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1. Introducció 

El treball que he realitzat està emmarcat i forma part del Projecte d'investigació “Familias y 

escuelas. Discursos y prácticas cotidianas sobre la participación en la educación obligatoria 

(referencia: EDU2012-32657) de la convocatoria 2012 del Subprograma de Proyectos de 

Investigación Fundamental no Orientada del Ministerio de Economía y Competitividad”, que 

engloba les dinàmiques de participació a l'escola obligatòria a les comunitats autònomes de 

Catalunya, Aragó, Illes Balears i La Rioja. 

Aquest projecte ha tengut dues grans fases, de les quals només he participat a la segona. La 

primera fase consistia en recavar informació mitjançant entrevistes de distints agents implicats 

en la comunitat educativa, així com, responsables polítics, federacions i associacions de 

pares i mares d'alumnes, moviments socials, moviments de renovació pedagògica, tècnics en 

educació, representants sindicals, equips directius, professors...). 

La segona fase, en la que he pogut participar, ha consistit en la realització d'una etnografia en 

distints centres, tant de primària com de secundària, de les distintes comunitats que hi 

formaven part. En aquests centres s'han realitzat etnografies a través de l'observació activa i 

la realització d'entrevistes semi-estructurades als equips directius, als docents, als directius de 

les AMPA, a pares i mares i a altres integrants de la comunitat educativa que despertassin cert 

interès per a la recollida de dades, a més d’un anàlisi dels distints documents de centre. 

D'aquesta manera, l'objectiu principal del projecte era conformar un mapa de la participació de 

les famílies en aquests centres, on s'expressen els factors que possibiliten experiències d'èxit  

gràcies a aquesta participació. 

La primera fase del projecte va servir per determinar quines escoles i instituts eren els més 

adients per anar a investigar. L'institut en el que vaig realitzar l'etnografia va ser esmentat per 

distints informadors durant la primera fase i a més a més, va ser triat perquè ha rebut distints 

guardons i premis per la seva labor educativa. 

Una vegada s'havien triat els distints centres d'educació primària i secundària, es va passar a 

la segona fase que, com hem comentat anteriorment, consistia en fer una etnografia en els 

centres triats per determinar el grau i la forma de participació de les famílies i com aquesta 

participació influenciava la realitat diària dels centres. 

Essent estudiant de Màster, un dels responsables del projecte, el Doctor Jordi Vallespir Soler, 

va proposar-me si volia realitzar l'etnografia i participar en el projecte. Les meves ganes per 

investigar i per aprendre a fer-ho, van fer que m'embarqués en l'aventura i d'aquesta manera 

he pogut aprofitar l'experiència i les dades recollides per a la realització del meu treball final 
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de Màster. 

Primer de tot, el Dr. Jordi Vallespir i jo, vàrem fer una visita al centre per tal d'explicar a l'equip 

directiu quines intencions teníem i com havíem de desenvolupar la investigació i aquest va 

accedir sense cap problema. 

La meva funció consistia en la realització d'una sèrie d'entrevistes i una sèrie d'observacions 

que havien de ser fetes durant el darrer trimestre del curs i el primer trimestre del proper curs. 

Això és va decidir així per poder aprofitar el final de curs (reunions amb pares per viatges 

d'estudis, recollides de notes, reunions amb famílies d'altres centres amb infants de sisè curs 

que havien d'anar a l'institut, entrada i sortida del centre dels alumnes...) i per aprofitar el 

principi de curs (benvinguda al nou alumnat i a les noves famílies, noves altes a les 

associacions de pares, reunions AMPA...). 

En aquest treball, s'ha dedicat un apartat per elaborar un marc teòric en el que es justifica la 

necessitat d'incloure a les famílies als centres educatius per a què aquests puguin millorar la 

seva tasca educativa. A continuació, hi ha un apartat dedicat al centre on s'explica l'entorn del 

centre i les seves característiques. Tot seguit hi ha un apartat dedicat a la metodologia on 

s'especifiquen els objectius del treball, així com les distintes tècniques recollides d'informació 

per a la realització de l'etnografia. Seguidament, s'exposen els resultats i s'obri un apartat de 

discussió, per contrastar la realitat del centre amb l'ideal teòric i arribar a unes conclusions, 

apartat que trobam després de la discussió. Per acabar hi ha les referències bibliogràfiques 

citades al treball i els annexos. 

2. L'IES Josep Sureda i Blanes 

En aquest apartat s'explica el context del centre, així com les característiques més importants 

d'aquest. Com he comentat a la introducció d'aquest treball, l'IES Josep Sureda i Blanes ha 

estat guardonat durant aquests darrers anys amb diversos premis i distincions per les 

iniciatives desenvolupades. 

 

Els premis i distincions rebuts són els següents: 

 

- Medalla d’Or de l’Ajuntament de Palma, rebuda el dia 31 de desembre de 2012, que 

tingué lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament. La màxima distinció de la ciutat va ser 

per a la Comissió Educativa del barri de Son Gotleu
.
 

- Premi II Edició (2012) dels premis Onda Cero Mallorca pel projecte “El barri educa”. El 

premi el recollí una comissió d’alumnes dels centres participants. 

- Premi Acción Magistral que promou la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
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(FAD), la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació amb la UNESCO i BBVA. 

 

- Primer premi en el “Concurso nacional para la dinamización e innovación de las 

bibliotecas de los centros escolares ’09”. 

 

2.1 Característiques de l’entorn escolar 

L’IES Josep Sureda i Blanes consta, d’unes instal·lacions a Son Gotleu i unes altres a Son 

Ferriol. L’edifici de Son Gotleu va ser construït el 1990 i el de Son Ferriol és un edifici 

compartit amb altres activitats docents. 

L’IES Josep Sureda i Blanes es troba a la barriada de Son Gotleu, aquest és un barri que va 

sorgir a la perifèria de Palma al voltant dels anys 60-65, inici del boom turístic, per cobrir les 

necessitats d’habitatge dels treballadors que varen arribar per fer feina, bàsicament, al sector 

de la construcció i de l’hoteleria. Actualment aquest nucli es troba integrat a l’àrea urbana de 

la ciutat i comunicada regularment mitjançant 

el transport públic amb la zona centre de 

Palma. 

L’emplaçament del centre en un extrem del 

barri provoca que siguin contigües altres 

barriades de recent expansió: Es Rafal Vell i 

Nou, Es Vivero i la zona del carrer Reis 

Catòlics. La seva morfologia és molt 

heterogènia, tant per la tipologia de les 

vivendes com per la composició dels seus 

habitants, ja que trobam grups de famílies 

joves, noves al barri, al costat de grups 

d’habitants amb arrels a la zona. 

El barri està densament poblat amb famílies 

nombroses que viuen a pisos de dimensions 

reduïdes, molts d’ells de protecció oficial. 

Malgrat que molts dels habitants de Son Gotleu viuen al barri des de fa anys, o fins i tot molts 

han nascut aquí, la gran majoria de residents són castellanoparlants. A aquest fet s’ha d’afegir 

que durant els anys d’apogeu econòmic, varen arribar al barri nombroses famílies immigrants 

procedents de llocs diversos: Marroc, Àfrica subsahariana, Sud-Amèrica. Països de l’Est 

d’Europa i Xina. Famílies que en l’actualitat continuen al barri però, en molt de casos, amb 



4 

 

una situació econòmica precària donada l’actual conjuntura. 

A la zona trobam altres centres educatius. Per una banda, hi ha la xarxa de centres públics de 

Primària (CP Joan Capó, CP Es Pont, CP Gabriel Vallseca, CP Rafal Nou, CP Rafal Vell i CP 

La Soledat); i per una altra, una sèrie de centres concertats tant de l’etapa primària com de la 

secundària, inclosos els batxillerats i cicles formatius, que suposen un greu inconvenient per a 

la expansió educativa i acadèmica com a centre de Formació Professional i de Batxillerat. Tot i 

així l'esperit és el de millorar la qualitat de la tasca educativa i ampliar l’oferta de batxillerats i 

cicles formatius. 

En quant als serveis que s’ofereixen a la zona, es disposa d’un poliesportiu de gestió 

municipal, d’un centre de salut, d’un servei permanent de Policia Local i recentment s’ha 

inaugurat un Centre Cultural a la barriada. La zona més comercial es troba als carrers 

Indalecio Prieto, Reis Catòlics i Metge J. Darder, amb suficients comerços com per abastir els 

habitants del barri. És evident, per tant, la complexitat i la varietat del barri on està situat l’IES 

Josep Sureda i Blanes. 

L’extensió de Son Ferriol de l’IES Josep Sureda i Blanes es troba situat en el terme municipal 

de Palma. La zona on està ubicada la finca té les característiques pròpies de les zones rurals 

properes a Palma i que en els darrers anys pateixen canvis importants, els espais destinats a 

l’agricultura es van convertint en zones residencials i en zones de serveis (grans superfícies 

comercials, hospital...). La majoria del seu alumnat prové d’altres zones de Palma, amb les 

consegüents dificultats de transport que això implica. 

2.2 Característiques del centre 

2.2.1 Característiques físiques 

Al recinte de Son Gotleu s’hi troba l’edifici central envoltat de patis i jardins, amb un gimnàs i 

dos tallers annexes, 4 pistes esportives, dues zones enjardinades, un aparcament per motos i 

dos per cotxes. 

