projecte Educatiu de Centre. Consultat l’11 d’abril de 2018, des de       
http://www.escolaxoriguer.cat/projecte-educatiu/  
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Escola d’una línia que ha anat creixent progressivament un curs cada any fins a 

completar tota la primària durant el curs 2016-2017. Actualment l’escola Xoriguer 

compta amb 201 alumnes provinents de 146 famílies. 

Actualment té una plantilla de 14 docents a jornada completa i una a mitja jornada. 

El centre compta amb l’assessorament de l’EAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: School Mars 

 

5.1.2 Com es defineix el centre i quins són els seus principis? 
 

De tots els trets cercats al PEC (Projecte Educatiu de Centre) (2016)25 i en lloc web de 

l’escola, en aquest apartat cito els que són de major importància i que estan directament 

relacionats amb l’objecte d’estudi. 

Centre escolar 

- L’escola es defineix oberta a les inquietuds de tots els membres de la comunitat 

educativa i de l’entorn. 

- Atenta als canvis socials, personals, familiars i culturals. 

                                                           
25Escola Xoriguer. (2018). Consultat el 20 d’abril de 2018, des de       
http://www.escolaxoriguer.cat/projecte-educatiu/ 
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- Arrelada a l’entorn, que treballa en xarxa i col·labora en l’entramat social, 

cultural i mediambiental. 

- Coherent i inclusiva, que promou la identificació de tots els membres de la 

comunitat en un projecte compartit. 

- Acollidora, que educa tenint en compte els canvis dels models familiars i la 

convivència de diferents cultures i ambients socials. 

- Col·laboradora entre mestres, famílies i alumnes. 

- Integradora, seguin el principi que tots i totes tenim per donar i per rebre. 

- Treballen a partir dels interessos dels infants. 

- Participativa amb les famílies i el poble. 

- Creuen en el treball en equip per una bona organització pedagògica. 

Famílies 

- Realitzen una entrevista inicial amb totes les famílies noves per recollir el 

qüestionari de dades i informacions de l’alumne. 

- Consideren que és important mantenir una bona relació amb les famílies. Entre 

tots i totes formen la comunitat educativa. 

- Fan una reunió a l’inici de curs per informar sobre aspectes d’organització i 

funcionament de  l’aula i del curs i una altra al juny per fer la valoració conjunta 

del grup. 

- Es fa una jornada de portes obertes, per donar a conèixer l’escola, en època de 

preinscripcions. I al juliol es fa una reunió amb les noves famílies per explicar 

l’organització i funcionament general de l’escola. 

- Miren de fer una xerrada cada curs per informar les famílies del treball pedagògic 

que es porta a terme a l’escola. 

AMPA 

- L’AMPA és l’associació que representa les famílies de l’escola i permet tenir veu 

davant del Consell Escolar, dels serveis que participen a l’escola i davant de 

l’administració pública. 

- Periòdicament fan reunions de direcció amb el president o altres membres de 

l’AMPA per tractar temes de les diferents comissions i coordinar activitats 
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conjuntes i de la secretària amb el tresorer de l’AMPA per coordinar temes 

econòmics. 

- Quan acaba el curs fan una reunió AMPA i equip directiu de l’escola per valorar 

les activitats que s’han portat a terme i fer propostes per al proper curs. 

o Tasques que desenvolupa l’AMPA.  

L’AMPA de l’escola té diferents comissions formades per diferents pares 

i mares i des d’aquestes es treballen diferents aspectes amb la finalitat 

d’assolir objectius comuns i contribuir en la millora de l’escola i en 

l’aprenentatge dels infants. Aquestes comissions són: Festes, 

extraescolars, verda, biblioteca, web, escola de famílies, pati, jornada 

continuada, cooperació i edifici definitiu. I les tasques que realitzen són: 

 Gestiona els recursos que aporten les famílies a l’escola, es 

coordina amb el centre perquè aquest pugui disposar de les 

millors condicions per a l’educació dels infants. Actualment 

gestiona la socialització dels llibres, gestió econòmica de sortides  

vetlla per a que l’escola disposi de l’equipament necessari. 

 Coopera activament en la gestió del menjador. 

 Organitza i concerta les activitats extraescolars. 

 Proposa i dona suport a projectes de l’escola amb finalitats 

pedagògiques. 

 Contribueix a les festes i celebracions. 

 Gestiona la biblioteca. 

 Forma l’Escola de famílies gestionant activitats i xerrades que 

puguin ser d’interès per a tothom. 

 Vetlla per l’espai del pati. Que sigui lúdic i d’aprenentatge. 

 Participa en els espais cooperatius a nivell de poble per tal de 

sensibilitzar les famílies en aspectes de marcat caràcter solidari. 

 Treballa a fons per aconseguir un edifici definitiu per als infants 

de l’escola El Xoriguer fent pressió a les entitats/autoritats 

corresponents. 
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Altres serveis 

- També fan reunions amb els serveis socials de l’Ajuntament per fer el seguiment 

de casos de necessitats socials i /o econòmiques. 

 

5.2 Metodologia de recerca 
 

Una activitat investigadora es caracteritza per tenir caràcter empíric, ser sistèmica, 

induir a la reflexió i tenir la certesa que les dades obtingudes tindran validesa i 

fiabilitat.26 En l’àmbit de l’educació social hi ha diferents alternatives metodològiques 

que poden orientar la pràctica en investigacions. En l’àmbit més filosòfic es pot fer una 

distinció d’enfocament en la investigació i, partint de diferents característiques, es 

defineix que la investigació portada a terme en aquest projecte està classificada com a 

metodologia interpretativa. Per tant per desenvolupar aquest apartat es té en compte 

el paradigma interpretatiu, que abraça al projecte en global. 

 En tot cas parlant en termes metodològics que permetin estructurar la pràctica 

d’investigacions socioeducatives, en aquesta investigació s’ha portat a terme una 

metodologia d’investigació qualitativa orientada a la comprensió i la interpretació de les 

dades recollides. Es considera qualitativa perquè les dades han estat recollides i 

posteriorment tractades a partir de l’observació de comportaments, discursos i 

respostes obertes  per després interpretar el seu significat. 

El mètode està basat en l’estudi de casos tenint en compte que s’ha realitzat una 

descripció i anàlisi d’una entitat social concreta i única. Es fa possible l’aproximació al 

fenomen de forma particular, per estudiar en profunditat un cas concret, descriptiva per 

obtenir dades descriptives riques i denses, heurística ja que interessa l’obtenció de 

dades a través de diferents fonts i agents i la relació entre aquests, i inductiva tenint en 

compte que les evidències fonamenten elements teòrics visibles en l’apartat del marc 

teòric d’aquest treball. Comprendre profundament la realitat de l’escola i la relació que 

hi tenen les famílies amb la mateixa, és a dir comprendre la realitat d’una comunitat 

                                                           
26 Definició extreta dels apunts de l’assignatura de Mètodes d’investigació del 4rt curs d’Educació Social 
de la Universitat de Vic, impartida per Núria Simó. 



57 
 

educativa concreta, ha estat l’objectiu que ha empès a definir la metodologia utilitzada. 

A través de la recerca s’ha obtingut la descripció del cas i s’ha executat la posterior 

anàlisi per saber de quina manera perceben i treballen els conceptes de diversitat i 

inclusió des de l’escola amb la col·laboració amb les famílies. 

Tenint en compte la finalitat i l’objecte de la investigació d’aquest projecte es considera 

que l’estudi de cas és interpretatiu, perquè s’ha realitzat una crònica en la que s’ha 

construït una història relacionant, les evidències extretes de la recollida de dades, a 

través de les diferents eines, amb el marc teòric, interrelacionar evidencies recollides 

amb el que diuen els autors i autores. 

L’objectiu era arribar a una comprensió profunda de la realitat de l’Escola El Xoriguer a 

través de les famílies que conformen la comunitat, la institució i els i les professionals. 

 

5.2.1 Eines i estratègies de recollida d’informació utilitzades 
 

Ha d’haver una relació real i directa entre els objectius plantejats i els instruments 

escollits per assolir-los. Partint d’aquesta afirmació s’han escollit les eines curosament 

per aconseguir la informació necessària per assolir els objectius d’aquesta investigació 

tenint en compte que es volia fer una anàlisis en profunditat d’un cas concret i era 

necessari obtenir una descripció detallada d’evidències i poder-les interpretar. Així 

doncs s’han seleccionat les següents eines i estratègies: 

- L’entrevista. Al fer-se cara a cara pots recollir informació addicional derivada de 

la comunicació no verbal com l’expressió corporal. Es poden fer a qualsevol lloc 

que sigui neutral. Poden ser obertes o tancades i en funció d’aquestes 

característiques podrem obtenir més o menys informació. Per registrar el que 

passi durant l’entrevista es poden prendre notes que permeten anotar de forma 

instantània respostes però hi ha el perill que l’entrevistadora es despisti i perdi 

informació. També es pot gravar. Quan s’utilitza una gravadora pot afectar 

directament les persones entrevistades. Podria ser que es mostressin nervioses 

i com a conseqüència no revelin tota la informació que ens podrien facilitar. 
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Paral·lelament a l’hora de fer la transcripció has de disposar d’un temps gran per 

a poder portar-la a terme. 

Després de fer-se l’entrevista es pot enviar a l’entrevistat i d’aquesta manera es 

puguin comentar els resultats i extreure’n conclusions. Després es poden afegir 

més preguntes obertes per a donar opció a complementar la informació. 

Per realitzar la investigació l’eina principal que s’ha utilitzat ha estat l’entrevista 

semi estructurada amb preguntes obertes per donar màxima llibertat a la 

persona entrevistada a respondre obertament la seva opinió des del seu propi 

coneixement. S’ha creat una entrevista amb preguntes generals per a tothom i 

algunes preguntes específiques per a cada persona entrevistada amb l’objectiu 

de recollir força informació des de tots els punts de vista. Les preguntes s’han 

plantejat en funció de l’objectiu general i els específics i en base a la recerca del 

marc teòric per a després poder contrastar la informació amb el que diuen els 

autors i les autores. L’estructura de l’entrevista ha estat plantejada de forma que 

quedessin cinc blocs definits per temàtiques diferents i que tinguessin relació 

amb l’estructura del marc teòric.27 

 Dades descriptives 

 Dades sobre el concepte de diversitat 

 Dades sobre la relació entre l’escola i les famílies 

 Dades sobre el treball comunitari per la diversitat 

 Dades sobre l’educació social a l’escola 

La tria de les persones a entrevistar s’ha fet amb molta cura i amb total 

intencionalitat per aconseguir una informació equilibrada. Per aquest motiu 

s’han entrevistat tres professionals de l’escola (directora, mestra i mestra 

d’educació especial), a tres components de les famílies (el president de l’AMPA, 

una mare i una mare amb un fill amb necessitats educatives especials) i a 

l’educadora social de l’ajuntament de Centelles.28 

- El diari i les notes de camp. Amb aquesta eina es tindrà la possibilitat d’afinar 

molt més la recollida de dades. Ens permet reflexionar i registrar durant tot el 

                                                           
27 Annex (5). Guions entrevistes. 
28 Annex (8). Dades persones entrevistades. 
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procés d’investigació. Podem anotar temes relacionats amb la planificació de la 

investigació, amb les pràctiques de recollides de dades i la seva anàlisi, reaccions, 

pensaments, lectures, anotacions que es puguin recollir de diverses persones... 

S’ha utilitzat aquesta eina per anotar tot allò que anava passant. S’han redactat 

dades rellevants per a la redacció del treball que sorgien de l’observació i la 

reflexió durant la investigació. Anotacions relacionades amb el marc teòric, amb 

la relació que s’ha creat amb les persones entrevistades, xerrades d’interès per 

a la investigació, reflexions del procés de treball, de les tutories amb el tutor del 

TFG. 

- L’observació: Es pot fer en directe i prendre notes i reflexions del que estigui 

passant en el moment. També es pot gravar i després fer la posterior anàlisi. 

“L’observació consisteix en el registre sistemàtic, vàlid i confiable del 

comportament o de la conducta manifesta.” (Hernández et al, 2003)29 

S’observarà estructuradament sota un marc de treball per a treure més partit. 

L’observació pot ser participant o no participant. En funció d’aquest aspecte la 

informació recollida serà més o menys objectiva. El temps és una limitació 

sobretot si és participant ja que s’hi ha d’invertir molt de temps, primer quan 

estàs fent la observació i posteriorment quan s’ha de fer la transcripció i 

interpretació de les dades registrades. 

Quan la investigació no és participant parlem d’un enfocament experimental. En 

canvi quan és participant parlem més d’una investigació – acció. 

En aquesta investigació es considera l’observació com una estratègia, no com a 

una eina de recollida d’informació. S’ha utilitzat l’observació per recollir notes de 

camp30 i omplir el diari de camp.  

- Anàlisi documental. Per a contextualitzar el cas concret i situar la investigació ha 

estat necessari consultar i analitzar documents proporcionats per la direcció i 

l’AMPA de l’escola Xoriguer: El PEC i el Projecte de Direcció. Aquests documents 

han donat riquesa i professionalitat a la recerca. També ha estat una manera de 

contrastar la informació escrita amb la recollida a través de les entrevistes. 

