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Parlem del Vila 

Es tracta d’obrir un debat per plantejar i identificar, de manera ordenada, 
aquells aspectes dels quals ens sentim satisfets i que ens agraden, i 
alhora  aquells que ens preocupen, que ens motiven, que voldríem 
millorar o que no entenem.
Per fer-ho hem utilitzat una metodologia senzilla: ordenar la realitat del 
Vila en tres grans àmbits, i sobre cada àmbit fer-nos dues preguntes:

ORGANITZACIÓ 
DEL CENTRE

PROJECTE 
EDUCATIU

ÚS DE LA 
TECNOLOGIA 

MÒBIL

Què funciona? Què podem millorar?

Es tracta sobretot d’aportar idees, no de buscar so lucions
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Es treballa en grups i per a cada un dels tres àmbits proposats es fan 
aportacions per destacar aspectes...

M’agrada

No ho veig clar

Les aportacions són obertes, cada grup les 
presenta i a mesura que són explicades es van 
reordenant al mur.

Dins de cada àmbit les propostes s’agrupen a 
l’entorn d’idees o aspectes que tracten 
temàtiques similars

La sessió identifica més aspectes a millorar que as pectes positius. Aquests 
resultats són propis d’aquest tipus de sessions, ja  que les famílies volen canalitzar 
sobretot allò que els preocupa. No obstant això, ca l remarcar l’existència de prous 

elements de satisfacció. 

A continuació es resumeixen els aspectes més significatius de les idees 
exposades al mur, que es poden veure al final del document, però també
de la discussió que van generar els diversos comentaris.
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En aquest apartat s’han recollit aspectes 
relacionats amb les sortides, els espais de 
tutoria, els projectes, les avaluacions i els 

exàmens de batxillerat, el mètode, la 
funció docent, l’ús del moodle, les 

optatives , l’atenció a les necessitats 
educatives especials i la orientació. 

PROJECTE 
EDUCATIU

ÚS DE LA 
TECNOLOGIA 

MÒBIL

En aquest apartat hi 
trobem aspectes 

relacionats amb l’ús dels 
mòbils al centre.

ORGANITZACIÓ 
DEL CENTRE

En aquest apartat s’han recollit aspectes 
relacionats amb la comunicació, el pati, 
l’ús dels lavabos, l’horari, la normativa, la 
informació i la substitució dels docents en 

cas de baixes i d’absència.
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Les famílies posen de manifest una certa disconformitat respecte la gestió de les 
substitucions i baixes dels docents. Conscients de les dificultats en aquest àmbit, 
que depassen la capacitat del centre, fan esment en la necessitat de planificar més 
adequadament qui s’ha d’ocupar d’una classe que té un docent de baixa i, sobretot, 
com s’ha d’ocupar el temps perquè segueixi sent lectiu i de profit.
D’altra banda, hi ha una queixa clara referida a la falta de puntualitat d’alguns 
docents.

La normativa del centre quant a faltes, justificacions, control d’absències, etc... no 
és ben valorada en general per les famílies. Se la veu complexa, excessivament 
pesada i burocràtica i, en el fons, poc útil.

La Comunicació amb les famílies, en canvi, es valora com escassa. Es creu que hi ha 
poca informació, tant pel que fa a criteris, directrius, activitats del centre, com 
sobretot en la relació dels tutors amb les famílies. Es fa un esment especial a la 
realització tardana de la sessió amb pares i mares de 1er d’ESO i a una demanda 
d’una major transparència sobre les quotes a pagar per les famílies. 

BAIXES DELS DOCENTS

NORMATIVA

COMUNICACIÓ

Organització del 
centre
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És produeix una queixa unànime respecte la situació de tancament dels lavabos, 
especialment els de les noies i es demana que sigui quina sigui la causa per la qual 
estan tancats aquests quedin oberts i es puguin utilitzar.

L’horari és un element ben valorat per les famílies, malgrat que la jornada intensiva es 
veu en molts cassos amb resignació. L’horari és un àmbit de clara disparitat de criteris 

per part de les famílies.

ÚS DELS LAVABOS

Es posa de manifest una certa sensació de resignació respecte el pati de l’Institut 
però amb la voluntat de poder trobar solucions alternatives. Destaca que en el cas 
del Vila de Gràcia l’edifici condiciona excessivament la vida organitzativa i 
quotidiana del centre i seria bo poder reflexionar amb profunditat sobre aquest 
aspecte.

PATI

Organització del 
centre
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Es posa de manifest la necessitat de millorar els espais i la funció tutorial en general 
i, de manera concreta el seguiment individual dels tutors cap als alumnes. Es creu 
que cal potenciar les tutories i la funció dels tutors, especialment en els primers 
cursos d’ESO, però sobretot que cal un Pla d’Acció Tutorial que s’apliqui per part de 
tots els docents i que les famílies coneguin.

TUTORIA

El projecte educatiu és l’àmbit que genera més debat i participació per part de les 
famílies. En general es valora de forma molt positiva la divisió a 1er d’ESO en tres 
grups, però es troba a faltar transversalitat entre grups i matèries, i sobretot 
coordinació entre assignatures i docents quant a exàmens i deures. Es fa palès un 
malestar generalitzat en aquest àmbit i es constata una falta de coneixement per 
part de les famílies del projecte educatiu del centre i de la seva aplicació. Es voldria 
un projecte educatiu inclusiu, clar i concret i, com s’apunta més avall, amb 
metodologies innovadores.
En aquest àmbit també es destaca la importància dels alumnes, la necessitat de 
potenciar la seva participació i de fer enquestes per conèixer les seves percepcions i 
valoracions.