Dins l’edifici es disposa de 20 aules grans i 5 petites, més 2 aules d’Informàtica, 2 de Plàstica i 

1 de Música. També s’hi troben 4 laboratoris, de Física, Química, Biologia i Geologia, a més 

de la Biblioteca, una aula per l’AMPA i un Bar-Menjador. A la part nova es troben les aules del 

CFGM Forneria a més de la sala d’actes. 

A l’extensió de Son Ferriol es disposa de 3 aules, pistes esportives, vivers, umbracle i 

hivernacle. Encara que l’edifici depèn de l’Ajuntament de Palma, també precisa 

d’intervencions importants en les infraestructures i es fa necessari coordinar-se amb els altres 

responsables que ocupen l’espai (Camp d’Aprenentatge i Centre d’Educació especial) a l’hora 
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de demanar qualsevol tipus de millora. 

 

2.2.2 Característiques del professorat 

Composen actualment el Claustre de l’IES 95 professors i professores, dels quals 11 

imparteixen les classes a l’extensió de Son Ferriol. 

Un 53% del professorat té destí definitiu al centre des de ja fa uns anys i per tant coneix bé les 

seves característiques i forma part activa dels diferents projectes que es duen a terme, si bé 

els darrers anys s’ha incrementat el número de professorat interí per diverses raons, aquest 

en poques setmanes s’adapta a les característiques i funcionament del centre, s’implica en la 

tasca educativa i participa en els projectes pedagògics del Centre. 

El Departament d’Orientació es composa actualment per una Orientadora amb jornada 

completa i plaça definitiva, un orientador a mitja jornada, dues professores de PT a jornada 

completa i un professor PT a mitja jornada, tres professors d’Àmbit Científic, quatre professors 

d’àmbit Sociolingüístic i 3 professors específics per a impartir els PQPI. 

L’Equip Directiu està format per la Directora, el Cap d’Estudis, el Secretari i dos Caps 

d’Estudis Adjuntes. Per coordinar tots els aspectes de funcionament de Centre la orientadora i 

la coordinadora de qualitat participen al manco a una hora de la reunió setmanal de l’equip 

directiu. 

2.2.3 Característiques institucionals 

A l’IES Josep Sureda i Blanes s’imparteixen els nivells d’ESO, els Batxillerats de Ciències 

Socials, Humanitats i de Ciències i Tecnologia, el PQPI d’Instal·lacions electrotècniques i de 

telecomunicació i CFGM de Forneria, rebosteria i confiteria. A Son Ferriol s’imparteixen els 

estudis de la Família Professional d’Activitats Agràries: els cicles formatius de Jardineria, 

Treballs Forestals i Conservació del Medi Natural, Producció Agropecuària, Jardineria i 

Floristeria i el PQPI d’Auxiliar de Jardins, vivers i parcs. 

El centre és obert el dematí i l’horabaixa. L’horari de les activitats lectives es distribueixen de 

8:00 hores a les 15:00 hores durant la setmana lectiva. Els períodes lectius són de 55 minuts i 

hi ha dos esplais, un de 20 minuts i un altre de 15 minuts. L’horabaixa l’alumnat pot participar 

en les diverses activitats complementàries, tant educatives com culturals o esportives, que 

organitzen cada curs en funció de la demanda, com treballar a la Biblioteca del centre, on 

poden consultar llibres, usar els ordinadors i fer consultes a Internet. 

Hi ha un servei de menjador que ofereix un dinar equilibrat per als alumnes a un preu molt 

assequible. El dinar se serveix a les 14:00 o 15:00 hores, segons l’horari de l’alumnat. 
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Està constituïda des de 1990 l’Associació de Mares i Pares de l’IES Josep Sureda i Blanes, 

que participa activament en l’organització del centre. 

També compten amb l’Associació d’Alumnes per tal de dinamitzar i donar autonomia a les 

seves iniciatives. 

2.2.4 Característiques de l’alumnat 

El nombre total d’alumnes fluctua entorn dels 700, distribuïts entre els diferents nivells d’ESO 

(al voltant de 300 a 1r i 2n d’ESO), batxillerat, PQPI, Forneria i la família Agrària. 

L’alumnat té un perfil molt heterogeni, fet especialment rellevant a secundària. Dins una 

mateixa classe es poden donar nivells de competència curricular molt diferent entre l’alumnat 

atribuïbles a causes diverses, com ara: les seves actituds, el seu entorn sociofamiliar, les 

capacitats intel·lectuals, la personalitat, els hàbits d’estudi, el clima familiar etc. A aquesta 

diversitat natural cal afegir l’arribada massiva d’alumnat nouvingut procedent d’altres països i 

cultures i, sovint, amb desconeixement complet de les llengües oficials. 

L’heterogeneïtat de l’alumnat obliga a revisar constantment la metodologia i augmentar la 

coordinació docent per tal d’elaborar les adaptacions adients per atendre les necessitats 

educatives de cada un dels alumnes en un mateix grup classe. 

Dins una mateixa classe existeixen àmplies diferències de rendiment acadèmic entre els 

alumnes, que es poden atribuir a les seves aptituds o al seu entorn sociofamiliar a més de a 

les capacitats intel·lectuals, la personalitat, els interessos professionals, els hàbits d’estudi, el 

clima escolar i el clima familiar. 

A l'institut tenen especial influència algunes circumstàncies sobre les que cal centrar els 

esforços, entre d’altres, amb les famílies per tal d’aconseguir que s’impliquin en el procés 

educatiu dels seus fills i millorin les seves expectatives acadèmiques. En aquest sentit, 

comptar amb una AMPA activa i motivada com la que hi ha, és fonamental. 

3. El paper de les famílies a l'àmbit educatiu. 

En aquest marc teòric es pretén abordar alguns dels conceptes clau que es tracten en aquest 

treball, com ara: la participació de les famílies dins l'àmbit educatiu, els avantatges que això 

suposa, la necessitat de crear polítiques i mesures inclusives per poder donar una resposta a 

una realitat diversa, analitzar com es contempla el concepte de participació familiar a les 

distintes lleis que s'han anat formulant al llarg dels anys, etc. Per començar necessitam tenir 

clar l'estat de la qüestió, és a dir, amb què treballam, amb qui, com ho feim i en quin context. 

Per això és de vital importància començar a abordar aquests conceptes de manera 
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seqüencial, de més a manco, intentant explicar d'una manera global quina és la realitat que 

vivim fins arribar a la concreció d'aquesta realitat, a una llei o a un centre educatiu. 

Per tant, començarem afirmant que la nostra realitat social és diversa i la diversitat és la 

normalitat (Gimeno, 2005). Fa uns anys que existeix una crisi en el vincle social degut a 

diverses causes (Delors, 1996) que ens provoca un plantejament sobre la necessitat d’una 

cohesió i justícia social, la qual cosa implica remodelar institucions com les escoles, 

encarregades de la constitució d’allò social (Blanco, 2008). Aquesta crisi social afavoreix la 

segregació, la marginació (Solé, Parella, Alarcón, Bergalli i Gibert, 2000) i l’homogeneïtzació 

cultural, és a dir, es crea una tendència a la occidentalització del món marcat per un estil de 

vida propi (Baeza, 2006). La inclusió suposa la lluita activa contra l’exclusió (Ainscow, 2012) i 

passa necessàriament i com a mínim, per una major inclusió dins l’educació de tots els agents 

implicats, sense deixar de banda les famílies (Blanco, 2008). 

Ja ho advertia la UNESCO l’any 1994, què diria al 2016? 

Com hem dit anteriorment, avui en dia encara existeixen una sèrie de fenòmens que denoten 

una crisi aguda del vincle social: les grans desigualtats entre els països i inclús a l’interior d’un 

mateix país, el desarrelament produït per les migracions o l’èxode rural, la dispersió de les 

famílies, la urbanització desordenada o la ruptura de les solidaritats tradicionals que aïllen a 

molt individus i grups (UNESCO,1994). 

Han passat els anys, concretament 22 i la qualitat i l’equitat de l’educació, encara  són 

assignatures pendents inclús a països amb altes taxes d’escolarització. Persisteixen 

programes i escoles excloents per a persones amb necessitats educatives específiques, de 

distintes ètnies o de famílies immigrants i molts estudiants no reben un tracte acord a la 

dignitat humana perquè es violenta la seva cultura o són víctimes de la violència física o 

psicològica. Així, hem de tenir en compte que l’exclusió en educació és un fenomen de gran 

magnitud que no es limita només a les persones que estan fora de l’escola, ja sigui perquè no 

han accedit a ella o l’abandonen degut a la repetició, els obstacles econòmics o les 

circumstàncies de la vida dels estudiants. L'exclusió també afecta a aquells que estant 

escolaritzats, són segregats o discriminats per la seva ètnia, gènere, la seva procedència 

social, les seves capacitats o característiques personals i als que no aconsegueixen aprendre 

perquè estan rebent una educació de baixa qualitat (Blanco, 2008). Per poder donar una 

resposta a aquestes mancances, en l’articulació actual de l’educació inclusiva i en la lluita 

contra l’exclusió social, és necessari crear i sostenir aliances escolars, familiars, comunitàries 

i socials (Parrilla, 2005). L’educació inclusiva i l’atenció a la diversitat demanden una major 

competència professional dels docents, un treball de col·laboració entre aquests, les famílies i 

els alumnes, i projectes educatius més amplis i flexibles que afavoreixen la participació i 
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l’aprenentatge de tothom (Blanco, 2008). 