                                                           
29 Citat per Fernández Núñez, L. (2005) 
30 Annex (7). Notes de camp. 
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5.2.2 Categorització de la informació recollida 
 

Per a portar a terme l’anàlisi es va decidir recórrer a l’estratègia de categoritzar la 

informació obtinguda a través de les entrevistes per la seva posterior anàlisi. Per tant el 

primer pas va ser fer la transcripció literal de cada entrevista. Aquesta part també ha 

estat dura pel nombre d’hores que suposa transcriure totes les entrevistes. 

 En el procés de categorització es van establir diferents categories en relació als temes 

tractats en el marc teòric, el guió de les preguntes de l’entrevista31 i les respostes 

obtingudes. El primer pas va ser establir sis blocs en relació als diferents temes a 

analitzar:  

- Diversitat i inclusió 

- Escola Xoriguer – Diversitat i inclusió 

- Escola Xoriguer -  Família 

- Treball comunitari 

- Escola Xoriguer – Treball comunitari 

- Educació Social i Escola 

Cadascun d’aquests s’ha dividit en diversos punts d’interès per a la investigació tal com 

indica la taula 4: llegenda de categoritzacions. Aquesta explica què s’ha tingut en compte 

a l’hora de seleccionar la informació i categoritzar-la. El resultat a estat que s’han 

obtingut moltes categories, i a l’hora de treballar les entrevistes,  ha requerit més 

dedicació. És a dir, en el moment d’analitzar cada resposta s’havien de valorar molts 

aspectes, però això ha facilitat, en part, l’anàlisi de cada temàtica, ja que es tenia la 

informació molt fragmentada. Per facilitar aquesta tasca se li va atribuir a cada categoria 

un color i així fer més visible el següent pas. Aquest correspon a l’agrupament de totes 

aquelles parts i cites de les entrevistes que fan referència a la mateixa categoria, per tal 

de poder-ne fer una petita reflexió de cadascuna i finalment fer-ne una anàlisi global32. 

Aquesta tasca ha permès obtenir una anàlisi profunda i minuciosa dels diferents temes, 

que després es complementarà i relacionarà amb el marc teòric. 

                                                           
31 Annex (5). Guions d’entrevistes. 
32 Annex (10). Taules Categoritzacions. 
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Taula 4 

Llegenda de categoritzacions     Font: Creació pròpia. 

BLOC COLOR CATEGORIA EXPLICACIÓ 

Diversitat i 
inclusió 

 Percepcions i coneixement del concepte 
diversitat 

Saber quina és la percepció de les persones 
entrevistades sobre el concepte de diversitat. 

 Percepcions i coneixement del concepte 
escola inclusiva 

Saber quina és la percepció de les persones 
entrevistades sobre el concepte d’escola inclusiva. 

 
 

Percepcions de l’evolució del model escola Com consideren les persones entrevistades que ha 
evolucionat el model d’escola i per què? 

    

Escola 
Xoriguer – 
Diversitat i 

inclusió 

 Consideració/Concepció de l’escola envers la 
inclusió 

Es tracta d’identificar si les persones entrevistades 
consideren que l’escola és inclusiva o no, i el per què? 

 Punts forts davant diversitat i inclusió Es tracta d’identificar què consideren com a punt fort 
(positiu) de l’escola en relació a la diversitat i la 
inclusió. 

 Punts febles davant diversitat i inclusió Es tracta d’identificar què consideren com a punt 
feble (millorable) de l’escola en relació a la diversitat i 
la inclusió. 

 Escola - Tasques per treballar diversitat i 
inclusió  
(dins l’aula, amb famílies, en treball 
comunitari...) 

Identificar si fan tasques que treballen la diversitat i la 
inclusió en el procés d’ensenyament i aprenentatge o 
no? Quines? 

 AMPA - Tasques en relació a treballar la 
diversitat i inclusió  
(dins l’escola, amb famílies, a nivell 
comunitari...) 

Identificar si fan tasques que treballen la diversitat i la 
inclusió en el procés d’ensenyament i aprenentatge o 
no? Quines? 
Treballen d’alguna manera la inclusió de forma 
comunitària? 

    

Escola 
Xoriguer – 

Família 

 Relacions entre família i escola Totes aquelles relacions i també cal incloure les 
famílies amb fills amb algunes NEE en cas que la 
relació sigui positiva 

 Barreres entre família i escola Totes aquelles limitacions en les relacions i incloure 
les famílies amb fills amb algunes NEE en cas que la 
relació sigui negativa o nul·la. 

 Activitats conjuntes entre famílies i escola Identificar activitats juntament amb els seus objectius 
    

Treball 
Comunitari 

 Percepció del concepte Treball comunitari i el 
paper de l’escola en aquest 

Com interpreten el concepte treball comunitari les 
persones entrevistades. 

 Espais o activitats a nivell comunitari que 
fomentin la participació de les famílies 

Detectar si es fan activitats o han creat espais per a 
fomentar el treball comunitari entre famílies i escola. 

 Ajuntament i altres agents - Tasques per 
treballar diversitat i inclusió  
(dins l’escola, amb famílies, a nivell 
comunitari...) 

Identificar tasques comunitàries que fan els diferents 
agents, membres de la comunitat educativa, 
juntament amb l’escola (EAP, Educadora social 
ajuntament ) per treballar la diversitat i la inclusió. 

 EAP - Tasques per treballar diversitat i inclusió  
(dins l’escola, amb famílies, a nivell 
comunitari...) 

Identificar si fan tasques que treballen la diversitat i la 
inclusió en el procés d’ensenyament i aprenentatge o 
no? Quines? 

 Estratègies per fomentar el treball comunitari Identificar quines estratègies es podrien portar a 
terme per a fomentar el treball comunitari a l’escola. 

    

Escola 
Xoriguer – 

Treball 
comunitari 

 Punts forts de l’escola davant el treball 
comunitari 

Identificar els punts forts de l’escola per a portar a 
terme treballs comunitaris. 

 Punts febles de l’escola davant el treball 
comunitari 

Identificar els punts febles a millorar de l’escola per a 
portar a terme treballs comunitaris. Podrien ser els 
motius pels quals no se’n facin més. 

    

Educació 
Social i 
Escola 

 Intervenció de l’educadora social Detectar totes aquelles tasques que fa l’educadora 
dins de l’escola 

 Possibles noves intervencions educadora 
social 

Detectar les actuacions que podria fer l’educadora 
social a l’escola i no s’estan fent. 

 Funcions Ed. Social fetes per altres Detectar aquelles tasques que estan fent altres 
professionals i són pròpies de l’educació social. 
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1. Entrevista categoritzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Creació pròpia 

2. Taula de categorització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Creació pròpia 
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La taula 4 correspon a la llegenda de les categoritzacions. Aquesta taula mostra les 

categories que s’han utilitzat per a distribuir la informació recollida i poder ser 

analitzada. La imatge 1 ens mostra un exemple d’una pàgina d’una entrevista 

categoritzada. Per últim, la imatge 2 mostra un exemple d’una taula d’una categoria en 

concret. En aquesta taula s’ha reunit tota la informació relativa a cada categoria, per 

separat, de totes les entrevistes. A la banda dreta hi consta una llegenda que ens informa 

del bloc de la llegenda de la taula de categoritzacions al qual correspon la informació,  el 

bloc de l’entrevista i la pregunta a la qual respon la informació recollida, d’aquesta 

manera ha estat més senzill saber, durant l’anàlisi, a què corresponien totes les dades. 

Paral·lelament a la banda esquerra hi podem veure les dades extretes de cada entrevista 

i s’ha referenciat per saber en tot moment a quina entrevist correspon i en quina pàgina 

hi trobarem la informació. 

 

5.2.3 El treball de camp de la recerca 
 

Principalment el treball de camp d’aquest projecte ha estat posar en pràctica les eines 

de recollida d’informació. 

Una vegada triat el cas va ser necessari entrar a l’escola per conèixer més de prop el 

context i començar a decidir quines persones serien les entrevistades. La primera presa 

de contacte la valoro molt positivament i va ser relativament fàcil. Per a poder accedir a 

l’escola em feia falta un primer contacte que m’obris la porta i, posteriorment, em 

facilités els diferents contactes de les persones a les quals volia entrevistar. Aquesta 

persona va ser la directora del centre. El contacte me’l va proporcionar el meu tutor del 

treball de final de grau, en Joan Soler. Prèviament va parlar-hi i la directora va veure amb 

bons ulls que pogués desenvolupar la meva investigació a l’escola. Va veure una 

oportunitat i valorar la possibilitat que, potser, podrien millorar algun  aspecte del 

centre. Per a mi era necessari que el primer contacte esdevingués la directora per 

obtenir el permís per accedir al centre i desenvolupar la investigació. Així mateix em va 

servir d’enllaç amb la resta de persones a entrevistar, fins i tot em va ampliar les opcions 

i em va orientar en el procés i selecció de les persones que podien col·laborar. Per ètica 

i sentit comú, no podia entrar a l’escola sense permís previ i sense informar de quins són 
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els meus propòsits i objectius en el procés i desenvolupament de la investigació. Després 

de la primera visita i presa de contacte33 ja tenia via lliure per a fer la tria a consciència 

de les persones a entrevistar i començar a organitzar i portar a terme les entrevistes. De 

fet de la primera visita amb la directora vaig definir que seria interessant i rellevant per 

a la investigació entrevistar a: la directora de l’escola, una mestra, la mestra d’educació 

especial, l’educadora social de l’ajuntament, la tècnica de l’EAP (equip d’assessorament 

pedagògic), el president de l’AMPA i una mare o un pare més. La sorpresa va estar que, 

durant l’execució de les entrevistes, a través de les persones entrevistades van sortir 

més candidates a ser entrevistades. Sobretot pares i mares que havien rebut informació 

del que estava portant a terme i que volien formar part i donar la seva opinió i punt de 

vista. D’aquesta manera vaig fer un gran esforç en ampliar la mostra de persones a 

entrevistar, sobretot perquè vaig pensar que seria molt més enriquidor per a la meva 

investigació comptar amb diferents punts de vista, però també perquè d’aquesta 

manera ampliava la mirada de les famílies i les equiparava amb el nombre de 

professionals entrevistats. També em va sorgir alguna altra professional com la regidora 

d’educació i joventut de l’ajuntament que també va veure atractiva la proposta i es va 

oferir a ser entrevistada. Aquest canvi en la meva planificació va requerir alguna 

modificació. En un primer moment totes les entrevistes havien de ser presencials i 

d’aquesta manera poder recollir les observacions obtingudes abans, durant i després de 

l’entrevista, en un apartat en el qual es redactaven les notes de camp. A l’augmentar-se 

les persones a entrevistar i disposar de poc temps per realitzar el treball, vaig optar per 

enviar les entrevistes per correu electrònic i donar la possibilitat de ser omplertes i 

retornades de la mateixa manera, juntament amb l’autorització signada. D’aquesta 

manera podia disposar de més informació, punts de vista i dades per ser analitzades i 

contrastades, sense sortir gaire del pla establert en l’execució del projecte i assegurar-

ne la finalització del mateix en les dates concretades. El pas afegit va ser donar la 

possibilitat de retornar les entrevistes amb les respostes per correu electrònic, però 

prèviament, abans d’acudir a fer-les vaig enviar-les a les persones, perquè se l’haguessin 

pogut llegir i sabessin de què anava. Aquesta decisió la vaig prendre tenint en compte 

l’extensió i la densitat. Cal dir que, finalment les dues persones extres que havien 

                                                           
33 Annex (2). En el diari de camp es pot llegir tots els detalls de com va anar la primera visita a l’escola i 
presa de contacte amb la directora del centre. 
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d’enviar l’entrevista escrita per correu electrònic se’n van desdir i, per tant no les vaig 

rebre. 

L’entrevista34 va ser creada amb la finalitat de respondre a la pregunta de recerca i 

assolir els objectius específics de la investigació. Vaig crear diferents apartats i de cada 

apartat es varen redactar diferents preguntes referents a la temàtica del bloc. 

L’entrevista va ser creada per a tothom igual amb unes preguntes generals, i en funció 

de la persona a qui s’estava entrevistant hi havia unes preguntes específiques més 

orientades al rol que desenvolupa a l’escola. 

Prèviament a la tasca de realitzar les entrevistes, no puc deixar de mencionar com va ser 

el procés de posar-me en contacte amb les persones i de concretar dia i hora per a 

trobar-nos. Considero que ha estat la tasca més feixuga i la que m’ha aportat més neguit 

en el procés d’investigació. Tenint en compte el meu temps sumat al de les persones 

candidates a ser entrevistades, ha estat una tasca molt difícil la de quadrar agendes. 

També el fet de posar-me en contacte per correu electrònic o telèfon, he viscut aquesta 

gestió amb molts nervis. Hi havia persones que no hi havia manera de poder-hi parlar, o 

no responien als correus electrònics, o potser no ho feien en el temps que jo esperava. 

Per altra banda al no disposar de gaire temps, es magnificava l’espera i la meva 

percepció del temps. Un cop vaig tenir lligades les dates i hores vaig començar a viure el 

procés d’una manera més tranquil·la. Que avançar depengués d’altres persones i no 

estigués totalment a les meves mans m’ha fet viure aquesta part del treball amb 

angoixa. En canvi quan ja disposava de tot el material per poder avançar i arribar al final 

de la investigació, només depenia de mi, de la meva organització de les tasques 

pendents, de la gestió del temps i organitzar i reorganitzar el pla de treball. Aquesta 

darrera fase l’he viscut amb nervis per por a no poder acabar abans de les dates 

establertes però, paral·lelament, hi he abocat constància, compromís, planificació, 

responsabilitat i molt entusiasme per assolir el meu principal objectiu: acabar amb èxit 

la meva investigació. A més les diverses tutories amb el meu tutor, en Joan Soler, m’han 

anat molt bé per anar definint apartats, tancant tasques i m’he sentit acompanyada i 

orientada en el procés de treball en tot moment. 