PROJECTE EDUCATIU

Les sortides són un element ben valorat en general i on es mostra clarament una 
satisfacció per part de les famílies i es planteja si de cas la possibilitat d’ampliar-les.

Projecte educatiu
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Es fa esment de la necessitat de disposar de criteris d’avaluació públics i clars i de 
fomentar l’avaluació continuada en detriment dels exàmens finals. En aquest 
aspecte, hi ha una queixa respecte els exàmens de batxillerat i sobre els 
mecanismes d’avaluació en general. En aquest sentit, es manifesta la necessitat de 
fer més transparent la revisió d’exàmens 

AVALUACIÓ

Que es facin les classes més interactives o que la didàctica sigui menys memorística
i s’apliquin sistemes més innovadors a les classes són afirmacions formulades per 
les famílies que volen apostar per projectes més dinàmics. Es demana que es facin 
algunes assignatures en anglès i que s’elimini l’actual disparitat de criteris docents 
en mateixes assignatures en un mateix curs. 

MÈTODE

En aquest apartat s’apunta la sensació de disconformitat amb algunes pràctiques 
docents. Es tracta d’una qüestió molt àmplia que abasta des de la pràctica d’algun 
docent en concret a la disparitat de criteris entre docents en un mateix curs i 
assignatura, que ja ha estat assenyalat. S’insisteix en la necessitat d’unificar 
pràctiques, materials i metodologies, en la necessitat de coordinar maneres de fer, 
especialment les tasques encomanades als alumnes i de posar a disposició dels 
alumnes el material necessari. Es posa de manifest també una posició
d’autoritarisme per part d’alguns docents i la necessitat de democratitzar la relació
amb els alumnes i recollir la seva opinió

FUNCIÓ DOCENT

Projecte educatiu
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Es valoren molt els intercanvis en llengües i la possibilitat de disposar de diverses 
optatives. En la línia de millora s’apunta la possibilitat de poder fer tastets a 1er 
d’ESO que permetin una visió més àmplia. 

OPTATIVES

Es valora positivament la utilització de la plataforma Moodle però es plantegen 
dubtes sobre si hi ha una supervisió suficient de la tasca que fan els alumnes i si 
se’n treu tot el potencial. 

MOODLE

Hi ha un reconeixement sobre el correcte tractament de la diversitat cultural a 
l’Institut.  Tanmateix, es destaca la necessitat de reforçar les funcions i el paper de 
la psicopedagoga. Es considera que la psicopedagoga està fent una bona tasca 
professional, però que caldria apostar per un Pla Psicopedagògic consistent, que fos 
transversal i aplicat pel conjunt del professorat. Es considera que caldria un Pla que 
permetés un tractament de la diversitat eficaç i adapatat als nens i nenes amb 
dificultats d’aprenentatge. 

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Projecte educatiu
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En l’àmbit dels Projectes específics, la Biblioteca i l’Hora de Lectura destaquen com un 
dels punts forts del Vila de Gràcia, amb una satisfacció molt generalitzada per part de 

totes les famílies

Es valora molt positivament la intervenció dels educadors de carrer al centre i es 
considera que caldria incrementar activitats d’aquest estil per tal de prevenir de 
manera més eficient les possibles relacions abusives o d’assetjament que es puguin 
produir al centre.  Al mateix temps, es destaca la necessitat de disposar de protocols 
específics per aquests cassos.  

SOCIAL

Es posa de manifest la importància de treballar la orientació acadèmica i 
professional al centre. Es demana potenciar la informació i posar a l’abast de 
l’alumnat recursos i mecanismes d’orientació que i els permetin fer tries de manera 
conscient per poder valorar les diferents opcions  i les seves implicacions.  

ORIENTACIÓ

Projecte educatiu
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La utilització de la tecnologia mòbil es considera que pot ser una oportunitat i un port fort 
en el projecte educatiu del centre si es desenvolupa un bon projecte que integri la 

tecnologia de manera transversal en les pràctiques docents. 

De la mateixa manera, es considera que caldria un debat sobre la utilització dels 
mòbils com eines pedagògiques i que, si es considera adient, el resultat passés a 
formar part del projecte educatiu del centre. En aquest cas, caldria assegurar que 
tots els alumnes disposessin de les eines necessàries, per no generar desigualtats. 
S’alerta també sobre la utilització del mòbil a l’aula per part d’alguns docents 

A L’AULA

Hi ha debat intens a l’entorn de quina ha de ser la utilització del mòbil al centre 
diferenciant entre la seva utilització didàctica i social fora de les aules. Pel que fa a 
l’ús fora de les aules i, fonamentalment al pati, es creu que caldria una reflexió
seriosa, amb les famílies, que establís una nova pauta. Es fa explícit que des del 
Consell escolar ja s’ha plantejat aquesta qüestió

AL CENTRE

Ús de la 
tecnologia mòbil
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Algunes conclusions a l’aire

La comunicació
és un factor 
essencial a 
potenciar

Incrementar el coneixement de tota la 
comunitat, clarifica els canals de 

relació, difon les creences i valors del 
centre i ajuda al treball en equip i a la 

direcció.

El projecte 
educatiu 

preocupa a les 
famílies

Metodologies innovadores però sobretot 
coordinació i compartir criteris didàctics i 
d’avaluació, amb una especial mirada a la 
funció tutorial i al paper dels docents.

Atenció als alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge i als 
processos d’orientació personal, 
acadèmica i a les transicions.

El paper de les famílies, la  
relació amb l’entorn i els 

projectes singulars són també
elements a preservar

Lús de la tecnologia 
mòbil requereix un 
plantejament de 

fons

Cal estar molt atents als  
fenòmens socials que es 
produeixin al centre
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