La participació de les famílies en el sistema educatiu, constitueix una expressió de 

democràcia, a la vegada que una garantia de qualitat pedagògica (Sarramona i Roca, 2002), 

però actualment, existeix una escletxa entre la família i l’escola (Pascual, 2012), si més no, 

hem de tenir clar que els primers contactes de l’escola amb les famílies resulten claus per 

establir complicitats i promoure la confiança (Simó, Pàmies, Collet i Tort, 2014). Per tant, és 

important des d’un principi, crear vincles positius amb les famílies de tal manera que no es 

creïn prejudicis ni relacions negatives ni de les famílies cap a l’escola ni de l’escola cap a les 

famílies. Oferir des de la comunitat recursos a les famílies perquè no estiguin soles, ni aïllades 

en la criança dels seus fills i filles, però també perquè els infants tenen drets i aquests s'han 

de garantir no sols des de la família, sinó també des dels diferents agents i institucions de la 

societat a la què pertanyen (Pascual, 2012). Com diu Pujolàs (2010) l’escola ha d’estar oberta 

a tothom, no com una concessió gratuïta sinó com una exigència de la justícia. Potser les 

famílies mostrin poca implicació en les iniciatives de l’escola i això no és motiu per cercar 

culpables, sinó que és el moment de centrar els esforços en crear espais de participació on 

les famílies es sentin escoltades i que les seves opinions repercuteixin en l’educació dels seus 

fills i filles (Flecha, Padrós i Puigdellívol, 2003). 

Però, realment què significa participar? Segons la segona edició del Diccionari de Llengua 

Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2007), participar és:  

1 v. tr. [LC] Donar notícia (d’alguna cosa). 

2 1 intr. [LC] Tenir, prendre, part en alguna cosa. 

3 2 intr. [LC] Tenir quelcom de comú amb una cosa. 

Com podem observar, les distintes entrades que ens ofereix el diccionari normatiu, tenen a 

veure amb una relació entre un o més d'un subjecte i una situació en la que es crea un vincle. 

Si extrapolam aquestes definicions a la participació de les famílies dins l'àmbit educatiu, 

podríem dir que participar és tenir una bona comunicació entre famílies i escola, essent 

aquesta comunicació recíproca, formar part i implicar-se en les distintes possibilitats que ens 

ofereix l'entorn per millorar la realitat educativa dels infants i finalment, compartir desitjos, 

interessos i inquietuds amb l'altra part implicada per tal d'anar avançant cap a una major 

inclusió en l'educació amb la intenció de poder donar respostes adients a les necessitats 

personals de cada alumne i perquè no, amb l'ajuda dels propis pares. 

Segons Collet i Tort (2011), des de diferents perspectives i experiències, s’està començant a 

entendre que la qualitat dels vincles entre escola i famílies té una importància cabdal en els 

resultats de la funció bàsica dels centres educatius, que no és més que treballar per tal que 



9 

 

els infants aprenguin i puguin esdevenir persones capaces de viure en societat. El darrer 

exemple d'aquesta constatació és el document de la Comissió Europea (2011) “Tackling early 

school leaving: A contribution to the Europe 2020 agenda" en el qual se situen els àmbits de la 

millora del vincle amb les famílies i el treball en xarxa amb l'entorn com dues estratègies clau 

per reduir el fracàs escolar i l'abandonament prematur dels infants i joves del sistema 

educatiu” (Collet i Tort, 2011). 

La família ha diversificat considerablement la seva estructura, el seu paper i a aquesta 

diversitat, s’ha d’afegir la que comporta l’arribada de famílies d’origen immigrant que no 

responen, precisament, a una única cultura, a una única manera d’entendre l’educació, i pel 

tema que tractam, la relació amb l’escola i els docents (Garreta, 2008). 

Segons Carrasco (2005) l'escola és l'únic espai de contacte obligatori entre persones de 

diferents orígens i col·lectius i es reitera contínuament la seva capacitat integradora davant el 

debilitament d'altres espais de socialització, a més, ho és de forma especial per a la població 

immigrant. Segons aquest mateix autor, existeixen dos models educatius contraposats que 

impregnen les pràctiques escolars i a més són contradictòries. 

- En primer lloc, la vigència del que defensa que l'escola identifica talents i esforços de 

l'alumnat, que descansa en un únic model d'alumne desitjable, però que inevitablement 

reprodueix la desigualtat del seu entorn. 

- En segon lloc, es planteja amb dificultats un model d'escola democràtica i emancipadora que 

entén que l'escola ha de proporcionar recursos a l'alumnat per entendre el seu entorn i 

contribuir a millorar-ho. És obvi que només aquest segon model d'escola pot donar resposta a 

la primera de les idees, encara que encara no s’està suficientment preparat per a això. 

Segueix fallant la formació del professorat a les universitats i les circumstàncies polítiques 

dels darrers anys, precisament en el mateix període en el qual els fluxos migratoris cap a 

l’Estat Espanyol s'han intensificat i aquests han crescut a un ritme paral·lel a la presència 

d'alumnat estranger a les aules. 

Segons la mateixa autora, des de la perspectiva de la inclusió, es tracta d'invertir les 

preguntes davant les situacions de desigualtat educativa, preocupant-se per identificar i 

superar les barreres de l'aprenentatge i de la participació (imprescindible perquè es produeixi 

un aprenentatge real) en l'organització escolar i en les pràctiques i relacions que tenen lloc a 

l'escola i entre l'escola i l'entorn al que ha de servir, des de la perspectiva de tots els actors 

(Carrasco, 2005). 

Per una altra  banda, segons (Carrasco, Pàmies i Bertran, 2008) s’ha de tenir en compte que 

la participació es pot considerar des de dues perspectives diferents. Des de l’accés als 
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recursos (participar de) i des de l’accés a les estructures participatives previstes (participar 

en). Aquesta darrera forma de participació, en realitat, falta de participació, és la que s’invoca 

normalment sense tenir en compte l’altra forma i implicaria l’establiment de relacions 

interculturals positives reals, no només formals, una actitud favorable al coneixement i 

finalment, el reconeixement recíproc entre la majoria, representada per la institució escolar, i 

la minoria, representada per les famílies immigrants. 

Booth i Ainscow (2006) insisteixen en què es deu prestar l’atenció necessària a les barreres 

de la participació que la pròpia escola estableix davant tots els agents de la comunitat 

educativa (alumnat, famílies i professorat de nova incorporació o en posicions perifèriques), 

com una mesura de la seva capacitat inclusiva. 

Pel que respecta a les famílies, segons (Carrasco, Pàmies i Bertran, 2008) la seva 

participació a l’escola pot veure’s obstaculitzada per causes diverses: 

- Un escàs coneixement dels bagatges culturals i de les llengües familiars, un rebuig de les 

pràctiques culturals i religioses individuals i comunitàries. 

- Discrepàncies en les formes de socialització dels infants i del jovent. 

- La proliferació de missatges unidireccionals escola-família. 

- L’existència de codis contradictoris i la resistència per part de les famílies autòctones que 

manegen les associacions de mares i pares, de manera que aquella correlació entre 

participació i inclusió social en l’àmbit de l’escola, es complica. 

Aquests són aspectes que suposen una major amenaça al sistema de confiança entre escola i 

família, que resulta de vital rellevància en els processos d’acollida e incorporació de les 

famílies immigrants (Terrén, 2004; Pàmies, 2006). Així, es considera implícitament que 

existeix una relació directa entre participació social i la integració social de la població 

immigrant, en la mesura en que la participació promou i mobilitza xarxes de relacions (Checa, 

2004). 

Si més no, i a més d’aquests possibles obstacles, segons Besalú (2004) citat en (Delgado, 

2012), les actituds de les famílies d'origen estranger cap a l'escola i el professorat solen ser 

bastant positives, de fet afirma que donen moltíssima importància a l'educació escolar com a 

via de promoció social, probablement més que les mateixes autòctones. No és que li atorguin 

a l'escola un crèdit absolut, sinó que aquest se centra abans de res en la seva dimensió 

instrumental i funcional, en interessar-los abans de res aquells coneixements i habilitats que 

els serviran per obrir-se pas en la vida. En aquest sentit, pot dir-se que, en general, funciona 

en la seva ment una separació que ja no es dóna entre nosaltres: l'escola ha d'instruir, i la 

família ha d'educar, és a dir, vetllar pels valors propis de la seva cultura, valors morals, 
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religiosos, i el sentit comunitari. 

Bolívar (2006) també fa menció a aquesta separació entre escola i família dient: 

Hay una tendencia creciente de las familias a delegar la responsabilidad en el centro 

educativo, dimitiendo –en parte– de sus funciones educativas primarias en este terreno. 