                                                           
34 Annex(5). Guions d’entrevistes. Es poden consultar a l’apartat de l’annex el tipus d’entrevista 
utilitzada. 
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Finalment vaig dedicar quatre setmanes en total per contactar amb les persones, 

concertar dia i hora per a realitzar l’entrevista i realitzar-la. 

Relacionat amb el tema de contactar amb les persones, ha estat impossible poder 

quedar amb la tècnica de l’EAP. Vaig parlar amb ella per telèfon, li vaig enviar 

l’entrevista, vam quedar per un dia i una hora i finalment em va enviar un correu 

anul·lant la trobada per motius personals i de salut familiar. Li vaig respondre el correu 

electrònic animant-la a respondre l’entrevista i enviar-la per correu, sense la necessitat 

de trobar-nos. Tot i així no vaig rebre resposta, per tant tot i que la informació que em 

podia proporcionar aquest agent era de gran importància per a la investigació, no ha 

estat possible recollir-la i contrastar-la amb la resta. 

Totes i cadascunes de les persones escollides per a realitzar les entrevistes són persones 

clau per a la investigació per la seva relació directa amb l’escola i pel potencial que 

considero que tenen per a contribuir en treballs comunitaris des de la comunitat 

educativa. 

A través de l’entrevista pretenia realitzar la recollida d’idees que tenen els docents, 

professionals lligats directament amb temes educatius a l’escola i les famílies vers les 

activitats que es realitzen al centre, la percepció sobre els conceptes de diversitat i 

escola inclusiva i quin coneixement tenen sobre el treball comunitari. Saber quina és la 

seva participació, la relació entre les famílies i l’escola però també la relació entre 

professionals dels diferents ens educatius. Per aquests objectius i motius es varen 

realitzar les entrevistes de forma individual seleccionant prèviament les persones 

entrevistades. 

Quan vaig realitzar la primera entrevista, la de l’educadora35, no sabia quant duraria. 

Sabia que no seria ràpida de respondre tenint en compte el tipus d’entrevista i les 

característiques de les preguntes. És una entrevista semi estructurada amb preguntes 

obertes, orientada a la reflexió sobre temes molt concrets i conté un nombre elevat de 

preguntes distribuïdes en diferents blocs. Així doncs la durada aproximada de cada 

entrevista ha estat d’una hora de gravació cadascuna. 

                                                           
35 Annex (9.2). Entrevista a l’educadora social de l’Ajuntament de Centelles. 
    Annex (7.2). Notes de camp de l’entrevista a l’educadora social de l’Ajuntament de Centelles. 
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Durant tot el procés de recollida de dades també he desenvolupat l’observació, 

utilitzada en les trobades, realitzant les entrevistes als diferents agents. Em va permetre 

veure les actituds, les motivacions, el temps que dediquen, els diferents canals que 

utilitza l’escola per transmetre la informació a les famílies, gestos i moviments corporals 

que no es recullen a través de la gravadora. Observar els silencis durant les entrevistes 

també m’ha proporcionat molta informació. Totes les dades, reflexions i anotacions han 

estat anotades al diari de camp i a la fitxa de notes de camp de cada entrevista. Sobre 

aquest tema val a dir que durant el procés de recerca m’ha estat força difícil d’anotar 

tot el que passava en referència a la investigació, al diari de camps. Moltes vegades per 

falta de temps, altres vegades perquè la dedicació a realitzar el treball ha estat molt 

repartida durant el meu dia a dia i això ha dificultat que trobés un moment diari o 

setmanal per a poder redactar les meves impressions en el diari de camp. En canvi amb 

les notes de camp si que he mirat de ser rigorosa per no deixar-me ni oblidar res del que 

passava a les entrevistes. Tot i així sí que en alguna les notes de camps no van ser escrites 

just després de l’entrevista sinó uns dies més tard. 

En general, malgrat ha estat la tasca més feixuga, he gaudit del procés de recollida de 

dades perquè és la part en la què entres en el terreny de joc, escoltes què tenen a dir 

les persones entrevistades sobre l’objecte de la teva investigació i comences a veure 

com anirà l’anàlisi i fins i tot et fas una hipòtesi de quins seran alguns dels resultats de 

la recerca. Quan portes més de tres o quatre entrevistes comences a veure quines 

coincidències es donen, veus que s’estan fent coses vers la diversitat que ni tan sols en 

són conscients i comences a fer la teva pròpia reflexió al voltant del tema. Tot i així no 

serà fins arribat el moment de l’anàlisi que no es veuran clars els resultats. Després serà 

el moment de treure conclusions i pensar en les propostes de millora.  

Arribat aquest punt, considero que les entrevistes han anat molt més bé del que 

esperava. I totes les preguntes en totes les trobades han estat contestades. Si que he 

comprovat que les persones que no havien tingut temps de mirar-se-la, els costava molt 

més entrar en matèria i les respostes eren més curtes i superficials. En canvi si s’ho 

havien mirat portaven les respostes una  mica elaborades i pensades i, per tant més 

riques en contingut. 

 



68 
 

5.2.4 Aspectes ètics 
 

Des del primer moment en la recollida d’informació s’ha tingut en compte diferents 

aspectes relacionats amb l’ètica. 

- L’interès de la persona entrevistada en el resultat de la investigació i com 

beneficia la investigació a la persona que hi col·labora i a l’entrevistadora. La 

investigació s’ha de construir a partir de la col·laboració de les dues parts, 

d’aquesta manera s’obté coneixement. Val a dir que, en aquest cas concret, 

també hi ha un interès del centre escolar com a institució, sobre el tema tractat 

amb l’objectiu de millorar el funcionament intern. Paral·lelament cal un 

compromís d’ambdues parts i sempre sota una pràctica lliure i democràtica. 

S’han tingut en compte els sentiments i les sensacions de les persones 

participants durant el procés d’investigació. 

- A partir de la recerca es dona la possibilitat, a l’escola i a les persones que hi 

participen activament, de tenir veu en l’objecte de la investigació. 

- Es dona a conèixer informació en relació a l’escola i el seu mètode educatiu. Serà 

ètic fer un retorn a l’escola de la informació obtinguda. 

- Es vetllarà per la protecció de les dades obtingudes i se n’evitarà l’exposició de 

les mateixes sense el consentiment de les persones participants. En relació a 

aquest punt, en cada entrevista s’ha signat un document d’autorització36 sobre 

l’ús de les dades obtingudes, en el qual ambdues parts, entrevistada i 

entrevistadora, han mostrat la conformitat que les dades siguin utilitzades, 

només amb la finalitat de portar a terme la investigació concreta d’aquest treball 

de final de grau. En tots els apartat d’aquest treball s’ha mantingut l’anonimat 

de les persones entrevistades en relació a les seves respostes. En cap cas hi ha 

reflectit el nom de la persona relacionat amb el paper que desenvolupa al 

Xoriguer. 

- En la recollida de dades s’ha tingut en compte com tractar aquestes dades i s’ha 

respectat en qualsevol cas la persona entrevistada. És important que la persona 

se senti còmoda i en tots els casos d’entrevista s’ha creat un ambient distès i de 

                                                           
36 Annex (6). Autoritzacions sobre l’ús de les dades obtingudes. 
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confiança que ha permès accedir a la persona d’una manera més còmoda i 

positiva sense pressions. 

 

5.3 Anàlisi i resultats 
 

En aquest apartat es pretén recollir l’anàlisi de les dades obtingudes a través de les 

entrevistes, l’anàlisi de documents, l’observació, el diari i les notes de camp. S’explica la 

part més important de la investigació; la triangulació i el contrast entre les dades 

recollides en la part pràctica i el marc teòric. Una primera anàlisi37 de les entrevistes ens 

situarà en quines han estat les respostes de les persones participants i trobarem la 

relació entre el que diuen els autors, recollit en el marc teòric d’aquest treball i el que 

diuen les dades extretes de l’escola El Xoriguer segons la veu de les persones 

entrevistades. 

Està separat per blocs i per categoritzacions, tal com s’ha fet tota la tasca d’analitzar les 

dades tot i que en aquest apartat s’han agrupat categories per la seva similitud. 

 

5.3.1 Bloc: Diversitat i inclusió 

 Categories: Percepcions i coneixement del concepte diversitat i 

escola inclusiva 

 

Les diferents persones entrevistades associen el terme amb les capacitats, els interessos 

i els ritmes d’aprenentatge dels infants. La comunitat educativa del Xoriguer mostra 

molta consciència vers el concepte i d’aquesta manera contradiu una de les afirmacions 

que contempla el marc teòric que afirma que l’escola tendeix a homogeneïtzar l’alumne 

justificant els seus actes amb el currículum. En el cas estudiat mostren tenir molt més 

en compte les necessitats de cada infant i donen valor a la diversitat. Aquest punt positiu 

també el reforcen alguns autors/es  tenint en compte que la diversitat pot ser utilitzada 

per a l’aprenentatge a les aules com a mitjà de transmissió de valors, tenir present la 

                                                           
37 Annex (11). Primer anàlisi de dades extretes de les entrevistes. 
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diversitat a les aules contribueix en saber viure junts, reforça la classe i ofereix millors 

oportunitats d’aprenentatge. 

Les persones entrevistades consideren important sensibilitzar a la societat sobre el 

concepte diversitat per entendre i atendre les necessitats de tots els infants i d’aquesta 

manera se sentin més còmodes a l’aula. Els diferents autors i autores cercats confirmen 

que l’escola inclusiva té en compte la diversitat i és un repte compartit amb els diferents 

agents de la comunitat educativa. 

Les dades recollides afirmen que l’escola inclusiva és aquella en la qual tothom hi té 

cabuda, no exclou sinó que integra. Complementen dient que l’escola intenta 

desenvolupar les capacitats dels infants tenint en compte aquestes diversitats i tothom 

aprèn tant l’infant com la professional. El president de l’AMPA reforça dient que l’escola 

mira a cada nen i nena particularment sense tenir una pauta establerta per a tots/es 

igual. El testimoni de la mare del nen amb NEE (necessitats educatives especials) creu 

que l’escola és molt inclusiva per com han acollit el seu fill. Valora molt positivament el 

treball que fa l’escola i els pares i mares. Els diferents autors/es apunten que l’escola 

inclusiva és un dret i un repte compartit entre escola, famílies i comunitat. S’ofereix a 

tots els infants, sense distincions, l’oportunitat de formar part de l’aula ordinària i 

aprendre conjuntament sense necessitat d’excloure. 

En cap cas, durant les entrevistes es parla de l’exclusió. El marc teòric recorda que 

excloure determinades persones perjudica a la societat en general, ja que nega la 

possibilitat d’aprendre dels seus companys i viceversa.  L’escola inclusiva crea nous 

marcs de convivència i genera noves complicitats que afavoreixen l’equitat i la cohesió 

social. 

Totes les persones entrevistades estan d’acord en respondre que l’escola El Xoriguer és 

inclusiva. L’educadora social reforça aquesta afirmació dient que l’escola procura 

conèixer molt bé l’alumne i veure quines són les seves peculiaritats per treballar-les i 

enfortir-les. En general són conscients que sempre hi ha coses a millorar. 

 Punts clau 

- Diversitat associada a les capacitats d’aprenentatge 

- Acceptació de les diferències físiques, psíquiques, sexe, raça... 
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- Des de l’escola miren de globalitzar molt més el tema diversitat. 

- Consideració de la importància de sensibilitzar i conscienciar socialment sobre 

els conceptes. 

- L’escola el Xoriguer és inclusiva. Atén a tots els nens i les nenes 

independentment de les seves diferencies familiars, econòmiques, 

intel·lectuals... 

- No exclou sinó que integra i, a l’aula, tothom hi col·labora. 

- L’escola intenta desenvolupar al màxim les capacitats dels infants tenint en 

compte el ritme d’aprenentatge de cadascun, i tothom aprèn tant el nen o nena 

com la mestra. 

 

 Categoria: Percepcions de l’evolució del model escola 

 

En relació a l’evolució de l’escola en les dades recollides es mostra que la percepció de 

les diferents persones és que l’escola ha anat evolucionant amb el temps. Sobretot 

comenten que la diversitat no es tenia en compte, les aules les tractaven de forma 

homogènia i això feia que l’infant que no arribava a les competències exigides es quedés 

fora del sistema, per tant el sistema era excloent. També comenten que l’alumne que 

requeria de necessitats educatives especials se l’apartava del grup classe i rebia una 

atenció totalment individualitzada, al contrari que en l’actualitat. L’alumne amb 

aquestes condicions està totalment integrat a l’aula. 

Paral·lelament també reconeixen una evolució a la pròpia escola El Xoriguer en el sentit 

que amb el temps es van establint conceptes i fonaments relacionats amb la diversitat 

que abans no els tenien en compte. Ha passat de portar a terme un model més clàssic a 

un model molt més actual en el qual la importància està totalment en l’infant i 

l’aprenentatge és molt més lliure. 

