
Participació de les famílies
La col·laboració  i  la  participació  de  les  famílies  dels  alumnes és  imprescindible  per  assolir  els  millors 
resultats educatius en un centre i contribuir a la millor integració escolar i social de l’alumnat.

En el cas de les famílies nouvingudes, el centre establirà els mecanismes necessaris per facilitar la seva 
integració en la vida del centre. 

A la web: www.xtec.cat/lic/nouvingut/families_com.htm els centres disposen d'informació seleccionada i de 
diferents models de notes de comunicació amb les famílies, traduïts a diversos idiomes.

Una  primera dimensió de col·laboració i participació és la que es dóna normalment per mitjà del tutor o 
tutora. Aquesta es refereix al seguiment continuat dels progressos educatius de cada alumne/a durant tot el 
seu temps de permanència a l’escola. La programació horària del centre tindrà en compte les possibilitats 
dels pares i mares per tal de facilitar-los les entrevistes amb els tutors de llurs fills i filles.

Una  segona dimensió és la de caràcter  col·lectiu:  la  participació de pares i  mares com a sector de la 
comunitat educativa en la gestió del centre. En aquest sentit, cal tenir present que per garantir la presència 
de mares i pares en la vida del centre s’han de satisfer unes condicions mínimes:

� facilitar espais, i l’accés a aquests espais en l’horari adequat, per a les activitats de les associacions 
de mares i pares,

� reservar espais en el tauler o sistema d’anuncis del centre per a les associacions de mares i pares,

� establir un calendari de contactes periòdics entre l’equip directiu del centre i les associacions de 
mares i pares.

Així mateix, a fi que el  consell escolar del centre sigui efectivament un organisme de participació de les 
famílies, és necessari que:

� es programi un calendari de reunions que n’inclogui, com a mínim, una a començament de curs, una 
altra al final i una cada trimestre,

� les reunions del consell escolar tinguin lloc en un horari que permeti l’assistència dels representants 
de mares i pares,

� la convocatòria de les reunions s’efectuï amb prou antelació,

� es faciliti prèviament informació i documentació dels temes que es tractaran en les sessions del 
consell escolar,

� es confeccioni l’ordre del dia de les sessions de manera que incorpori els punts que puguin sol·licitar 
el sector de mares i pares,

� es difonguin a tota la comunitat educativa els acords del consell que tinguin un interès general,

� es garanteixi al sector de mares i pares membres del consell escolar la disponibilitat de les actes de 
les sessions del consell.

Els  pares i  mares dels alumnes poden col·laborar  també en el  desenvolupament  d’activitats  generals i 
ordinàries que es fan al centre i en les activitats organitzades, si escau, dins el Pla educatiu d’entorn.
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� es confeccioni l’ordre del dia de les sessions de manera que incorpori els punts que puguin sol·licitar 
el sector de mares i pares,

� es difonguin a tota la comunitat educativa els acords del consell que tinguin un interès general,

� es garanteixi al sector de mares i pares membres del consell escolar la disponibilitat de les actes de 
les sessions del consell.