La apelación a que la escuela eduque en dichas dimensiones no puede entonces 

convertirse en un recurso instrumental por el que se transfieren a los centros educativos 

determinadas demandas y aspiraciones sociales que, en realidad, tienen su origen y 

lugar en un contexto social más amplio (extraescolar); por lo que también deben ser 

acometidas en estos otros ámbitos sociales e instancias más poderosas (medios de 

comunicación, estructuras de participación política, familia, etc.), acometiendo acciones 

paralelas. Si no se desea generar expectativas sociales infundadas de que todos los 

problemas van a ser resueltos con la sola intervención de la escuela, dejando a los 

docentes con una grave responsabilidad, se debe implicar (también por parte de los 

propios centros escolares) al resto de los agentes sociales y educativos. (p.125) 

En realitat i per a què l'educació sigui real i íntegra la responsabilitat és de tots, des dels 

professors fins a la família, passant per l'entorn en el que es duen a terme (barri, ciutat...)  

(Enguita, 2007). 

Un salt qualitatiu ha de ser la posada en marxa de projectes pedagògics i didàctics comuns i 

compartits entre diferents escoles, no de manera ocasional sinó de forma continuada i 

estructural a partir dels projectes educatius de cada centre. Es tracta de conciliar el 

manteniment d’uns trets d’identitat i a la vegada treballar en xarxa (Tort i Simó, 2007). 

La cooperació entre escoles demana un entorn de confiança i de treball en xarxa cap a 

l’objectiu que l’educació de tots els infants de la ciutat esdevinguin un repte i un compromís 

col·lectiu (Simó, 2011). Per això, són necessaris sistemes de suport que col·laborin amb els 

docents en l’atenció a la diversitat de l’alumnat, donant una especial atenció a aquells que 

més ajudes necessiten per optimitzar el seu desenvolupament i avançar en el seu 

aprenentatge. El suport abraça tots aquells recursos que complementen o reforcen la acció 

pedagògica dels docents; altres docents, estudiants que es donen suport mútuament, 

professors amb coneixement especialitzat, professionals d’altres sectors i sobretot, les 

famílies (Guadalupe et al., 2008). 

Aquests sistemes de suport que han de col·laborar per donar respostes a les necessitats dels 

infants mitjançant les oportunitats de l’entorn, es poden aconseguir, també, mitjançant una 

major inclusió dels familiars a l'àmbit educatiu. 

En l’àmbit social, però totalment extrapolable a l’àmbit educatiu, les comunitats són grups 

socials caracteritzats pel fet d’establir vincles basats en la reciprocitat i en el compromís global 
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dels membres que en formen part, més enllà de determinats rols aïllats o perifèrics, i 

concebuts com a finalitats o valors en si mateixos, no només com a mitjà o instrument a partir 

del qual obtenir altres finalitats (Taberner, 1999). Els territoris que són percebuts com a 

comunitats pels seus membres, desenvolupen a membres competents amb la seva 

corresponsabilitat i implicació col·lectiva en relació a fets que afecten els espais públics i la 

vida comunitària (Subirats, 2006). 

Per això, es fa imprescindible transformar les relacions de poder que habitualment es 

mantenen en l’escola per una nova estructura més oberta, participativa, igualitària i equitativa. 

Això no implica perdre de vista que existeixen distintes funcions i responsabilitats a dins de la 

comunitat, és a dir, que és diferent ser familiar, ser mestre  o ser col·laborador  (Flecha, 

Padrós i Puigdellívol, 2003). 

Aquesta manera de treballar, obrint les portes a tothom, col·laborant amb famílies i entorn, 

treballant en xarxa, té un fort sentit ideològic que està a l’antítesi dels sistemes neoliberals o 

conservadors, els quals demostren que la seva major preocupació, en quant als sectors 

socials, educatius i polítics és la qualitat i el nivell. Existeix una insistència d’aquest sector 

social en habilitar vies prematures per treure del sistema regular als estudiants que no 

rendeixen i en la seva reclamació de llibertat d’elecció de les famílies, precisament a un país 

on les tasses d’escola privada figuren entre les primeres europees. A més, no es returen 

només en afavorir les iniciatives privades, sinó també en debilitar l’escola pública, fer 

d’aquesta un lloc d’immigrants, minories i sectors socials que no poden triar perquè no són 

escollits per centres d’excel·lència particular (Escudero i Martínez, 2011). 

D'aquesta manera, queda clar que una major participació de les famílies dins l'àmbit educatiu 

afavoreix el rendiment acadèmic dels infants i a més els centres milloren la seva qualitat 

educativa (Bolívar, 2006). Però el que ens ha de quedar clar és de quina manera o en quina 

mesura poden participar les famílies dins l'àmbit educatiu. Anem per tant a desglossar quins 

són les distintes formes de participació que es poden dur a terme dins l'àmbit de l'educació 

secundària. 

De la mateixa manera que Bolívar (2006), altres autors com, Peralbo Uzquiano i Fernández 

Amado (2003); Martínez (2005); Ballester (2010); així com el projecte INCLUD-ED (2011), 

també estan d’acord en que la participació familiar en els centres educatius millora el 

rendiment acadèmic de l'alumnat i, a la vegada, el centre millora la qualitat educativa. Hem de 

tenir en compte que la diversitat és patent en qualsevol dels autors que formen part de l'àmbit 

educatiu. Per tant, s'ha de contemplar que no hi ha una única manera de fer les coses ja que 

la diversitat ens ho impedirà. Per això, haurem de saber que no totes les famílies són iguals, 

ni les relacions d'aquestes amb el centre, ni la relació entre les mateixes famílies. Tenint en 
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compte això podem posar el focus d'atenció en quines són les causes per les que cada 

família, en particular, participa en major o menor mesura, així com les relacions interpersonals 

entre totes les persones implicades en aquesta participació. 

A l'estudi INCLUD-ED (2011) trobam definides cinc tipus de participació. Aquestes són les 

següents: 

- Informativa: Les famílies reben informació sobre el funcionament del centre i sobre les 

decisions que ja han estat preses, però no participen en la gestió ni en la presa de decisions. 

- Consultiva: La participació dels pares es limita a la consulta de decisions i es fa per mitjà 

dels òrgans de govern. Per tant, es tracta d'un model molt limitat. 

- Decisòria: la comunitat educativa i les famílies tenen un paper decisori en la presa de 

decisions i supervisen el rendiment i les gestions. 

- Avaluativa: Les famílies participen en el procés d'avaluació de l'alumnat i en l'avaluació del 

funcionament del centre. 

- Educativa: Les famílies participen en les activitats escolars i extraescolars i en programes 

educatius que donen resposta a les seves necessitats. 

Observam que els tres darrers models seran els que permetran participar de manera activa a 

les famílies ja que els dos primers models deixen a la família de banda i només els hi permet 

interactuar de manera passiva, com a receptors d'informació sense cap tipus de poder de 

decisió. 

Aquesta classificació anterior podria complementar-se mitjançant les aportacions de Giró i 

Andrés (2014) els quals exposen una altra manera de classificar distints tipus de participació 

dins un centre educatiu. Aquesta participació, segons els autors, podria ser individual, és a dir, 

centrada en els fills, i col·lectiva, centrada en la materialització del projecte escolar col·lectiu. 

- La participació individual serien totes aquelles situacions en les que les famílies interactuen 

amb el centre centrant-se en els fills, és a dir, anant a una reunió amb la tutora, donant suport 

a l'estudi i la realització de deures i tasques, potenciant la realització d'activitats extraescolars, 

etc. 

- La participació col·lectiva, la qual no és incompatible amb la primera sinó més bé 

complementària a la primera, en la que el focus es centra en la participació d'activitats o 

projectes que promou el propi centre, com ara: jornades o festivitats puntuals, gestió i 

pertinença a l'associació de pares i/o del consell escolar, etc. 

Aquests mateixos autors fan una segona divisió de la participació que estableix una diferència 

entre la que té un caràcter formal i la que té un caràcter informal. 
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Per tant, una participació de caràcter formal serien les tutories, el Consell Escolar, les AMPA, 

la formació de pares i mares, els projectes escolars i les festes pautades, és a dir, totes 

aquelles que es troben institucionalitzades, regulades i pautades. En canvi, aquelles que 

tenen una caràcter informal, vendrien donades per situacions en les que no es segueix una 

planificació prèvia. Per exemple, conversacions o trobades en distints espais, com ara, a la 

sortida o entrada dels alumnes al centre, al carrer, al passadís del centre, així com el 

seguiment d'escolaritat. 

Aquests autors afirmen que l'escenari de participació més assenyalat a les distintes 

investigacions, a més de les reunions a principi de curs, és la tutoria individual, normalment, 

centrada exclusivament en l'alumne i que es produeix després d'una demanda, en funció del 

rendiment acadèmic o de l'aparició de problemes de comportament o convivència. 

Una altra manera de participar és que les famílies siguin membres del Consell Escolar, tot i 

que Giró i Andrés (2014) consideren aquest espai de participació ineficaç. El principal 

problema que es planteja a un Consell Escolar és que el pes de la representació recau sobre 

l'equip docent, és a dir, la veu de les famílies s'escolta però les propostes poden trobar-se 

amb la negativa dels equips directius, amb el suport dels distints docents i altres 

professionals. Cal tenir en compte que amb la nova llei d'educació LOMQE (2013) el paper de 

les famílies al consell escolar s'ha vist mermat i ha passat a ser merament consultiu, per tant 

aquest tipus de lleis només van en detriment de la participació de les famílies. 