Els autors reforcen les evidencies de les dades recollides. Legislativament l’escola des de 

1985 ha evolucionat positivament. A partir d’aquest any es comença a integrar els 

infants amb necessitats educatives especials dins l’aula. La llei convida la comunitat 

educativa, l’administració, els centres educatius i les famílies a treballar conjuntament i 
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coordinar-se per atendre millor les necessitats educatives dels infants i joves i les seves 

diversitats. 

La llei més actual i que reforça el model d’escola inclusiva és el DECRET 150/2017, de 17 

d’octubre. Pretén donar continuïtat a les actuacions sobre els principis d’inclusió, 

normalització, escola per a tots/es i atenció personalitzada. En cap cas ha sortit el tema 

legal però si que les respostes estan orientades a una consciència positiva comú vers 

l’escola inclusiva. 

 Punts clau 

- El model d’escola ha anat canviant positivament. 

- Actualment l’alumne amb necessitats educatives especials està a l’aula amb els 

altres nenes i nenes i rep el suport de la mestra d’educació especial. 

- Segons la mestra d’educació especial de l’escola el Xoriguer: 

 “(...)treballem junts dins l’aula. (...) És cert 

que s’està tirant més amb la inclusió i que tots entrem a l’aula i anem 

avançant segons les nostres necessitats però encara hi ha molta feina per 

fer.”(E7 p.1) 

- Reconeixen una evolució a la pròpia escola El Xoriguer en relació al model 

educatiu.  

- Una de les mestres comenta que sempre hi ha coses a millorar. 

- El president de l’AMPA apunta que l’escola mira a cada nen i nena 

particularment, sense tenir una pauta per a tots /es igual.  

“ (...) treballa en grup cadascú aporta i intenta barrejar ja que no tots van 

a la mateixa velocitat. Que l’alumne marqui la pauta (...)” (E4 p.1) 

- El testimoni de la mare del nen amb NEE és crucial. Ella creu que és MOLT 

inclusiva per com han acollit al seu fill. P3 el varen fer a una altra escola en la que 

aïllaven el seu fill i no tenia cap amic.  

“(...)  te cruzabas con los niños en la calle y a mi hijo ni lo saludaban. (...)” 

(E5 p.1) 

A partir de P4 el va portar al Xoriguer i en aquesta escola va trobar un acolliment 

inesperat. Valora molt positivament el treball que va fer l’escola i els pares i les 



73 
 

mares, sobretot, durant el primer any. S’emociona al pensar que el seu fill va fer 

el seu primer millor amic i que a dia d’avui encara el conserva. 

“(...) verlos allí jugando y hablando juntos, para mí fue brutal. El trabajo 

que se hizo en ese curso con mi hijo y que se ha mantenido… Es uno más y se 

implican muchísimo. (...)” (E5 p.1) 

- Alguna de les persones entrevistades dubte de fins a quin punt els nens amb més 

diversitat estan ben inclosos per la falta de formació de les professionals.  

- La mestra de EE comenta que:  

“(...) tots estem en el mateix sac i s’intenta que tothom hi participi, que no 

sigui només un mestre el que estigui destinat a això sinó que els mateixos 

companys s’ajudin amb aquests tocs que a vegades necessitem.” (E7 p.2) 

 

5.3.2 Bloc: Escola Xoriguer – Diversitat i inclusió 

 Categories: Punts forts i febles davant diversitat i inclusió 

 

Entrevistant a les diferents persones es fa recull de tots els punts forts i febles que diuen 

tenir davant la diversitat i la inclusió a l’escola: 

Taula 5 

Punts Forts davant diversitat i inclusió Punts Febles davant diversitat i inclusió 

Tenen clar el concepte i que totes les 

metodologies utilitzades han d’anar 

orientades a la diversitat i inclusió 

Teòricament tenen molt clars els 

conceptes però a la pràctica els hi costa 

més 

El nen/a és el centre i s’adequa a 

cadascun segons les seves possibilitats 

Falta de formació 

Tot és més obert i més flexible Falta de recursos humans 

Manera de treballar diversificada, per 

projectes i per interessos, no tant 

curricular i acadèmic 

Falta de confiança en poder aconseguir 

fites d’inclusió 
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Té oportunitats i espais per treballar amb 

les famílies i crear bon ambient  

Inseguretat 

Sempre fomenten que tots i totes som 

diferents 

No representació de tots els col·lectius 

del poble 

La implicació de les famílies en el projecte 

de l’escola 

Falta de comunicació 

Combinen el treball per grups reduïts 

heterogenis de diferents edats inclús amb 

l’individual per valorar l’evolució 

La informació no es dona amb seguretat i 

això provoca inseguretat entre les 

famílies 

Treballa contínuament, té potencial i és 

implicada 

Falta de cohesió de l’equip de docents i 

estableixi unes pautes molt clares 

L’escola s’implica en les activitats de 

l’AMPA 

El model educatiu no funciona per a tots 

els nens/es d’igual manera 

 Poca exigència de dates d’entrega. 

Font: Creació pròpia. 

Aquestes dades recollides, en referència als punts forts i els punts febles, contrasten 

perfectament amb la reflexió escrita en el primer dia del el diari de camp38 que esta 

relacionada amb una xerrada39 que es va fer, amb diferents professionals de l’educació 

sobre el nou decret d’educació inclusiva. Es veu com generalment des de tots els centres 

educatius de primària i/o secundària tenen les mateixes pors que es converteixen en 

punts febles i desvaloritzen i treuen importància els punts forts de cada centre. La por 

fa que només vegin les dificultats davant la diversitat i inclusió i perdin la capacitat 

d’actuar des dels punts forts que tenen. 

 Punts clau 

- Metodologia per projecte i interessos enfocada a la diversitat i la inclusió 

- Treballen per grups reduïts heterogenis de diferents edats inclús, i de forma 

individual per anar veient l’evolució. 

                                                           
38 Annex(2). Diari de camp. 
39 Annex (3). Xerrada Escola inclusiva. El nou decret. Què diu i com ens afectarà? 
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 “(...) Jo considero que el punt fort de la diversitat i l’escola inclusiva d’El 

Xoriguer és el fet de treballar en projectes i el fet que no tot estigui tan estipulat 

com l’escola més tradicional abans.” (...) (E2 p.2) 

- Té oportunitats i espais per treballar amb les famílies per crear bon ambient i 

s’ha d’intentar aprofitar. 

- La implicació de les famílies en el projecte de l’escola.  

- Els costa posar la teoria a la pràctica. 

- La falta de confiança i seguretat. 

- Falta de comunicació. 

- No veure clar deixar entrar les famílies. 

“(...)  fa falta que l’equip docent es cohesioni i tingui unes pautes molt clares 

perquè si entren famílies a col·laborar, no siguin les famílies les que marquin 

aquestes pautes, que no és el seu rol.”(E4 p.2) 

 

 Categoria: Escola – Tasques per treballar diversitat i inclusió (dins 

l’aula, amb famílies, en treball comunitari...) 

A dins l’escola 

Treballen per projectes no utilitzen llibres ni gaire material, es creen els espais segons 

les necessitats dels infants. Tenen clar que hi ha diferents nivells i ritmes d’aprenentatge 

i acompanyen el nen o nena en el seu aprenentatge. Treballen conjuntament tot l’equip 

de docents i compten amb el suport d’una mestra d’educació especial que fa el reforç 

necessari a nivell grupal i individual si l’alumne ho requereix. En el procés 

d’aprenentatge fan petits grups heterogenis per interessos i per projectes i l’infant tria 

a quin vol anar. L’objectiu és que tothom trobi alguna cosa per aportar. També es 

treballen les emocions. Els grup de pares i mares no tenen coneixement o no 

identifiquen que es faci cap activitat concreta per treballar la diversitat i la inclusió. En 

canvi la mare del nen amb NEE parla de diferents accions que ha sabut que fan a l’escola 

per treballar aquests temes. Parla d’un conte, la girafa blava, per treballar amb els més 

menuts les diferents discapacitats, el teatre. Comenta que des de l’aula es foment que 

tothom s’ajudi. 
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Contràriament hi ha una mare que comenta que no es busca l’excel·lència en la 

diversitat. Bé a dir que només es treballen quan són diversitats en les quals hi ha 

mancances però no fan res per treballar si algun alumne té més potencial. 

L’educadora diu col·laborar amb els nens i nenes que a nivell social l’escola està 

treballant alguna cosa i en les comissions socials, que es fan a l’escola, es tracten aquests 

casos que normalment són de gestió socioeconòmica. 

A nivell comunitari 

Tothom coincideix en què no s’està fent cap treball comunitari per a treballar la 

diversitat i la inclusió. 

Els que mencionen són els que es fan a nivell de poble com els treballs per la pau, els 

refugiats, les campanyes per donar sang… 

Segons aquestes dades veiem que dins de les aules es treballen de diferent manera la 

diversitat i la inclusió tenint en compte l’escola com a una petita - gran comunitat 

educativa. El marc teòric acompanya aquestes evidencies, diferents autors i autores 

indiquen que des de l’escola es poden treballar comunitàriament aspectes com la 

diversitat i la interculturalitat i combatre la desigualtat i exclusió social trencant la 

homogeneïtat a les aules. 

Per altra banda el marc teòric també ens parla de la importància del paper de l’escola 

en el treball comunitari. La responsabilitat que té l’escola en proposar millores entre 

l’escola, les famílies i la comunitat. Contràriament les dades recollides mostren que no 

s’està fent cap acció comunitària des de l’escola per promoure temes de diversitat i 

inclusió. La teoria ens diu que els docents tenen la missió d’innovar i promoure el canvi 

i d’incloure a les famílies i la comunitat com agents clau en tots els debats i actuacions 

educatives. Els experts troben clau reforçar el vincle dels centres educatius amb el 

territori, la comunitat i l’àmbit de la salut, la cultura i la societat. 

 Punts clau 

- Treballen per projectes segons els interessos dels infants. No és un treball 

uniforme i l’objectiu és que tothom trobi alguna cosa per aportar. També es 

treballen les emocions. 
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“(...)  Aquesta manera de treballar és una manera d’afavorir la inclusió de 

tots els infants.(...)”(E3 p. 1-2). 

- El grup de pares i mares no tenen coneixement que es faci cap activitat concreta 

per treballar la diversitat i la inclusió. 

- Només la mare del nen amb NEE, del sector famílies, té coneixement que es facin 

algunes activitats concretes per treballar diversitat i inclusió. 

- A nivell comunitari no s’està fent cap acció. 

 

 Categoria: AMPA – Tasques en relació a treballar la diversitat i 

inclusió (dins l’escola, amb famílies, a nivell comunitari...) 

Què es fa actualment? 

Expliquen que han entrat a les aules comptades vegades per explicar als infants algun 

tema d’interès comú i l’escola, en aquestes ocasions, ha estat oberta a què poguessin 

entrar els pares i mares en horari lectiu. Totes les parts afirmen que no han col·laborat 

mai amb l’escola per treballar la diversitat i la inclusió. El president de l’AMPA afirma 

que una de les comissions de l’AMPA, la de la cooperació, participa en alguna activitat 

que es fa al poble, fora de l’escola. 

La mare del nen amb NEE es va oferir per fer de vetlladora però l’escola es va negar 

argumentant que no era legal, aferrant-se al currículum. Conjuntament algun pare i 

mare amb alguna mestra estan buscant algun nen o nena de cicle superior que 

acompanyi el seu fill en el camí de casa a l’escola, ja que el nen ha demanat d’anar-hi 

sol, sense la mare. Paral·lelament l’AMPA col·labora econòmicament amb l’escola per 

cobrir unes hores de vetlladora que el departament no va concedir i que alguns nens i 

nenes necessitaven dins l’aula. En aquest sentit el marc teòric reforça l’actuació de 

l’AMPA, indica que les famílies amb NEE poden trobar suport en les AMPA si aquesta 

està disposada a oferir acompanyament i suport. Tal com diuen que fan els autors i 

autores ho reforcen dient que de vegades la intenció és que coneguin mecanismes i 

actors que interactuïn amb els alumnes amb NEE. 
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L’educadora social de l’ajuntament afirma que la col·laboració de l’AMPA és “purament 

econòmica”. També comenta l’existència d’una trobada que es diu Centelles Famílies 

que és un projecte de formació per a famílies. A l’inici de curs es fa el disseny de la 

formació que volen com a pares i mares i com a institució i es marca un calendari. Durant 

el curs no han fet cap trobada orientada a la diversitat i la inclusió. 

Aquestes són les accions que fan per la diversitat i la inclusió. En aquest sentit el que 

està passant a la realitat no té res a veure amb el que els autors i les autores diuen que 

s’hauria de fer. Aquests indiquen que hi ha el debat a cada centre sobre com són els 

vincles entre docents i famílies i quin és el lloc d’aquests actors als centres educatius.  El 

marc teòric diu que cal elaborar un pla de millora dels vincles i donar importància al rol 

de les famílies dins del centre. Indica que les famílies tenen el paper de mediadores amb 

el conjunt de la comunitat escolar per enfortir la cohesió social ja que tenen contacte 

amb els docents i amb els altres agents educatius del territori. 

A tot això les persones entrevistades també han mostrat tenir consciència que podrien 

fer alguna cosa més i a la pregunta responen el següent: 

Què podrien fer? 

