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L’equip directiu i l’impuls de la participació. 
Evolució, actualitat i perspectives de futur dels plantejaments 

participatius en el funcionament quotidià dels centres educatius 

Jornada de Direcció de Centres Educatius - JorDi 

MATARÓ 2019 



Presentació 

La participació de les persones en la presa de decisions que tenen una repercussió 

directa en les seves vides es troba a la base de les societats democràtiques. Els vilatans  

d’un municipi participen en l’elecció de l’alcalde en funció d’un programa de govern, 

donen suport, qüestionen o bé censuren els acords del ple municipal, protesten o es 

manifestes quan consideren que es vulneren els seus drets o els interessos col.lectius, 

etc. La participació, per tant, permet moderar o influir en l’exercici del poder 

mitjançant l’expressió de preferències, demandes, propostes, queixes, denúncies, etc. 

En el cas d’un centre educatiu, la participació es fa realitat mitjançant la intervenció de 

persones que, a títol individual o en representació d’un col.lectiu (professorat, tutors, 

AMPA, famílies d’alumnes de 2on curs, PAS, monitors de menjador…), intervenen en la 

discussió i en la presa de decisions relacionades amb aspectes de la vida escolar. La 

plena participació implica prendre part en cadascuna de les fases d’un projecte o 

iniciativa: des de la idea inicial, passant per la planificació i la implementació, fins la 

valoració final. Ara bé, això no sempre és possible: perquè el dirigents no ho 

permeten/fomenten, perquè els professionals hi renuncien o no hi mostren interès, 

perquè requereix una gran inversió de temps i esforç, perquè implica conflictes 

derivats de la defensa de posicionaments o interessos divergents, perquè cal regular 

els temps, els procediments i les formes de participació amb els consegüents riscos de 

burocratització o usos espuris...  

La participació de les persones (del professorat, de l’alumnat, de les famílies i, també, 

de les administracions) constitueix un element clau per al progrés dels centres 

educatius però cal reconèixer que presenta múltiples dificultats en la seva posada en 

pràctica. Al llarg de la Jornada es considerarà quin ha de ser el paper dels equips 

directius en l’impuls, l’animació i en la conducció de la participació. Prèviament, 

sembla necessari plantejar-se l’existència de diverses maneres de concebre-la, 

analitzar les raons que la justifiquen, considerar-ne l’existència de diverses modalitats, 

acceptar-ne les possibilitats i, també, les limitacions...  

JorDi-2019 es proposa aportar una visió polièdrica de la participació als centres 

educatius. Vols participar-hi? 
 
Objectius 

1.- Analitzar els aspectes clau en la construcció d’una cultura de la participació en els 

centres educatius. 

2.- Afavorir la comprensió en profunditat dels diversos punts de vista a considerar en el 

foment de la participació escolar. 

3.- Propiciar l’intercanvi d’experiències, el debat i la construcció conjunta de 

coneixement entre els participants. 
 
A qui s’adreça? 

A directius de centres educatius, a docents interessats a accedir a la direcció, a mestres 

i professors, a mares i pares d’alumnes, a administradors de l’educació, a inspectors/es 

i, en general, a persones interessades pel progrés de la participació als centres 

educatius.  
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9,00 a 9,15 h. Acreditació i recollida de documentació 

9,15 a 10 h. Una invitació a la participació. 
Dinamitzadora:  Sra. Sònia Colomer Garrido 
 Directora de l’Escola Marta Mata de Mataró. 

10 a 10,15 h.  Inauguració 
Sr. Pere Masó i Anglada 

Director Territorial del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental 
Sr. David Bote Paz.  

Alcalde de Mataró 

Sr. Jordi Salayet Garcia 
Director de la Fundació Universitària Martí l’Humà. 

10,15 a 11 h. Fonamentació  

 En què consisteix la participació?. Possibilitats i limitacions dels  
 models participatius en els centres educatius 

Sr. Joan Teixidó Saballs  
 Professor titular d’Organització i Direcció Escolar. Universitat de Girona. 
Presenta Carme Civit 
 Presidenta del Moviment Educatiu del Maresme 

11 a 11,30 h. Descans  

11,30 a 12,30 h. Actualitat  

 Taula rodona “La participació del claustre: reptes i projectes”  
Sr. Rubén García Oria 

Director de l’escola Antonio Machado de Mataró  
Sra. Montse Paradeda Camós 

Directora de GEM de Mataró  
Sra. Fàtima Prat Tordera 

Directora de l’institut Miquel Biada 
Modera. Sra. Lourdes Gil Soler 

Cap de l'Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar al Servei Territorial 
Maresme-Vallès Oriental 

12,30 a 13 h.  Explicació i presentació de resultats de la dinàmica d’acollida  
Sra. Carina Torres Martínez 

Directora de l’Institut les Cinc Sénies de Mataró  

13 a 13,25 h. Presentació del llibre El projecte de direcció a Catalunya  
Sra. Núria Saborit Coll. Institut Les Margues de Calldetenes 

Sr. Josep Bofill Deu. Escola Puig d’Arques. Cassà de la Selva 
Introdueix: Sr. Agustí Rubio Bernabeu. ForDires 

13,25 a 13,40 h. Presentació de SALT-2020 i expressió d’interès per JorDi2021 
Sra. Mª Mercè Berengueras Pont. Sra. Glòria Montoy Miret. Sra. Alba Abulí Feixas 

ForDires  

13,40 a 14,00 h. Presentació de l’EdCamp sobre Direcció Escolar 
Sr. Toni Aguilar Vidal 

Director de l’Escola Pia de Mataró  
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16,30 a 18,30 h. EdCamp sobre Direcció Escolar (cal una inscripció específica) 
Sr. Toni Aguilar Vidal i Sr. Albert Barnils Castany 

Directius d’escola Pia Mataró i del CRP del Maresme I - Mataró  



 
Participació 

Admissió oberta a totes les persones interessades  

Acceptació de les inscripcions condicionada per l’aforament: 250 persones 

Assignació de places per ordre d’inscripció 

Consulta el llistat d’admesos a www. fordires.org  
 
Inscripció Gratuïta 
Omple el butlletí que trobaràs al www.fordires.org a l’apartat Jornades 

Període d’Inscripció: del 15 de març al 30 d’abril de 2019 
 
Equip Organitzador 
Les direccions de: 
 

     

     
 
Lloc de realització 
Institut Miquel Biada 

Avinguda de Puig i Cadafalch, 89 

Mataró 
Ubicació Institut Miquel Biada 

Aparcament 
Al voltant de l'institut és difícil aparcar. Proposem dues alternatives 
1.- Aparcament gratuït a 15 minuts caminant. 

Adreça: Ronda President Tarradellas, 1 - Mataró.  
2.- Gintra, aparcament de pagament de la Pl. Granollers. (a 5 min. caminant) 

Adreça: Camí de la Geganta, 90, - Mataró 

50% de descompte per als assistents a les jornades. 
 
 
Amb el suport de 
 

  
 

 
 

 