Segons els mateixos autors (Giró i Andrés, 2014), les AMPA són l'òrgan de participació més 

formal i institucional de les famílies, exactament diuen així: 

Las AMPAs es el cauce de participación más formal e institucional de las familias. A 

través de ellas las familias cuentan con un organismo que realiza actuaciones, propone 

al centro e informa al conjunto de padres y madres. Sin embargo, también mantienen 

bajos niveles de participación en las elecciones a juntas directivas y la implicación de 

padres y madres se centra en determinados perfiles, numéricamente reducidos, pero 

muy dinámicos y preocupados por la educación de sus hijos, con un fuerte vínculo 

identitario con el centro, y que además suelen estar presentes en otras entidades y 

asociaciones de diverso índole. Esto puede significar un “arma de doble filo”,  ya que se 

observa una elevada dependencia en el dinamismo del AMPA según el perfil de sus 

integrantes, que puede dar lugar a que el grueso de padres y madres no se impliquen 

en más medida y vayan “a mesa puesta”. Además, en no pocas ocasiones surge el 

escepticismo y la desconfianza desde algunos sectores de las familias, acerca de las 

motivaciones de los integrantes del AMPA. Pero, de lo que no hay duda, es que un 

AMPA dinámica y con conciencia del valor y la importancia de su papel, genera 

dinámicas positivas de participación, aunque en no pocas ocasiones se quedan tan sólo 
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en aspectos lúdicos, como por ejemplo las fiestas de la escuela, uno de los escenarios 

donde se produce mayor implicación de padres y madres. (p.4) 

A més, existeix la possibilitat de participar en distintes iniciatives, normalment promogudes per 

l'AMPA com són la formació de pares i alguns projectes escolars, però què segons Giró i 

Andrés (2014) són activitats en la que la participació sol ser més residual. 

Seguint amb la línia argumental de Giró i Andrés (2014), els escenaris informals de 

participació són de molta importància i tenen un valor màxim ja que assenyalen que aquests 

espais ofereixen un alt grau d'efectivitat i eficàcia, si més no, deixant clara una sèrie de límits. 

En aquest sentit els límits dependran de les pròpies característiques físiques de l'entorn on es 

duu a terme la participació, és a dir, si els pares poden entrar al centre i fins a on, si utilitzen el 

pati...; dels horaris en què es permet aquesta participació informal; de la predisposició dels 

professionals per a què aquesta situació es pugui dur a terme... 

En conclusió, el que es fonamental és que els pares prenguin importància de les seves 

responsabilitats i participin, sobretot quan la participació no passa només per l'èxit acadèmic 

sinó també per l'èxit social i de convivència al centre. 

Per a què tot això tengui sentit hauríem de tenir en compte que l'administració també ha de 

donar importància a aquesta participació a les aules ja que és aquesta la que formula les lleis 

i dóna o deixa de donar cabuda a la participació de les famílies a l'àmbit educatiu. Anem per 

tant a fer un repàs a les distintes legislacions que hi hagut i anem a ressaltar quin paper tenia 

la participació de les famílies a les lleis. 

Comas (2013) ens diu que fins l'any 1964 la Llei d'Associacions no va permetre oficialitzar les 

associacions de pares i mares (L191/1964) ja que fins a aquell moment les associacions de 

pares només existien i en baixa mesura, als centres religiosos. 

A partir d'aquest any, la presència d'associacions als centres educatius comença a donar-se 

però quan realment es va intensificar, va ser a partir de la Llei General d'Educació al 1970. Ja 

en democràcia, al 1978 la Constitució Espanyola va reconèixer com un dret la participació de 

les famílies en les escoles públiques. L'any següent es creà la Confederació Espanyola 

d'Associacions de Pares d'Alumnes (CEAPA). 

Collet i Tort (2008) afirmen que no va ser fins l'any 1985 quan a la LODE es va proposar que 

la participació de les famílies fou l'encarregada de democratitzar l'escola mitjançant les AMPA i 

els consells escolars. Es va establir que les famílies podien influir directament en els centres 

educatius a través de les vies anteriorment esmentades, però l'hegemonia als consells 

escolars s'atribuïa al professorat i les AMPA varen començar el seu viatge cap a la 

(re)conversió en empreses que proporcionaven serveis a les famílies. Aquests autors  
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conclouen que amb aquesta llei només es varen aconseguir uns consells escolars formalitzats 

però allunyats de les decisions importants i unes AMPA dedicades als serveis que 

l'administració no cobria. 

La participació activa de les famílies no va anar en augment en les successives lleis que 

varen aparèixer. Ni la LOGSE (1990) ho considerava un aspecte important ni la LOPEGCE 

(1995) va relacionar la participació de les famílies amb la qualitat de l'educació de forma 

contrària a les directrius internacionals de la OCDE (1991) (Collet i Tort, 2008). Segons els 

mateixos autors, a l'any 2008, la inscripció de famílies a les AMPA a l'estat espanyol era d'un 

57,5%, l'assistència a les reunions de la mateixa era del 18,3% i l'assistència a les activitats 

organitzades és del 32%. Per tant podem veure que la participació real disminueix en quant al 

nombre de famílies pertanyents a l'associació. Segons Torío López (2004), amb el temps han 

augmentat el nombre d'inscripcions a les associacions però ha disminuït el nombre de gent 

activa. 

Per fer més palesa que la participació és menor al nombre de persones inscrites, utilitzaré  un 

estudi de Garreta (2008) que dóna xifres de la participació que tenen les associacions de 

pares i mares. Aquesta és: 

 

- En un 31'13% dels centres el nombre d'inscripcions a les AMPA supera el 75%. Mentre que 

en un 31% dels centres, el nombre d'inscripcions està entre el 26 i el 50%. Un important 19% 

dels centres tenen manco d'un 25% d'inscripcions. D'aquests percentatges, els centres que 

gaudeixen de més participació són privats, o bé de nivells d'infantil o primària, o són centres 

amb manco immigració. Podem comprovar, que només una tercera part dels centres, tenen 

inscripcions que superen la meitat del nombre de famílies. 

- La participació a les reunions de l'associació és d'un 18'3% en centres públics i d'un 22'5% 

en centres privats. I d'un 17% en els centres que tenen immigració en front d'un 29'2% dels 

centres que no en tenen. 

- En les activitats que organitza l'associació passa el mateix. 

- Si ens centram en la relació entre centres i famílies immigrants ens trobam que les causes 

principals de la manca de participació d'aquestes són: el desconeixement del sistema 

educatiu (un 44'3% ho creuen així), desinterès per part dels pares (en un 33'6%), l'idioma 

(32%), incomprensió del que se'ls demana (representa un 25'5%), seguit d'un conflicte cultural 

entre les dues parts (23%) i de la falta de preparació dels pares (en un 10'3%). 

- Davant aquests resultats, es demana quines actuacions es poden fer per millorar les 

relacions i un important 32'7% no sap que contestar. 
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Seguint amb l'exposició de com les lleis han anat tractant la participació de les famílies, a la 

Llei Orgànica d'Educació, LODE (2006), s'esmenta que les famílies hauran de participar 

estretament amb el centre i amb les activitats dels seus fills (Comas, 2013). Si més no, quan 

s'analitzen els instruments per poder implementar aquesta participació ens adonam que no 

s'han valorat d'una manera clara i ambiciosa, les formules als centres educatius, així com el 

seu desenvolupament en espais i mecanismes concrets (Collet i Tort, 2008). 

Amb la Llei Orgànica de Millora de Qualitat Educativa, LOMCE (2013) s'ha frenat qualsevol 

avanç que s'havia aconseguit ja que malgrat esmenti la participació de les famílies, suposa un 

pas enrere en la participació ja que no s'especifica quina és la manera de participar (Comas, 

2013). De fet, l’article 119.4 diu “Los padres y los alumnos y alumnas podrán participar 

también en el funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones. Las 

Administraciones educativas favorecerán la información y la formación dirigida a 

ellos.”(Art.119.4/ 10 de desembre del 2013). No s’especifica més en que consistirà aquesta 

participació. 

Com es pot observar, tot i que distintes i variades investigacions afirmin que la participació de 

les famílies afavoreix el rendiment acadèmic i redueix el fracàs escolar, les lleis no ho 

representen com cal. El paper i les funcions de les famílies en la gestió i en la capacitat de 

decidir sobre el centre, s’ha vist reduït a la darrera llei respecte a lleis anteriors, per tant, des 

de l’administració s’està anant en direcció contrària al que afirmen els estudiosos de la 

temàtica. Per això, és de vital importància que es segueixin fent investigacions a distintes 

realitats i contextos per seguir demostrant que la participació de les famílies es cabdal per 

millorar la qualitat educativa i es vagi creant consciència de que això és així. D’aquesta 

manera, si es crea una consciència positiva en vers la participació de les famílies a l’àmbit 

educatiu, la mateixa societat i la pressió d’aquesta farà que les lleis canviïn i s’adaptin als 

nous temps i si és possible, a més, que ajudin a millorar l’educació de tothom. 
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4. Metodologia 

En el següent apartat s'exposen els objectius generals i específics del treball, com també, les 

distintes tècniques de recollida d'informació, avalades per distints estudis científics que 

afirmen la seva validesa, per a la realització d'una etnografia a un centre educatiu. 