A la pregunta de si creuen que  l’AMPA, juntament amb l’escola podrien treballar 

d’alguna manera la diversitat i l’escola inclusiva de forma comunitària la directora creu 

que si tot i que no s’imagina com, creu que tenen integrat el fet de ser inclusiva i que ja 

ho treballen en el dia a dia. Posa en dubte de si és necessari treballar-ho 

comunitàriament. “Es tracta de fer alguna activitat o bé que ens hi sentim realment 

“d’integrats”?”(E1 p. 7) El president de l’AMPA també es refereix a la pregunta d’igual 

manera. Apunta que potser, depèn de com s’enfoqui pot ser perjudicial. Comenta que 

qualsevol activitat que es faci des de l’escola i/o l’AMPA ha de respectar les diversitats, 

que inclogui a tothom, no que es faci sobre la diversitat. De fet afirma que diàriament ja 

s’està fent, posar a l’alumne al centre. 

Una mare comenta que haurien de vetllar més per a que cap nen o nena es quedes sense 

colònies per exemple per tema econòmic. 

Tot i l’esforç a respondre a la pregunta què més es podria fer? Han quedat força lluny 

del què el marc teòric diu que podrien fer. Els autor i les autores afirmen que a través 
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de les famílies es pot treballar la sensibilització a nivell comunitari, la solidaritat i 

l’acompanyament a les famílies que més ho necessitin. Podrien promocionar activitats 

inclusives amb la finalitat d’evitar l’exclusió a les aules. Algunes AMPA asseguren que la 

clau està en la implicació i la complicitat de l’equip directiu del centre per combatre 

l’exclusió. 

 Punts clau 

- Els pares i mares no entren pràcticament mai a l’aula i mai han col·laborat mai 

per temes de diversitat i inclusió amb l’escola. 

- Es fan accions que només la mare del nen amb NEE en té coneixement. 

“(...) Ahora también están buscando a un chico de ciclo superior que 

venga a buscarle en patinete y lo acompañe hasta la escuela porque quiere ir 

solo, y esta idea surgió del profesor y la psicóloga.” (E5 p.1) 

- L’AMPA hi col·labora econòmicament. 

“(...) sempre que se’ls hi demana una cosa, la fan. Per exemple hi ha una 

vetlladora que està a l’aula amb alguns alumnes i la paga l’AMPA”.(E7 p.2) 

“(...) la família pagués una part, serveis socials en pagava una altra i a 

l’AMPA demanàvem aquesta col·laboració perquè també pogués pagar i aquella 

família que en algun moment determinat tenia dificultats, entre tota la 

comunitat educativa es pogués pagar una sortida o el que fós. Això s’ha deixat 

de fer bastant(...)”(E2 p.3) 

- Es valora molt positivament la implicació de l’AMPA. 

 

5.3.3 Bloc: Escola Xoriguer – Famílies 

 Categories: Relacions positives entre família i escola i Activitats 

conjuntes entre famílies i escola 

En general la relació família – escola és força positiva. Es valora molt positivament la 

col·laboració de l’AMPA per atendre les demandes de l’escola i les necessitats de les 

pròpies famílies. Diuen treballar de forma cohesionada per assolir els diferents objectius 

de tothom. Un dels objectius comenten que és crear caliu a l’escola i que hi hagi bona 

entesa entre totes les parts. 
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Un dels pares apunta que la col·laboració de l’AMPA ha de contribuir en donar eines a 

l’escola per optimitzar l’aprenentatge. De fet tenen diferents comissions per atendre 

diferents necessitats de l’escola. En aquest sentit el marc teòric reforça totalment 

aquesta afirmació dons apunta que el treball conjunt i cooperatiu repercutirà 

directament en l’ensenyament i l’aprenentatge dels infants. Segons diferents autors 

aquest treball conjunt farà possible un treball comunitari que potencií l’educació 

inclusiva i la normalització i acceptació de les diferències. 

Per altra banda la participació dels pares i mares a les aules és gairebé nul·la. En general 

és un tema que no el tenen plantejat ni contemplat i, en comptades ocasions, algun pare 

o mare a entrat a l’aula a explicar alguna cosa als infants. En aquest sentit i 

contràriament al què diuen fer, alguns autors afirmen que hi ha una sèrie de millores 

que contribuirien a reforçar els vincles entre escola i famílies i també en la millora de 

l’aprenentatge del nen o nena. Una d’aquestes millores és la presència dels progenitors 

dins l’escola i l’aula. 

Els diferents autors reforcen les aportacions de les persones entrevistades dient que la 

implicació de les famílies en els processos escolars contribueix en que els resultats 

acadèmics siguin més positius. 

En relació a la comunitat comenten que l’escola està molt arrelada al poble i participa 

en moltes activitats i festes organitzades des de l’escola com el carnestoltes, les bruixes 

o la castanyada. També es fan activitats conjuntes per participar al poble com la marató 

de sang. 

Durant el curs fan diferents activitats escola i famílies. Majoritàriament són reunions 

informatives que convoquen des de l’escola per presentar a l’equip de docents i emetre 

informació a les famílies de com anirà el curs, com està anant el curs o com ha anat. El 

marc teòric torna a fer aportacions no reflectides en les respostes de les persones 

entrevistades i que tenen la intenció d’afavorir a la comunitat educativa. Propostes com 

espais de govern de l’escola amb més implicació de les famílies, donar més suport des 

del centre a l’AMPA i construir relacions amb la comunitat. 
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Es fa una jornada de portes obertes per mostrar l’escola. La directora afirma que és 

important fer un acompanyament a les famílies i resoldre dubtes i reconeix que és un 

punt que han de treballar. 

També fan alguna reunió per ensenyar a les famílies com acompanyar als seus fills i filles 

en el procés de llegir i escriure. 

La directora proposa crear un espai per apropar a les famílies al professorat, dins de 

l’horari lectiu, en el que es poguessin fer activitats o prendre un cafè si cal. 

 Punts clau 

- Generalment la relació escola – famílies és cordial i hi ha bona entesa. 

- Des de l’escola es valora molt positivament la implicació de l’AMPA. 

- Combinant les demandes de l’escola amb les necessitats de les famílies s’han 

cohesionat per assolir els diferents objectius i aconseguir les fites comunes. 

         “Gràcies a aquestes famílies també tenim la bassa, l’hort, ja que sense elles 

potser no hauríem tirat endavant, pel que està molt bé. “(E1 p. 4) 

- Consideren que son una gran família i que la confiança és essencial per a tenir 

una bona entesa. 

        “Que nosaltres hem de saber respectar l’opinió de les famílies i les famílies 

han de saber respectar l’opinió dels docents, perquè cadascú té el seu paper i 

cadascú és respectable.” (E3 p.3)  

           “És imprescindible una confiança escola-família família-escola, i un treball 

que vagin tots a la una, ja que en cas que no sigui així es nota molt i acaba sent 

més dificultós per ells i per nosaltres”. (E7 p.3) 

- Davant de famílies amb NEE no fan diferències i hi col·laboren sempre que 

poden. 

         “(...) que la família amb dificultats aporti el que pugui i entre els altres 

s’acabi de compensar per tal que l’infant pugui participar en les activitats (...)” 

(E1 p. 5) 
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 Categoria: Barreres entre família i escola 

Generalment entre totes les persones entrevistades a la pregunta quines barreres hi ha 

entre l’escola i les famílies? Responen que no en tenen, inclús des de l’escola mencionen 

moltes de les formes que tenen per potenciar la comunicació entre escola i famílies com 

el Mail, el telèfon o les diferents reunions. Però a mesura que van explicant van sortint 

algunes d’aquestes barreres. 

- L’escola comenta que en algunes ocasions s’ha hagut de marcar límits i 

comunicar al pare o la mare que alguna tasca en qüestió era pròpia de l’equip de 

mestres. 

- L’horari també el veuen com una barrera. Tant el de l’escola per veure’l limitat 

com el de les activitats que proposa l’AMPA que són fora de l’horari escolar, molt 

tard al vespre o en dies festius. Llavors l’AMPA es queixa de la poca participació 

de l’escola. 

- De vegades des de l’AMPA es proposen activitats en el transcurs del curs i no es 

possible encabir l’activitat en el pla diari de l’escola. 

- Les famílies amb alguna dificultat els hi costa més participar de les activitats. 

- Falta d’assessorament professional per atendre la diversitat i la inclusió. 

- El canvi en el mètode educatiu que ha portat a terme l’escola. Moltes famílies no 

el veuen bé. El problema ha estat la comunicació. No ho han comunicat amb 

antelació i donar la oportunitat a les famílies que no hi estan d’acord a prendre 

una decisió. 

- La falta de comunicació provoca incomprensió d’un agent a l’altre, falta de 

coneixement mutu i desconfiança. 

Una vegada més el marc teòric confirma les evidències. Segons alguns autors les 

principals barreres entre escola, família i comunitat són les concepcions que mestres 

i famílies tenen sobre les necessitats de l’altre. El concepte global a tot això és la 

societat en la que vivim, una societat individualista i això dificulta el significat 

d’educació des de la comunitat per a la comunitat. 
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Durant les entrevistes en les respostes han tingut molta cura de no mencionar 

estereotips i prejudicis, els autors afirmen que existeixen des dels dos actors i això 

no facilita la confiança i el treball compartit entre escola i famílies. 

Alguns d’aquests estereotips que contempla el marc teòric i que semblen tenir en el 

cas estudiat, malgrat no en són del tot conscients són: 

- Des de l’escola: 

o Les famílies no formen part de l’escola (en els processos educatius dins 

l’aula). 

- Des dels dos actors: 

o Els docents o les famílies han de fer el què l’altre vol. 

Contràriament el marc teòric contempla alguns estereotips o prejudicis que no s’han 

trobat en la recollida de dades com: 

- Des de l’escola: 

o Les famílies han dimitit d’educar i deleguen l’educació a l’escola. 

o El treball amb les famílies no és cosa dels mestres. 

- Des de les famílies: 

o Els mestres no es preocupen dels alumnes. 

 Punts clau 

- Des de l’escola s’ha hagut de marcar límits i comunicar al pare o la mare que 

alguna tasca en qüestió era pròpia de l’equip de mestres. 

         “Uns mestres receptius, uns pares comprensius i que sàpiguen el seu límit. 

També els mestres s’haurien de deixar ajudar més pels pares i demanar més 

col·laboració sense cap problema”. (E6 p.2) 

- Els horaris de l’escola i famílies són incompatibles. 

         “Crec que a vegades costa gestionar o coordinar algunes coses com temes 

d’horaris, reunions…”(E3 p. 2) 

- La comunicació. El quan es comunica i el com es comunica. 

         “Ellos comunican y los padres responden”.(E5 p. 3) 

         “La comunicació no és el millor punt de l’escola, al menys  per l’equip 

directiu, transmeten una sensació de “sí però bueno””.(E4 p. 2) 
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- Falta de comprensió entre els dos agents. 

 

5.3.4 Bloc: Treball Comunitari 

 Categoria: Percepció del concepte Treball comunitari i el paper de 

l’escola en aquest 

Les diferents respostes en referència al concepte de treball comunitari coincideixen en 

que és unir esforços per millorar diferents aspectes. Treballar conjuntament per treure 

un benefici comú. Defineixen les comissions de l’AMPA com petites comunitats que 

treballen conjuntament. Aquestes afirmacions troben la seva base teòrica en l’apartat 

del marc teòric. Els diferents autors confirmen aquestes evidencies definint que una 

comunitat és un conjunt de persones unides, voluntàriament que es mouen per 

objectius comuns. 

 Punt clau 

- Anar tots i totes a una per millorar diferents aspectes.  

- Les comissions de l’AMPA serien petites comunitats que treballen conjuntament. 

- Treball en comú per treure un benefici comú. 

- El treball que es fa amb altres agents. Centelles famílies, Centre obert. 

 

 Categoria: Espais o activitats a nivell comunitari que fomentin la 

participació de les famílies 

Espais o activitats a o des de l’escola que fomentin la participació de les famílies. 

o Festes culturals del poble. 

o Teatre. 

o Activitats per a la sensibilització de diferents temes com donar sang, 

cooperació amb Síria, atemptat de les Rambles, jornades per la pau... 

o Totes les famílies estan associades a l’AMPA. Aquesta funciona com una 

petita comunitat que col·labora sempre que se’ls hi demana. 
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o De de l’escola miren de fomentar la participació de les famílies en les 

activitats de l’escola o a casa per fomentar l’autonomia dels infants. 

o Treballen les emocions a través del CAP (Centre d’Atenció Primària) del 

poble. 

o L’escola no fa propostes cap a la comunitat però si que intenta participar 

en tot el què els hi demanen. 

En relació a aquest punt el marc teòric no coincideix massa, dons apunta que l’escola té 

un gran paper en el desenvolupament comunitari. L’escola sola no pot atendre als reptes 

socials però és clau que es coordini amb els altres agents del territori. L’escola, segons 

els autors, és necessària per construir una societat més justa i democràtica. 

 Punts clau 

- Des de l’escola miren de fomentar la participació de les famílies en les activitats 

de l’escola i a casa.  

- En alguna ocasió algun pare o mare ha entrar a l’aula per explicar algun tema 

d’interès comú. 

- L’any passat varen treballar les emocions en col·laboració del CAP. 

               “(...)  De fet un dels objectius del projecte educatiu és integració a 

l’entorn. (...)” (E3 p.4) 

- L’escola no fa propostes cap a la comunitat però si que intenta participar en tot 

el què els hi demanen. 