4.1 Objectius 

A continuació, exposaré els objectius generals i específics en els que m'he basat per a la 

realització d'aquest treball. 

1- Realitzar una etnografia a l'IES Josep Sureda i Blanes per determinar el grau de 

participació de les famílies a l'AMPA. 

1.1- Entrevistar a pares i mares membres de l'AMPA, a la directora del centre i a un 

tècnic contractat per l'AMPA. 

1.2- Observar distintes reunions orientades a les famílies i organitzades per l'equip 

directiu o l'AMPA. 

1.3- Analitzar els documents de centre per determinar com es contempla la participació 

de les famílies en el context del centre. 

2- Realitzar un marc teòric que ens situï en la realitat actual de la participació familiar dins 

l'àmbit educatiu. 

3- Exposar els resultats de l'etnografia. 

3.1- Analitzar els resultats per tal de determinar quins factors obstaculitzen o 

afavoreixen la participació familiar dins l'AMPA. 

3.2- Crear una discussió entre els resultats obtinguts i el marc teòric amb la intenció 

d'arribar a unes conclusions. 

Cal dir, que de tota la informació que vaig aconseguir, he hagut de fer una tria per tal de donar 

una resposta concreta al present treball. Per això trob cabdal, formular uns objectius generals 

i específics que s'adrecin exclusivament a aquest treball i no al projecte general, així com una 

explicació de les tècniques de recollida d'informació i el plantejament de la recerca. 

4.2 Tècniques de recollida d'informació 

Per començar, m'agradaria centrar-me en explicar i deixar clar una sèrie de conceptes teòrics. 

He dit en distintes ocasions que per a la realització del projecte era necessari dur a terme una 

etnografia, però què és una etnografia? Quines característiques té? 
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Una etnografia és una forma d'investigació educativa que comporta una pràctica creativa en el 

desenvolupament professional (Dieste et. al, 2016) i que emfatitza la importància d'estudiar de 

primera mà el que les persones fan i diuen en contextos particulars (Hammersley, 2006). 

Aquesta forma d'organitzar la investigació ha estat característica de l'antropologia (Serra, 

2004) ja que l'etnografia és la ciència de la descripció cultural (Shimahara, 1988) i amb els 

anys s'ha anat estenent a altres ciències com les socials o la psicologia (Serra, 2004).  En 

resum, la importància de la etnografia és mirar, descobrir, escoltar, fer preguntes i recollir les 

dades que estan disponibles a través dels temes que interessen utilitzant observacions 

participants i entrevistes semi-estructurades dissenyades per entendre les perspectives dels 

participants, complementades amb l'estudi de documents (Hammersley, 2006). 

Cal tenir en compte que les etnografies formen part de la metodologia d'investigació 

qualitativa i que la investigació qualitativa té un enfocament metodològic interpretatiu i 

constructiu (Serra, 2004). La investigació qualitativa dóna la mateixa importància  al que és 

objectiu (dades observables) i al que és subjectiu (interpretacions de la realitat) (Ballester, 

2004). Al mateix document, Ballester (2004) ens diu que a partir de Miles i Huberman (1994, 

5-8), de Taylor y Bogdan (1996, 20-23) y de Eisner (1998, 49-58) es poden classificar les 

característiques bàsiques d'una investigació qualitativa: 

- Es realitza a través d'un perllongat i intens contacte amb el camp d'estudi o situació de vida. 

Aquestes situacions han de ser “normals”, sent un reflex de la vida diària dels individus, grups, 

societats o organitzacions. L'èmfasi es posa en estudiar de manera profunda els fenòmens 

socials o educatius del propi entorn en el que ocorren. 

- El paper de l'investigador és aconseguir una visió holística, és a dir, amplia, sistèmica, del 

context objecte d'estudi (normes explícites i implícites, la seva lògica). 

- Construir una visió del conjunt no significa oblidar-se de posar atenció a les qüestions 

concretes. La investigació qualitativa es basa en captar els aspectes diferencials de cada 

realitat concreta, mantenint una perspectiva de conjunt per captar una realitat local. 

- L'investigador intenta capturar les dades sobre les distintes percepcions dels actors des de 

dins, a través d'una profunda atenció, d'una comprensió empàtica i de suspensió o ruptura de 

les preconcepcions sobre els tòpics d'objecte de discussió. 

- Són possibles moltes interpretacions dels materials, però algunes seran més convincents 

per raons teòriques o de consistència interna. 

- S'utilitzen relativament pocs instruments estandarditzats. L'investigador és el principal 

instrument de recollida d'informació, utilitzant preferentment l'observació i l'entrevista oberta 

com eines d'exploració. Segons Eisner (1998: 214 i ss) citat en Ballester (2004), considera 
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que la metodologia qualitativa es pot reduir a tres grans tipus de maneres de recollir 

informació: 

 

a) L'observació, en diversos sentits: observant els aconteixements en sí mateixos i com 

influeixen aquestes aconteixements a la nostra experiència. 

 

b) L'entrevista, en el sentit qualitatiu d'escoltar el que las persones volen dir-nos en quant a 

les seves activitats, els seus sentiments i les seves vides. 

 

c) L'anàlisi de documents i registres. Segons Eisner (1998: 216) citat en Ballester (2004), les 

gravacions i documents freqüentment revelen allò que les persones no dirien o no poden dir. 

 

- La major part dels anàlisis es realitzen amb paraules. Les paraules poden unir-se, agrupar-

se, es poden organitzar per permetre a l'investigador contrastar, comparar, analitzar i oferir 

models sobre aquestes. 

 

Per poder dur a terme tot això, és necessari tenir en compte uns aspectes ètics importants a 

l'hora d'investigar. Segons Forteza (2013) alguns dels aspectes més important són els 

següents: 

 

- La investigació no té com a objectiu jutjar ni la feina ni els pensaments dels protagonistes de 

la recerca ni donar cap tipus de lliçó indicant el que han de fer en un futur pròxim. 

- La investigació té una finalitat de conèixer una realitat específica existent, entenent-la a partir 

de les seves característiques i amb l’objectiu d’ampliar el coneixement de les situacions 

educatives. 

- Tots els que participen en la investigació han de ser conscients que estan participant en una 

investigació i a més, aquesta participació i totes les dades aportades han de ser confidencials. 

- Tots els que participen en la investigació ho han de fer de manera voluntària i ningú ha 

d’estar obligat. 
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4.3 Acrònims 

Tenint en compte els aspectes ètics formulats anteriorment, és necessària la creació d'uns 

acrònims per garantir la confidencialitat dels participants. A continuació s'exposen els distints 

acrònims que s'utilitzaran per exposar els resultats de la investigació: 

Directora del centre IPUDIB14BI 

Representant de AMPA IPUA21B14AI 

Progenitora de secundària 1
r
 cicle IPUFS1IB14BI 

Progenitora de secundària 2on cicle IPUFS2IB14BI 

Tècnic de l'AMPA  IPUTAIB14BI 

Diari de Camp DCIPUIB14BAAI 

Diari de Camp DCIPUIB14ARAFI 

 

5. Resultats 

En aquest apartat s'exposen els resultats obtinguts a partir de les distintes entrevistes i 

observacions realitzades al centre, així com els resultats de l'anàlisi exhaustiu del concepte de 

participació familiar present als distints documents de centre. 

5.1 Com es contempla la participació de les famílies als documents de 

centre? 

L’anàlisi del Projecte Educatiu de Centre (PEC), a la part dedicada a la gestió de qualitat del 

centre, hi ha els següents apartats que tracten el tema de les famílies: Comunicació i difusió i 

Entorn social i familiar.
1
 

 

"4. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

-Facilitar la comunicació i col·laboració Centre-Famílies 

5. ENTORN SOCIAL I FAMILIAR 

-Facilitar l’accés de les famílies al centre i a tot tipus d’informació que promogui el seu 

compromís amb la formació dels seus fills. 

-Potenciar la implicació, participació i col·laboració de les famílies en l’educació dels 

                                                 
1
Totes les aportacions pròpies estan escrites en lletra cursiva i precedeixen l'evidència extreta de l'anàlisi 

dels documents de centre, de les entrevistes realitzades o de les observacions dutes a terme. 
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seus fills, tant de manera individual com a través de l’APIMA i altres institucions." 

 

Respecte a la “missió” del centre, al Projecte Educatiu de Centre, s’indica el següent: 

 

"MISSIÓ 

El projecte de l’IES Josep Sureda i Blanes és: 

Prestar un servei que satisfaci les necessitats i aspiracions de l’alumnat i de les seves 

famílies, impartint un ensenyament de qualitat, un servei educatiu obert a les innovacions i 

requeriments de la comunitat escolar i social, que tengui en compte les peculiaritats 

individuals dels alumnes , els possibiliti desenvolupar-se a nivell personal, els permeti 

progressar en el mon acadèmic i els prepari per a la vida adulta." 

 

Al Projecte Curricular (PCC) s’apunten tres línies d'actuació, una de les quals implica a les 

famílies, però no s'especifica quin pla d'actuació serà: 

 

"El PAT (Pla d'Actuació Tutorial) establirà, per tal d’aconseguir els objectius marcats, tres línies 

d’actuació: amb l’alumnat, amb l’equip educatiu i amb les famílies." 

 

Dins el PCC hi ha un apartat dedicat al pla de foment de la lectura (creació de grups literaris o 

de lectura), que implica la participació de les famílies, però no s'especifica quin pla d'actuació 

serà: 

 

"El pla de foment de la lectura estarà coordinat des de la comissió de Biblioteca a partir de 

propostes sorgides de la CCP com a: Creació de grups literaris o  grups de lectura que 

impliquin professorat, alumnat i famílies". 

 

Al Pla Atenció a la Diversitat (PAD), s’estableixen els següents objectius que fan referència a 

les famílies: 

 

"2.9. Integrar els recursos que ofereix l'entorn, i al mateix temps obrir i oferir-se a les 

institucions, famílies i associacions, per enriquir-se mútuament." 

 

Igualment, al PAD hi ha una sèrie d'objectius que fan referència a les famílies, a l’apartat que 

tracta sobre la “detecció i seguiment de l'alumnat amb risc social i prevenció i seguiment de 

l’absentisme” 
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"Atendre i fer el seguiment dels casos d’alumnes i famílies en situació de risc social: 

 

- Informació i ajuda en els tràmits de les diferents prestacions socials i beques. 

 

- Propostes d’activitats al PAT (Pla d’Acció Tutorial) que facilitin el coneixement entre 

iguals, la cohesió de grup i la integració de tots els alumnes al seu grup i al centre. 

 

- També s’incorporaran al PAT activitats d'entrenament en habilitats socials, resolució 

de conflictes, i de prevenció de  possibles conductes de risc. 

 

- S’incentivaran activitats extraescolars i escolars que fomentin la integració i 

participació  evitant situacions de marginació o exclusió." 

 

L'anàlisi del PAD (Pla Atenció a la Diversitat), pel que fa a les Adaptacions curriculars 

significatives. Qui les elabora i a qui s’apliquen i documents..., permet apuntar els següents 

aspectes que fan referència a les famílies. 

 

"3. Quan s’adopta la mesura de fer adaptacions curriculars significatives, les famílies o els 

tutors legals han d’estar informats sempre de l’abast d’aquesta mesura, especialment en els 

canvis d’etapa i de centre, de la qual cosa s’ha de deixar constància escrita (signatura de 

l'informe nese)." 

 

Al Pla de Convivència trobam els següents aspectes que fan referència a les famílies: 

 

"D) Respostes que el centre dóna a les situacions de conflicte. Grau d’implicació i participació 

dels professors, alumnes i famílies en la resolució dels conflictes: 

 

Per altra banda el centre disposa d’un Servei de Mediació per a resoldre els conflictes 

mediables. 

Pel que fa a la participació dels diferents membres de la comunitat educativa (professors, 

directiva, pares) els objectius del centre són mantenir un contacte directe amb les famílies que 

creiem que són l’eix fonamental d’una bona convivència. Per això es realitza: 

 

 Reunió a l’ inici de curs de les famílies amb els tutors 

 Una entrevista personal amb els tutors i la família de l’alumne abans de finals de gener. 

 Reunió al mes d’abril de les famílies de 3r i 4t amb els tutors, departament d’orientació 
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i equip directiu 

 A més l’APIMA disposa d’una Escola de Pares." 

 

Al Pla de Convivència trobam els següents objectius que fan referència a les famílies: 

 

"OBJECTIUS 

 

És necessari reflexionar sobre els models de convivència que es reprodueixen dins les 

famílies, donat que és el primer espai de socialització dels alumnes.  Aquests models han 

canviat amb els anys des d’una autoritat impositiva cap a un estil més permissiu on és difícil 

posar límits. El nostre repte és un exercici de l’autoritat on el diàleg sigui el protagonista, però 

sense oblidar  que s’han d’assumir les responsabilitats educatives adients. 

 

Per a nosaltres els objectius que es pretenen aconseguir amb el Pla de Convivència per 

prevenir situacions conflictives i fomentar la convivència són tres: 

1.Promoure la implicació dels alumnes i les famílies 

2. Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat i 

3. Impulsar la implicació de tots els membres de la comunitat educativa 

  

Per això, ens hem fixat uns objectius concrets que es revisaran anualment desenvolupats a 

partir d’aquests tres grans objectius. Així es pretén: 

 

1. Impulsar la participació i la co-responsabilitat dels alumnes i les famílies. 

2. Potenciar la formació dels alumnes i les famílies en temes de convivència. 

3. Propiciar la importància dels alumnes i la família en la prevenció dels problemes de 

convivència. 

4. Crear un àmbit on es puguin tractar els conflictes. 

5. Promoure la cooperació educativa entre professorat, alumnes i famílies. 

6. Desenvolupar principis de convivència democràtica. 

7. Oferir les instal·lacions del centre, serveis i activitats els horabaixes (aprofitant així 

serveis, instal·lacions...)." 

 

En el Pla de Convivència trobam les següents accions que fan referència a les famílies. 

 

"ACCIONS PREVISTES I DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS PER A LA CONSECUCIÓ 

DELS OBJECTIUS 
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4.1. Responsables i accions 

 

Tutors: 

 

Mantenir comunicació amb les famílies dels alumnes amb problemes de convivència. 

 

Cap d’estudis: 

 

Afavorir els compromisos familiars i les mesures correctores compartides entre les famílies i el 

centre. 

Comunicar a les famílies dels alumnes les amonestacions greus, les expulsions i obertures 

d’expedients acadèmics.” 

 

L'anàlisi del Projecte Lingüístic de Centre, a l'apartat Comunicació interna i externa, trobam 

els següents aspectes relacionats amb els pares: 

 

"4.1.2. Comunicació interna i externa 

La comunicació escrita, tant interna com externa, es farà en català, tret de la dirigida als 

pares, que es farà en les dues llengües, sempre i quan ho sol·licitin i deixant a la versió 

catalana la ubicació preferent." 

 

A l'apartat Usos lingüístics, trobam els següents aspectes relacionats amb els pares . 

 

"7. Davant situacions excepcionals –exempcions, incorporacions tardanes- s'han de prendre 

les mesures adequades però no canviar l'opció lingüística. Es pot parlar amb l'alumne, els 

pares, informar-lo de les opcions a dins i a fora del centre per accelerar l'aprenentatge de la 

llengua, donar-li el material específic, etc." 

 

A l'esmentat Projecte Lingüístic de Centre, apartat Alumnes d'incorporació tardana, 

exempcions, alumnes de diversificació i integració, trobam els següents aspectes relacionats 

amb els pares . 

 

"El Departament de Llengua Catalana i Literatura haurà d'avaluar la competència lingüística 

de l'alumnat al començament de cada curs per tal d'establir les necessitats específiques i 

detectar els alumnes que tenen greus mancances del coneixement de la nostra llengua. Quan 

s'hagi fet el diagnòstic en el marc de l'avaluació inicial, aquest departament, juntament amb el 
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Departament d'Orientació, proclamarà les adaptacions necessàries per alumne i curs i 

reclamarà el suport necessari per tal de garantir el seu progrés acadèmic (reunions amb els 

pares, contactes amb els tutors, professors de suport, desdoblaments, material específic...)." 

 

Al Projecte Lingüístic de Centre, apartat Difusió, trobam els següents aspectes relacionats 

amb els pares. 

 

"Que l'alumnat tengui coneixement de la llengua en què s'impartirà cadascuna de les matèries 

de què es matricula. És convenient que se n'informi al tauler d'anuncis perquè els pares 

puguin assabentar-se'n." 

 

5.2 Resultats de les entrevistes i de les observacions
2

 

Què és participar? La participació està afavorint l'èxit escolar? Per què? Quins 

beneficis té? Participar per a què? 

Per a la directora del centre la participació dels pares és important de cara a l'èxit escolar dels 

alumnes, si bé cal donar un marge d'autonomia als adolescents. L'educació a la família és 

molt important. 

 

"Sí, clar, com més implicada està la família en informar-se, que a vegades no fa falta... a 

mem, com dir-ho... tutoritzar tant al nin perquè també s’ha de deixar un marge. Ja són 

adolescents i han d'aprendre a assumir la seva responsabilitat. Però quan més implicades 

estan les famílies i venen a les reunions amb el tutor, a les reunions col·lectives i a les 

individuals, o telefonen quan detecten un problema del seu fill... Evidentment això ajuda a què 

el nin millori. Bàsicament pel seu fill. Pel seu fill és el més important... Se nota moltíssim quan 

una família està implicada, notes que el seu fill té uns hàbits, té... sobretot hàbits. Hàbits 

d’estudi, de responsabilitat cap a l’Institut, cap a la seva feina, això és el que més es nota. No, 

el que passa és que ja es nota. Són nins que a casa seva tenen també un ordre, uns hàbits, 

una preocupació dels pares per aquest aspecte escolar. Després, els pares com que estan 

preocupats, col·laboren amb el professorat per aconseguir un èxit." IPUDIB14BI 

 

Per a la presidenta de l'AMIPA, que a més té un fill al segon cicle de la secundària, participar 

és construir col·lectivament un projecte comú. Com a presidenta de l'AMIPA, a més, ha de fer 

un esforç suplementari per tirar del carro. La participació és bàsica per a l'èxit escolar dels 

                                                 
2
 Degut a la limitació en l’extensió del treball, les observacions dels dos diàris de camp es troben als 

annexos. 