 

 Categories: Ajuntament, EAP i altres agents - Tasques per treballar 

diversitat i inclusió (dins l’escola, amb famílies, a nivell 

comunitari...) 

Per ampliar el concepte de treball comunitari se’ls hi va preguntar als diferents agents 

quines accions comunitàries es feien des dels diferents actors de la comunitat educativa 

com l’ajuntament, l’EAP, la pròpia escola i les famílies per treballar la diversitat i la 

inclusió de forma comunitària. Aquestes han estat les respostes: 



86 
 

 

- Ajuntament 

o El centre obert el consideren un projecte comunitari. 

o El reforç de Càrites i les activitats a través de les entitats esportives que 

es fan per famílies amb problemes econòmics. 

o La intervenció de la Treballadora Social en alguns domicilis familiars 

o Les comissions socials. Es reuneixen un cop al trimestre, la directora de 

l’escola, la psicopedagoga de l’EAP i serveis socials de l’ajuntament. Es fa 

seguiment dels alumnes que puguin tenir problemes d’inclusió. 

o Algun dels pares afirma que ha mirat al web de l’ajuntament i ha llegit 

que feien alguna cosa sobre inclusió però no ha sabut trobar cap actuació. 

o El sector pares i mares desconeix força si es fa alguna cosa en aquest 

sentit. Una mare afirma que fa molts anys  va haver unes jornades sobre 

inclusió promogudes per uns pares i mares amb fins que tenien síndrome 

de Down. 

o Activitats lúdic culturals com el carnaval i citen diferents projectes que 

s’estan portant a terme a Centelles sobre treballs per la comunitat. 

- EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) 

o Tenen una psicopedagoga que va tres matins al mes a l’escola. Segons les 

demandes de l’escola la tècnica els hi va assessorament sobre el 

problema. En definitiva fa un treball molt especialitzat dins de l’escola a 

demanda de la mateixa. En general les persones entrevistades creuen 

que l’EAP podria fer alguna xerrada sobre diversitat i inclusió. 

Aquestes respostes són el clar exemple del què passa realment, segons han parlat els 

diferents autors en el marc teòric. La teoria diu que la comunitat consta de capital social, 

que són les connexions entre persones i com es relacionen entre elles i com aquestes 

relacions incideixen en la qualitat de vida dels ciutadans. Per altra banda tal com ens 

indicava Valldeoriola (2016) en funció de l’objectiu, amb qui es treballi  i el context es 

veuran implicats més o menys agents de la comunitat educativa. 

Els autors indiquen però, que el treball comunitari pot existir sense la figura del 

professional. Això passa quan la pròpia comunitat s’organitza per assolir els objectiu que 
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cobriran les seves pròpies necessitats. Tot i així indiquen que la figura de l’educadora 

social pot aparèixer per incrementar l’experiència de la ciutadania i la capacitat de la 

població per intervenir. En el cas investigat es veu com la majoria d’accions comunitàries 

surten de la institució o d’alguns projectes o entitats i la resta s’hi adhereixen. I la figura 

de l’educadora social pràcticament no hi té intervenció. 

 Punts clau 

- Accions conjuntes amb l’ajuntament per temes socioeconòmics i la intervenció 

de la TS en alguns domicilis familiars. 

- Comissió social. Coordinacions 1 cop al trimestre. Es fan xerrades, jornada 

d’escola inclusiva…  

- El sector pares i mares desconeix força si es fa alguna cosa en aquest sentit. Una 

mare afirma que fa molts anys va haver unes jornades sobre la inclusió 

promogudes per uns pares i mares. 

                “(...) es van fer unes jornades d’inclusió fantàstiques aquí a Centelles, fa 

potser 10 anys i no era en aquesta escola. Bàsicament va ser perquè hi havia una 

implicació molt gran d’uns pares amb fills que tenien síndrome de down… Llavors sí 

que vaig sentir parlar realment d’escola inclusiva.(...)”(E6 p. 2) 

- Activitats lúdic culturals com el carnaval. 

- Projecte Centelles Famílies. 

- Actualment tenen una psicopedagoga de l’EAP que hi va tres matins al mes de 9 

a 13h. Assessora i fa proposta d’estratègies educatives a l’equip de docents en 

funció de la demanda. 

- L’equip de mestres coincideixen a dir que la persona que tenen actualment de 

l’EAP hi col·labora molt i dona molt suport. 

- Creuen que des de l’EAP podrien fer alguna xerrada sobre diversitat i inclusió. 

 

 Categoria: Estratègies per fomentar el treball comunitari 

- Estar i ser pròxims a les famílies i poder intercanviar impressions quan sigui 

necessari. 
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- Fer un treball cooperatiu amb l’EAP podria anar bé per treballar diferents 

aspectes de diversitat i inclusió ja que tenen una altra visió. 

               “(...)  Fer un treball cooperatiu potser ens ajudaria però la veritat és que 

no ens l’hem plantejat. (...)” (E1 p. 7) 

- Millorar la comunicació dins de l’escola. 

               “(...) Tots els que no s’impliquen deu ser o bé perquè no se’ls ha 

engrescat prou o bé perquè no se’ls hi ha explicat prou bé. (...)”(E4 p. 4) 

- Més comunicació entre les tres escoles del poble. Es podrien coordinar. 

- Activitats comunitàries per fomentar la participació, sensibilització i cooperació. 

- Curses de cadires de rodes. 

- Gimcana. 

- Cursa del laberint per persones amb discapacitat mental. 

- Una arrossada en motiu de... 

- La mare del nen amb NEE, considera que ja es fan coses però que es podria fer 

més. 

 

5.3.5 Bloc: Escola Xoriguer - Treball comunitari 

 Categories: Punts forts i febles de l’escola davant el treball 

comunitari 

Entrevistant a les diferents persones es fa recull de tots els punts forts i febles que diuen 

tenir davant del treball comunitari: 

Taula 6 

Punts Forts davant treball comunitari Punts Febles davant treball comunitari 

El respecte vers la comunitat Sobrecarregades de tasques 

Sentiment de pertinença al poble Inseguretat davant el desconeixement 

Intencionalitat i predisposició d’obrir-se i 

col·laborar amb el poble sempre 

Recel de que pares i mares entrin a 

l’escola. 
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És activa, flexible i té capacitat 

d’adaptació 

Manca de temps 

Té relació amb els demés, és accessible Obligacions curriculars 

La importància, com a institució, d’incidir 

en la societat 

Falta de participació de tothom 

Implicació i relació amb les famílies Falta d’iniciativa per fer propostes 

Compta amb la integració en el treball de 

l’entorn al PEC 

Falta d’acceptació de les propostes de les 

famílies 

Capacitat de detectar més casos d’alerta i 

poder-los treballar comunitàriament 

Falta d’un espai ampli per poder fer 

trobades amb les famílies en horari lectiu 

 L’escola no veu clar deixar entrar a les 

famílies a les aules 

Font: Creació pròpia. 

 Punts claus 

- Sentiment de pertinença al poble. 

               “(...)  No és tan un treball de coordinar estratègies sinó que és més una 

escola arrelada al territori.(...)” (E4 p. 3) 

- Predisposició per col·laborar sempre. És activa.(varies coincidències) 

- Intencionalitat d’obrir-se al poble i col·laborar amb altres agents educatius. 

- La importància com a institució d’incidir en la societat. 

- Té la capacitat de detectar més casos d’alerta i poder-los treballar 

comunitàriament. 

- Implicació i la relació amb les famílies. 

               “(...) Al implicar-nos fa que les relacions amb les famílies de seguida 

vegis si hi ha factors d’alerta i parlis amb qui consideris que els pot 

acompanyar de la millor manera per a què es solucioni o no vagi a més. 

(...)”(E7 p. 4) 

- Es veuen sobrecarregades. Coincideixen la directora, president de l’AMPA, 

mestra d’EE i una mestra.  
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               “(...) A vegades resulta que estàs immers en un treball i ara has 

d’incloure aquí al mig una cosa que no ve al cas.(...) per una banda estàs 

fent una cosa per l’escola que et porta molta feina, i per altra banda has 

de participar-hi perquè t’has compromès tot i que no són temes que no 

lliguen res amb el que s’està treballant. Llavors és com un bolet que no té 

massa sentit i això costa de lligar,(...) “(E3 p. 4) 

- La inseguretat.  

- El recel de que els pares i mares entrin a l’escola. Desconeixen que més que 

intrusisme és col·laboració. 

- Manca de temps. 

“(...)  El temps podria ser un punt feble però intentem que si cal destinar-

hi més temps fer-ho (...).” (E7 p. 4) 

- Les obligacions a nivell curricular. 

“(...)Pot ser comunitària però tampoc ho pot ser molt més.(...)” (E2 p. 4) 

 

5.3.6 Bloc: Educació Social i escola 

 Categoria: Intervenció de l’educadora social 

Es va preguntar a les persones entrevistades diferents qüestions en referència a 

l’educadora social de l’ajuntament i les seves tasques en relació a l’escola. En general 

manifesten que l’educadora social de l’ajuntament no té cap intervenció a l’escola. 

Bàsicament la truquen quan hi ha algun problema amb alguna família. Asseguren que 

veuen la figura de l’educadora social com una “apaga focs”. L’educadora, no coneix gaire 

res de les activitats que es fan entre famílies i escola. Generalment diuen que 

desenvolupa tasques relacionades amb beques i ajuts econòmics. La majoria de pares i 

mares entrevistats desconeixen les tasques de l’educadora a dins de l’escola.  La mare 

del nen amb NEE és la que més informació ha aportat en aquest sentit. 

A nivell del professorat apunten que es reuneix amb la tècnica de l’EAP quatre vegades 

a l’any. L’educadora també fa la mateixa afirmació. Sí que diu participar de diferents 
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actuacions que es fan amb infants fora de l’escola per acompanyar-lo en l’aprenentatge, 

però a dins de l’escola desconeix el què pugui passar. 

Aquesta realitat és la que el marc teòric ens avançava. Actualment no existeix la figura 

de l’educador/a social a les escoles. Segons el CEESC (Col·legi d’Educadors i Educadores 

Socials de Catalunya) els i les mestres estan desenvolupant tasques competència de 

l’educació social. Aporta que alguns centres escolars tenen la figura de l’educadora 

gràcies  a algun finançament o bé de l’AMPA, administració local o fundació que han 

considerat important introduir aquesta figura. 

Autors i autores afirmen que degut a la gran diversitat de necessitats educatives 

existents, l’escola porta a terme tasques d’educació compensatòria, juntament amb 

moltes tasques de suport i treball preventiu amb alumnes en situació de risc social i/o 

exclusió que són competència dels i les educadores socials. 

En relació al terme “apaga focs”, curiosament el marc teòric reforça aquesta afirmació. 

Diferents autors i autores coincideixen en dir que la figura de l’educador/a social dins 

del marc escolar, està considerada com l’apaga focs, orientada a l’atenció d’alumnes 

amb dificultats especials o a resoldre situacions conflictives que fan trontollar l’ambient 

i l’organització  de l’escola. 

 Punts claus 

- La pròpia educadora confirma. “Treball dins l’escola no n’hi ha(...)en centres 

educatius d’infantil i primària no hi ha intervenció”. (E2 p.1). 

- Tasques relacionades amb les beques i ajuts econòmics. 

- Es reuneix 4 vegades a l’any amb les professionals de l’escola. 

- L’educadora confirma participar de diferents accions, fora de l’escola, 

relacionades amb els infants i el seu aprenentatge. 

 

 Categoria: Possibles noves intervencions educadora social 

Lligat a aquest penúltim apartat, per últim es va demanar als agents de la comunitat 

educativa entrevistats quines intervencions creuen que podria fer l’educadora social a 

l’escola. Majoritàriament diuen que sí seria necessària la figura de l’educador a l’escola 
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per continuar fent les tasques que fa i poder estar més a prop de les famílies i l’escola. 

Que pogués fer un treball més especialitzat a dins de l’escola, treballar les habilitats 

socials dels infants i acompanyar-los en el creixement. 

Per altra banda la mare del nen amb NEE comenta que no cal més intervenció de la que 

ja fa: resoldre problemes i arreglar beques. Comenta que també podria aconseguir 

personal més prepara. 

El president de l’AMPA desconeix totalment la figura de l’educadora social, creu que 

segurament pot fer més tasques de les que fa però ho desconeix. 

En relació amb la teoria, al CEESC compten amb el col·lectiu professional Educació Social 

i escola format per professionals de l’educació social que, des del 2014, treballen per la 

incorporació institucional i plena dels educadors/es als centres educatius. Defensen que 

donaria un valor afegit en escola inclusiva i èxit escolar. Alguns autors complementen i 

donen valor a la figura de l’educadora social a les escoles dient que poden fer 

aportacions molt significatives en l’àmbit pedagògic i educatiu i d’establiment de vincles 

de col·laboració entre escola i comunitat. Accions que estiguin al voltant de la diversitat, 

l’atenció individualitzada, treball en xarxa i interdisciplinari de l’entorn més proper, el 

treball amb les famílies... són i/o poden ser competència de l’educador/a social i formar 

part dels projectes educatius de cada centre escolar. 

El professional de l’educació social pot aportar fortaleses pròpies de l’educació social 

tals com la visió integral de les persones, detecció de situacions de risc, coherència de 

continguts, treball comunitari... 

 Punts clau 

- Interessant la reflexió d’una mare:  

               “Tenir el suport de l’AMPA, de l’educadora social i de la mestra seria 

perfecte. Les famílies som les encarregades de fer xarxa i l’educadora social és la 

que posa la part tècnica”. (E6 p.4-5) 

- Veuen la figura de l’educadora social com la que soluciona problemes 

socioeconòmics i arregla beques. 
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- Hi ha un desconeixement general sobre la figura de l’educador/a social i les seves 

funcions. 

 

 Categoria: Funcions Educació Social fetes per altres 

També es va demanar a les persones entrevistades que diguessin si sabien d’alguna 

funció pròpia de l’educació social que estigués desenvolupant l’escola o altres agents 

educatius. Aquestes han estat les respostes. 

La directora creu que si. Comenta que fan moltes coses sense tenir la formació 

especialitzada. Es refereix a temes com les dinàmiques de grups i activitats socials o 

sociogrames. La mestra hi està d’acord i afegeix que hi ha moltes intervencions amb 

famílies que les fa l’escola i que les podria fer l’educadora social. La mediació entre 

famílies separades. Les coordinacions amb Càrites per tot el tema de reforç potser 

també l’hauria de fer l’educadora. També parlen de temes socioeconòmics relacionats 

amb les sortides i excursions dels infants. 

Contràriament la mestra d’EE considera que no estan fent res que sigui propi de 

l’educadora social ja que si es troben amb alguna tasca seva la deriven a l’educadora 

social. Afegeix que l’escola fa l’apropament a aquesta figura de les famílies ja que 

mostren por davant la institució. 

El sector pares i mares no veuen cap acció que puguin estar fent a l’escola i sigui pròpia 

de l’educadora social excepte el tema de la gestió de beques . 

La pròpia educadora afirma que: “Crec que en el cas d’El Xoriguer tothom té molt clar el 

seu paper. Hi ha molt contacte amb serveis socials.” (E2 p.5) 

En aquest apartat hi ha molta discrepància vers la percepció i el coneixement que tenen 

les persones entrevistades i el què diuen els autors i les autores en el marc teòric recollit. 

Aquests afirmen que hi ha moltes accions i àmbits com convivència, absentisme, 

comunitat i famílies, interculturalitat, animació sociocultural, detecció de situacions de 

risc... són competència de l’educació social a l’escola i actualment tota la càrrega recau 

en els i les mestres. Hàbits socials, educació moral, orientació personal, programes 

d’educació cívica, prevenció de la violència, educació pel lleure, entre d’altres són temes 
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que es poden treballar des de l’escola i són competència de l’Educació Social i 

actualment ho fan els i les mestres. 

 Punts clau 

- Alguna persona entrevistada afirma que la figura de l’educadora provoca por pel 

fet de que formi part de la institució i per la concepció del concepte de serveis 

socials. 

         “També a vegades acostar aquesta figura a les famílies perquè els fa 

respecte, no por però la situació, haver d’anar a l’Ajuntament. I més que la figura 

és a la institució com a Educació Social, ostres els fa pensar amb Ajuntament, 

Benestar Social. Els crea dubtes perquè pensen que no han fet res malament i 

que no necessiten ajuda quan a vegades necessiten més un 

acompanyament.”(E7 p.5-6) 

- L’educadora creu que tothom fa el què ha de fer. 

         “Crec que en el cas d’El Xoriguer tothom té molt clar el seu paper. Hi ha 

molt contacte amb serveis socials.” (E2 p.5) 

- Afirmen que hi ha moltes accions que les podria fer l’educadora social. 

         “A part de tota la feina educativa també cal treballar tots aquests temes 

amb els alumnes”. (E3 p.5) 
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6 Conclusions 
 

Arribat aquest punt és hora de recordar quin és el propòsit d’aquest projecte: Respondre 

a la pregunta de recerca, com a objectiu principal i als objectius específics a través de 

tot el procés d’investigació i anàlisi dels resultats. 

Durant tota la investigació he pogut observar i recollir diferents dades per respondre a 

la pregunta de recerca; com treballen la diversitat i la inclusió a l’escola el Xoriguer i com 

ho fan a través del treball comunitari mitjançant la cooperació entre escola i famílies. 

Aquest ha estat l’objecte principal, tot i que aquest “com ho fan?” al llarg de la recerca 

s’ha transformat en “com ho podrien fer?” 

Per desenvolupar les conclusions d’una manera estructurada estan organitzades pels 

blocs que donen identitat a tot el projecte i, que d’alguna manera, donen resposta i 

identifiquen els objectius específics. 

 

- Diversitat i inclusió 

Sobre aquests dos conceptes pretenia conèixer quina és la percepció que en tenen les 

persones entrevistades, com a mostra de la comunitat educativa de l’escola El Xoriguer. 

L’objectiu era veure si tenien presents els dos conceptes en el dia a dia i en quins 

paradigmes els tenien en compte educativament. Si es consideraven diferents matisos 

sobre la diversitat tenint en compte el gran ventall que abraça: socioeconòmica, cultural, 

diversitat funcional, necessitats educatives funcionals, interculturalitat... Realment la 

paraula diversitat és la característica que abraça tot el TFG perquè a les escoles es 

treballa des de la diversitat de famílies, infants i professionals i sempre hi està present. 

En general hi ha un bon coneixement sobre els conceptes diversitat i inclusió. Mostren 

tenir molt més interès per les necessitats dels alumnes donant valor a la diversitat. 

Considero que fer que l’escola sigui inclusiva i es pugui difondre el concepte diversitat 

és un repte compartit entre tota la comunitat educativa i l’educació social hi té molt a 

fer. El Xoriguer, en el seu PEC, es considera inclusiva, integradora i que treballa a partir 

dels interessos dels infants. Aquestes afirmacions també les mostren en les dades 
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recollides. Sigui com sigui, sí que hi ha una clara intencionalitat, davant la diversitat i la 

inclusió, a que siguin visibles, tant en el PEC com en les pràctiques del dia a dia de les 

famílies i de l’escola. Una mica la meva crítica és que es fan actuacions d’inclusió i 

diversitat sense ser-ne conscients. La persona que n’està més al cas és la mara del nen 

amb NEE, per tant la persona que rep aquesta atenció més individualitzada i que li toca 

directament. És positiu o negatiu? Hi ha una part positiva i una negativa. La positiva és 

que tenen tant integrats els conceptes en el procés educatiu, tant escola com famílies 

(comunitat educativa), però per altra banda és negatiu ja que la no consciència és 

sinònim de no planificació i no protocol. Una actuació no sistèmica que dona lloc a 

pràctiques poc programades i pensades, sense detecció de necessitats ni objectius 

definits. Llavors tampoc es pot fer una avaluació a l’acabar el curs, en aquest sentit, per 

poder fer plans de millora i organitzar noves actuacions pe a donar una millor atenció. 

 

- Escola, famílies i treball comunitari 

A través de la investigació volia descobrir quina és la relació família – escola i quina 

importància té en el treball comunitari amb la finalitat de fomentar la inclusió social i la 

sensibilització comunitària. 

L’escola és el principal escenari, dins del context social,  per poder portar a terme accions 

comunitàries, en les que hi poden col·laborar diferents ens educatius i les famílies amb 

l’objectiu de fomentar l’educació inclusiva dels nostres fills i filles. Encara queda molta 

feina a fer en relació a aquest treball conjunt. A nivell de poble, he vist que es detecten 

algunes de les necessitats socials però a l’hora de treballar, la cooperació i la cohesió, no 

es porten a terme. Sempre són alguns actors que proposen i els altres s’hi adhereixen si 

el temps i la temàtica que estiguin treballant en aquell moment encaixa amb la proposta. 

Detecto poca coherència entre els diferents actors. Des de l’escola no es fa cap mena de 

treball comunitari a la població de Centelles. En cap cas diuen haver fet alguna proposta 

per desenvolupar-la. Si que detecto la possibilitat d’unir esforços entre ajuntament, 

departament d’educació i famílies per crear un treball comunitari cooperatiu partint de 

les necessitats de la pròpia comunitat. En el PEC, per exemple, també hi reflecteixen 

algun dels seus valors en temes comunitaris. L’escola es defineix col·laboradora i 
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participativa, arrelada a l’entorn i oberta a les inquietuds de la comunitat. Faltaria passar 

a l’acció i innovar en accions comunitàries. 

Dins l’escola el Xoriguer hi veig a faltar de cooperació i coordinació a l’hora de portar a 

terme les diverses accions. Sí que treballen conjuntament en temes d’interès cultural 

com el carnestoltes o Sant Jordi, però en temes educatius del dia a dia i que són d’interès 

general, falta la implicació de les famílies sobretot a dins les aules i en horari lectiu. El 

factor principal per promoure l’escola inclusiva i treballar la diversitat és la crida a les 

famílies a la participació a les aules en el procés educatiu, per aconseguir aquest treball 

cooperatiu per millorar l’aprenentatge. En aquest sentit percebo certa reticència per 

part de l’equip de docents a que les famílies puguin entrar a les aules. L’equip de docents 

no veu clar deixar entrar a les famílies a les aules. Fer un canvi de mirada i saber veure 

la necessitat d’aquesta implicació és necessari per a que la transformació sigui possible. 

Trencar el mur entre escola i famílies en els processos d’aprenentatge. Tot i així sí que 

l’escola desprèn predisposició a obrir noves línies de treball i plantejar-se nous espais de 

trobades conjuntes amb les famílies per reforçar el vincle entre els dos agents. 

Paral·lelament, en referència al treball que fan per i amb la diversitat i la inclusió, diuen 

tenir consciència dels diferents ritmes d’aprenentatge i utilitzen metodologies 

innovadores educatives per treballar amb els infants, com l’agrupació per espais segons 

els interessos dels nens i nenes, barrejar per edats i potenciar les habilitats a través de 

les activitats i els projectes abolint, els deures i els exàmens. Tot i així tenen en compte 

les diversitats i porten a terme accions per treballar la diversitat i la inclusió dins l’aula 

d’una manera no sistèmica ni planificada. Sí que apareix la intencionalitat dins del PEC, 

ja que es considera una escola inclusiva però no mostren tenir un pla d’acció per 

treballar aquest temes. Això fa que d’aquestes accions només en siguin conscients 

algunes mestres i la mare del nen amb NEE. He observat que moltes vegades es fa l’acció 

i, al no constar en un protocol d’actuació concret s’oblida o bé no arriba a tota la 

comunitat educativa del Xoriguer. Només la persona que se’n beneficia de l’activitat i la 

mestra que la desenvolupa tenen coneixement i consciencia de tal activitat. 

Per altra banda generalment la informació i les activitats per portar-les a terme 

conjuntament escola i famílies les proposa gairebé sempre l’escola cap a les famílies, no 

a la inversa. La informació es unidireccional de l’escola cap a fora i és el centre qui porta 
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la iniciativa de les reunions que es fan, com es fan i a quin lloc es fan. L’AMPA té un paper 

molt important a l’escola Xoriguer i mostra una estructura forta i col·laboradora però 

amb falta de poder de decisió i empoderament per a ser també l’ens que proposi treballs 

conjunts sobretot, dins l’aula en horari lectiu i a nivell comunitari al poble. En relació a 

l’horari, és un dels impediments que fa que moltes vegades no hi hagi col·laboració 

d’una part o l’altra. 

La comunicació també ha sortit com a punt a millorar dins l’escola. Tant el moment de 

comunicar com la forma com es comunica són punts a millorar. Detecto que l’equip de 

docents desenvolupa canvis en el mètode educatiu dins de l’escola sense tenir en 

compte la opinió dels pares i mares. Ho comuniquen quan ja ho tenen tot planificat i 

això algunes famílies no ho han entomat positivament. La no comunicació o una 

comunicació tardana ha provocat mals entesos en alguna ocasió entre escola i famílies. 

 

- Educació social a l’escola 

Mitjançant les entrevistes i la implicació de les persones entrevistades, volia investigar 

si actualment, l’escola està desenvolupant intervencions pròpies de l’educació social, 

qui les està portant a terme i quina cabuda hi té la figura de l’educador/a social al centre 

escolar, així com detectar quin és el paper de l’educació social en el treball comunitari 

dins de la comunitat educativa. 

Realment les meves expectatives sobre quin és el coneixement d’aquest àmbit eren 

molt elevades i, després de la investigació, han quedat força reduïdes. En general hi ha 

un desconeixement vers la figura de l’educadora social i les seves funcions així com les 

accions que s’estan portant a terme en l’actualitat des de l’ajuntament per treballar la 

inclusió. El poc que coneixen ho relacionen amb la tasca d’apagar focs, és a dir, 

solucionar problemes sobretot en temes socioeconòmics. Per tant l’escola considera 

que no està desenvolupant cap tasca que no li toqui però si veuen necessari que la figura 

de l’educadora pugui entrar a l’àmbit escolar per poder donar un cop de mà amb tots 

els temes relacionats amb conflictes, gestió socioeconòmica i reforçar la relació entre 

escola i famílies. 
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Famílies, educadora i escola entenen el treball comunitari com totes aquelles accions 

que es fan des de la institució per la societat. Organitzades des de la institució per 

promoure la implicació de la societat. El treball comunitari no ha de sortir de la institució 

sinó de la comunitat per la comunitat i l’educació social hi té un paper molt important 

per articular els diferents actors en el moviment comunitari. Una mare, durant 

l’entrevista, afirma que fa molts anys va haver unes jornades sobre inclusió promogudes 

per uns pares i mares moguts per la necessitat de fer alguna cosa per la inclusió. La figura 

de l’educador/a social pot acompanyar en aquest procés des de l’educació social, 

proveint d’eines, metodologia i estratègies d’intervenció. Empoderant a les famílies. 

A dins de l’escola, comunitat educativa, passa el mateix. Hi ha moltes accions i 

estratègies que podria desenvolupar l’educador/a social. Per reforçar els llaços entre 

escola i famílies, desenvolupar accions per treballar la diversitat i la inclusió, la 

sensibilització social d’aquests termes. Acompanyar en el procés d’aprenentatge dels 

infants. Assessorar a l’equip de docents tant en temes comunicatius, com de 

desenvolupament de temes socials a l’aula, com treball entre docents (treball d’equip)... 

 

- Dificultats de la recerca 

Un dels objectius específics era investigar quin és el paper de l’EAP en temes de 

diversitat i com, des de la institució, es vetlla per la inclusió. Desenvolupar i assolir 

aquest objectiu no ha estat possible, dons no vaig poder portar a terme l’entrevista amb 

la tècnica de l’EAP que intervé a l’escola Xoriguer, per motius personals d’ella. És cert 

que per completar la recerca m’ha faltat la seva opinió i experiència. Introduir el seu 

testimoni professional era del tot rellevant en aqueta recerca per la importància i relació 

directa amb la diversitat i les persones ateses a l’escola. Si que amb els diferents actors 

s’ha parlat de quina és la seva intervenció però no queda clar com la porta a terme. 

Lligat a aquest tema també ha estat complicat Descobrir quin és el paper del sistema 

educatiu en el model d’escola. Quina és la mirada educativa i des d’on s’inicia aquesta 

mirada, des de quin departament (educatiu, econòmic...) mitjançant la col·laboració de 

l’EAP. 
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7 Futures línies de treball 
 

Per a redactar aquest punt he utilitzat la mateix estructura que en les conclusions. Per 

tant les propostes de millora estan organitzades en tres blocs: Diversitat – inclusió, 

Escola, famílies i treball comunitari i Educació Social a l’escola. 

Aquestes recomanacions tenen base a l’anàlisi i els resultats, els punt forts i febles de 

l’escola en relació a la diversitat, la inclusió i el treball comunitari, les estratègies per 

fomentar el treball comunitari que ha proposat les persones entrevistades i les 

conclusions de la investigació. He associat els punts febles que diuen tenir amb els punt 

forts, per trobar noves vies d’intervenció més positives i orientades a l’acompanyament 

dels infants en el seu aprenentatge i a un treball comunitari actiu. 

Cal dir que la intenció era fer propostes de millora, argumentar i proporcionar material 

i estratègies per poder aplicar-les. Ha faltat temps per poder desenvolupar més en 

profunditat aquest apartat. Tot i així sí que faig alguna aportació a tenir en compte en 

futures línies de treball. Per tal com he viscut el procés i la gran importància que té per 

a mi el tema tractat, no podia tancar la investigació amb l’anàlisi i les conclusions. 

Una de les intencions era poder contrastar la informació recollida en relació a la 

intervenció de l’educadora social de l’ajuntament a l’escola Xoriguer, amb l’experiència 

de l’educadora social de l’escola La Sínia de Vic que, com he dit al principi d’aquest 

treball, era la primera proposta que tenia per fer el treball de recerca. A l’escola la Sínia 

sí que, temps enrere, va tenir la figura de l’educadora social dins l’escola, tot i que 

actualment es desenvolupen accions socioeducatives a través d’una professional de la 

integració social i hi destina menys hores de les que s’hi havia destinat. 
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- Diversitat i inclusió dins l’escola Xoriguer 

 

Taula 7 

Propostes de millora 

Punts Febles davant diversitat i inclusió Propostes de millora davant diversitat i inclusió Punts Forts davant diversitat i inclusió 

Teòricament tenen molt clars els 

conceptes però a la pràctica els hi costa 

més 

Crear un pla de treball sistèmic que les ajudi a tenir 

clares les intervencions, en el moment que s’han 

de realitzar, com s’han de realitzar, amb qui i amb 

quin objectiu. 

- Tenen clars els conceptes i saben que les 

metodologies utilitzades han d’anar 

orientades a la diversitat i la inclusió. 

- Sempre fomenten que tots i totes som 

diferents. 

El model educatiu no funciona per a tots 

els nens/es d’igual manera 

Lligat al punt anterior. Si estableixen línies de 

treball sistèmiques després de detectar 

necessitats i establir objectius, detectaran molt 

més efectivament, quines són les necessitats 

individuals i, per tant, podran intervenir més 

acuradament en funció del perfil de cada alumne, 

sense sortir del treball grupal inclusiu. 

- El nen/nena és el centre i diuen adequar-se 

a cadascun segons les seves possibilitats. 

- Tenen una manera de treballar 

diversificada, per projectes i per interessos, 

més adequada a la realitat social, no tant 

curricular. 



104 
 

- Combinen el treball per grups reduïts 

heterogenis de diferents edats inclús amb 

l’individual per valorar l’evolució 

Falta de formació Ampliar la formació en referència als conceptes de 

diversitat i inclusió enfocada a l’acompanyament a 

les aules. 

 

Falta de recursos humans. Contemplar la possibilitat d’incorporar la figura de 

l’educador/a social a l’escola. 

 

Falta de confiança en poder aconseguir 

fites d’inclusió. Inseguretat. 

Interioritzar conceptes, metodologia i formes 

d’intervenció. Creure realment en el què fan. 

D’aquesta manera guanyaran en seguretat i 

confiança a l’hora d’acompanyar als infants en 

l’aprenentatge i informar a les famílies. 

 

Falta de comunicació. 

Falta de cohesió de l’equip de docents. 

Calen estratègies de comunicació interna i 

externa. L’objectiu ha de ser que la informació 

circuli i arribi a tots els actors implicats. Tenir en 

compte el lloc, el moment i el mitjà a l’hora de 

comunicar. D’aquesta manera la informació fluirà 

i l’equip de mestres estarà més cohesionat. 
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Aprofitar les reunions entre AMPA i equip directiu 

per consensuar actuacions del proper curs. 

La comunitat de l’escola Xoriguer proposa: 

- Millorar la comunicació dins de l’escola. 

“(...) Tots els que no s’impliquen deu 

ser o bé perquè no se’ls ha 

engrescat prou o bé perquè no se’ls 

hi ha explicat prou bé. (...)”(E4 p. 4) 

 

Font: Creació pròpia. 

 

 

Recordem que la pròpia escola Xoriguer té molt potencial i molts punts forts per poder portar a terme noves estratègies que donin més valor al 

sistema educatiu que ja utilitzen. L’escola Xoriguer per aconseguir nous reptes en diversitat i inclusió parteixen de la base que tenen molt clar els 

conceptes diversitat i inclusió i volen que l’escola vagi en la línia d’escola inclusiva. 
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- Escola, famílies i treball comunitari 

Taula 8 

Proposta de millores 

Punts Febles davant treball comunitari Propostes de millora davant diversitat i inclusió Punts Forts davant treball comunitari 

- Sobrecarregades de tasques. 

- Manca de temps. 

- Falta d’acceptació de les 

propostes de les famílies 

- L’escola no veu clar deixar entrar 

a les famílies a les aules. 

Davant la sobrecàrrega de tasques només se’m 

ocórrer que puguin plantejar-se la possibilitat de 

delegar tasques pròpies de l’educació social a la 

professional de l’àmbit i, també, demanin la 

col·laboració de les famílies en els processos 

educatius dins de les aules. Obrir les portes a 

noves maneres d’educar des d’una mirada social i 

amplia la diversitat. Amb un treball comunitari 

cooperatiu el temps també s’optimitza. 

A través del treball cooperatiu entre escola i 

famílies es pot treballar la sensibilització a nivell 

comunitari, la solidaritat i l’acompanyament a les 

famílies que més ho necessitin. Podrien 

promocionar activitats inclusives amb la finalitat 

- La implicació de les famílies en el 

projecte de l’escola 

- Té oportunitats i espais per treballar 

amb les famílies i crear bon ambient 

- És activa, flexible i té capacitat 

d’adaptació 

- Implicació i relació amb les famílies 
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d’evitar l’exclusió a les aules. La clau està en la 

implicació i la complicitat de l’equip directiu del 

centre amb les famílies, per combatre l’exclusió. 

La comunitat de l’escola Xoriguer proposa: 

- Estar i ser pròxims a les famílies i poder 

intercanviar impressions quan sigui 

necessari. 

Inseguretat davant el desconeixement Es torna a repetir el terme inseguretat. En canvi a 

l’analitzar els punt forts es veu com l’escola 

Xoriguer veu moltes potencialitats d’ella mateixa 

davant del treball comunitari. Només puc 

proposar que tinguin en consideració aquests 

punts forts, els interioritzin i els portin a la 

pràctica. L’escola Xoriguer té molt potencial per 

portar a terme accions comunitàries.  

La comunitat de l’escola Xoriguer proposa: 

- Més comunicació entre les tres escoles del 

poble. Es podrien coordinar. 

- Activitats comunitàries per fomentar la 

participació, sensibilització i cooperació. 

- El respecte vers la comunitat 

- Sentiment de pertinença al poble 

- Intencionalitat i predisposició d’obrir-

se i col·laborar amb el poble sempre 

- És activa, flexible i té capacitat 

d’adaptació 

- Sentiment de pertinença al poble 

- Té relació amb els demés, és 

accessible 

- Compta amb la integració en el treball 

de l’entorn al PEC 
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- Curses de cadires de rodes. 

- Gimcana. 

- Cursa del laberint per persones amb 

discapacitat mental. 

- Una arrossada en motiu de... 

- Capacitat de detectar més casos 

d’alerta i poder-los treballar 

comunitàriament 

Obligacions curriculars En aquest punt faig un reclam a la institució. Al 

departament d’educació, ajuntament i al servei de 

l’EAP. És difícil canviar sinergies i molt més si 

l’ordre ve de dalt però des d’un pensament crític i 

amb la intenció de seguir els ritmes socials actuals 

i buscar una millora en l’àmbit educatiu, és 

possible fer petits canvis a nivell intern per 

millorar les estratègies de treball. 

La comunitat de l’escola Xoriguer proposa: 

- Fer un treball cooperatiu amb l’EAP podria 

anar bé per treballar diferents aspectes de 

diversitat i inclusió ja que tenen una altra 

visió. 

“(...)  Fer un treball cooperatiu 

potser ens ajudaria però la veritat 

- Sentiment de pertinença al poble 

- La importància, com a institució, 

d’incidir en la societat 
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és que no ens l’hem plantejat. (...)” 

(E1 p. 7) 

-  

- Falta de participació de tothom 

- Falta d’iniciativa per fer propostes 

- Falta d’un espai ampli per poder 

fer trobades amb les famílies en 

horari lectiu 

Proposo donar-li una volta a les trobades entre 

famílies i escola. Canviar dinàmiques en les 

reunions. Que siguin més actives i participatives. 

Fomentar la participació de totes les famílies. 

Veure si hi ha algun col·lectiu que no hi participa 

gairebé mai i per què? I treballar aquesta 

participació. 

Donar la possibilitat a les famílies a fer propostes 

d’activitats que es puguin portar a terme de forma 

conjunta. Moltes vegades són les famílies les que 

detecten les necessitats. 

Trobades en horari lectiu per fomentar el vincle 

entre escola i famílies. 

- Intencionalitat i predisposició d’obrir-

se i col·laborar amb el poble sempre 

Font: Creació pròpia. 

 

Només cal una empenta i creure realment que junts poden fer més feina i la que facin pot ser molt més eficaç.
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- Educació social a l’escola 

Com ha anat sortint en els dos punts anteriors, tenir en compte la figura de l’educador/a 

social en futures actuacions podria contribuir en la millora del funcionament del centre 

escolar. És una figura molt desconeguda per la comunitat educativa de l’escola Xoriguer 

i per tant una de les propostes de millora és tenir més coneixement vers aquest 

professional i totes les actuacions que pot desenvolupar dins dels centres escolars. 

Paral·lelament en totes les futures línies de treball hi està present l’educació social, en 

assessorament, acompanyament, intervenció i prevenció. 

Aquest projecte forma part d’aquestes millores en les futures línies de treball de l’escola 

Xoriguer. 

Per altra banda voldria aportar idees, pendents de desenvolupar per a treballar aquestes 

millores. 

- Realitzar tallers de teatre dins de l’horari lectiu, a les aules per a treballar la 

diversitat i la inclusió. Obert a que puguin participar les famílies. 

- Organitzar diversos tallers d’interès per mares i pares dins de l’escola adaptant 

l’horari a les necessitats. 

- Organitzar trobades dins l’escola en un espai acollidor que faciliti un ambient 

distès en el que es pugui reforçar el vincle entre famílies i docents. 

- Realitzar accions a través de l’aprenentatge servei40. Tothom hi guanya. 

- Portar a terme tallers per realitzar material per a l’escola. 

 

 

 

 

                                                           
40 APS (Aprenentatge Servei). És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de 
servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Els participants es formen aportant a la comunitat 
sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Consultat el 11 de maig de 2018 a 
http://www.aprenentatgeservei.org/index.php?cm=02  
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