27 

 

fills. Si no hi ha comunicació i participació, els nins no s'impliquen tant en la feina acadèmica. 

 

"Participar és construir plegats, a l’àmbit que sigui i en els diferents aspectes. En la mesura 

que un pugui però fer feina plegats, construir plegats, anar cap endavant junts, com a 

col·lectiu, com a comunitat educativa. Com a presidenta de l'AMIPA pens el mateix però amb 

la responsabilitat una mica d’estirar del carro o de puntualment tenir una mica d’implicació una 

mica més elevat, perquè és una qüestió de representació i algú ho ha de fer. Però no és un 

problema de principis, sinó d’estat, ara toca estar al davant i fer una mica aquesta feina. La 

participació és bàsica per a l'èxit escolar dels fills. Si no hi ha comunicació i participació, els 

nins no s'impliquen tant en la feina acadèmica. Si els pares participen els nins són conscients 

que estan implicats en un projecte comú, que no estan tots sols en la feina escolar." 

IPUA2IB14AI 

 

Per a la mare d'un nin del segon cicle de la secundària que, a més, és vicepresidenta de 

l'AMIPA, troba que la participació ha de ser qualque cosa més que pagar les quotes, és 

implicar-se en tota la vida del centre. Això fa que l'èxit escolar s'incrementi, doncs els nins 

viuen l'experiència amb més sentit i compromís. 

 

"Entenc per participació de les famílies en el centre que tenguin molt clares totes les coses 

que es fan dins el centre i es procuri participar de la vida d’aquest, de tot el que es fa. Jo 

personalment entenc estar dins l’Amipa i tant pot ser estar dins la junta directiva com estar 

dins l’Amipa d’una manera activa, és a dir, no basta pagar una quota sinó que s’ha de 

participar, en les activitats que fa l’Institut, en les activitats que fa l’Amipa, participar d’elles, 

ajudar en tot el que es pugui; bàsicament és això, formar part de la vida activa del centre i 

sentir-se part de la comunitat educativa. Els nins ho agraeixen perquè veuen implicació dels 

pares, la qual cosa afavoreix l'èxit escolar. És com si l'escola fos de tots, no un requisit o una 

experiència que s'ha de passar". IPUFS1IB14BI 

Per a la mare d'una nina de primer cicle que a més té un nin al segon cicle de la secundària, 

participar consisteix en conèixer una informació per part del centre que doni la possibilitat a 

les famílies d'aportar el seu punt de vista i la seva ajuda. 

 

"Personalment crec que participar és, d’una banda, tenir accés a una informació, evidentment, 

per poder conèixer la situació; i tenir la possibilitat d’aportar el nostre punt de vista i també la 

nostra ajuda. De la manera en què sigui rebuda dependrà de la projecció que aquesta ajuda 

pugui tenir al centre." IPUFS2IB14BI 
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Què s'entén per participació des del centre? Què es fa per materialitzar aquesta 

definició? Trajectòria i accions. 

 

La directora del centre entén que participar és implicar-se en la feina de cada dia, no sols 

signar justificants o venir a fer la matrícula, sinó venir a les reunions, quan els crida el tutor, 

quan es fan activitats obertes als pares, etc. No és fàcil la participació, ja que quasi totes les 

famílies són immigrants, amb problemes seriosos de supervivència, amb problemàtiques que 

no permeten preocupar-se dels temes escolars: atur, manca de vivenda, problemes per 

menjar, etc. Les famílies que hi participen són poques, però ho fan a consciència. 

 

"Què entenem? Pues que les famílies s’impliquin en tot el procés educatiu dels seus fills, no 

només per signar justificants o venir a fer la matrícula, sinó que també participin de totes 

aquelles activitats que feim pels seus fills on involucram a les famílies. Bé, el primer que 

esperam és que venguin a les reunions que convocam com a directiva per informar sobre el 

centre. Això quan comencen els seus fills. I després cada any a les reunions que convoquen 

els tutors. Això és lo primer i després feim una sèrie d’activitats durant el curs, ja sigui a través 

de l’APIMA o festes que són de conèixer o col·laborar amb els pares: final de curs, festa de 

Nadal, la diada cultural. Sempre esperam que ells venguin, sobretot per conèixer el que han 

fet els seus fills. Sí, bé, no, autòctones no, perquè no totes. Hem de matisar. Ja te dic, les 

famílies immigrants i sobretot en aquest barri, ja t’ho he comentat, tenen altres preocupacions 

que són de supervivència, de cercar feina, estan molt de mesos a l’atur... i clar, la seva 

preocupació... Tenen moltes mancances bàsiques... fa uns anys inclús de pagar el dia a dia: el 

menjar, el lloguer, etc. Per tant, es vera, aquí... l’educació dels seus fills... l’educació no es tal i 

com l’entenem noltros. Clar, perquè ells a ca seva els hi donen, en funció de la seva cultura i 

el seu funcionament... clar ells s’ocupen, però a l’escola és una altra història, una altra 

institució... En canvi, les famílies, ja te dic, són poques, potser són una trentena de famílies 

que estan molt conscienciades." IPUDIB14BI 

 

Per a la presidenta de l'AMIPA, que a més té un fill al segon cicle de la secundària, la 

participació des del centre varia. Hi ha professorat que pensa que participar és construir un 

projecte comú, però d'altres pensen tan sols en ajudar en accions i moments puntuals. Per 

exemple, a l'hora de tirar endavant les activitats de l'AMIPA, la col·laboració no sempre és la 

més desitjable. Moltes vegades no hi participen i en d'altres van a remolc. No és que s'oposin, 

però no hi ha una sintonia general que es pugui dir estam tots en el mateix projecte i remant 

en la mateixa direcció. També molts pares no entenen la necessitat d'una AMIPA a l'institut, on 
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els nins ja són grans. És una mica un problema de conscienciació. 

 

"Et refereixes des de l’equip directiu i pedagògic del centre? Idò jo crec que no és homogeni, 

és a dir, no tothom, i parl del col·lectiu de professorat que és amb qui més tractem des del 

consell escolar, té el mateix concepte. Jo crec que hi ha gent que entén la participació com 

nosaltres, en la nostra mateixa línia, en aquest sentit de construir plegats i hi ha gent que veu 

la participació de les famílies com una ajuda puntual en un moment en concret per una 

qüestió concreta. Més restrictiu en el sentit estricte i sobretot més puntual, pensen “tirarem de 

l’AMIPA en aquell moment en el qual nosaltres considerem oportú que participi". Jo sóc 

principiant, duc només dos anys implicada. La gent que du més temps que jo ens conten 

quins són els descuits que s’han trobat i jo crec que hem avançat en aquest terreny, en aquest 

espai participatiu però ha estat una mica complicat, no sempre s’ha vist amb alegria i moltes 

vegades no és tant que no els interessi el que ofereixes sinó que funcionem una mica a 

remolc. És a dir, les iniciatives que nosaltres anem perfilant són qüestions que l’escola ja 

sabem d’entrada que jugarà en el nostre camí. Pel que tinc entès se que va costar molt 

l’obertura d’horaris, que hi haguessin activitats de famílies, com les festes de graduació, que 

fossin fora de l’horari lectiu. S’han matisat algunes coses, per exemple sobre el plantejament 

d’algunes activitats extraescolars o el pla d’acompanyament, s’hi han reconduït d’una altra 

manera, però tampoc crec que sigui negatiu perquè pens que el construir plegats és això i 

amb el matís de cadascú acabarem tenint un producte, un final, amb el que tots estiguem 

satisfets. Però això de dir definitivament no o això estar fora de lloc no ho record. També és 

cert que en aquest temps hem anat a coses molt concretes i és veritat que això facilita i de fet 

el que he comentat de la graduació enguany nosaltres hem participat en el mateix disseny de 

la festa el qual ens afalaga perquè ens han convocat a les reunions. Jo crec que tot és un 

aprenentatge. Aquesta dificultat per obrir el centre sembla que no va ser fàcil. També és 

veritat que a l’imaginari de tots l’institut és un espai on les famílies hi participen menys, perquè 

els nins ja venen sols, prenen molta part de les decisions... Supòs que tampoc s’entén molt i 

tots hem de fer molta pedagogia. Nosaltres moltes vegades ens demanem quin és el nostre 

paper per tant crec que és un aprenentatge conjunt. Un dels exercicis és trobar aquest espai 

que ens defineixi a tots i compartim tots. És veritat que moltes famílies, bé, hi ha de molt 

motivades, però altres es demanen que pinta una AMIPA a un institut i per tant també hem de 

fer reflexió interna en aquest sentit." IPUA2IB14AI 

 

Per a la mare de dos nins de primer i segon cicle de secundària, que a més forma part de 

l’AMIPA, participar és tenir accés a la informació i poder aportar les seves opinions per poder 

ajudar. Ella forma part de l'AMIPA i de la junta. 
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"Personalment crec que participar és, d’una banda, tenir accés a una informació, evidentment, 

per poder conèixer la situació; i tenir la possibilitat d’aportar el nostre punt de vista i també la 

nostra ajuda. De la manera en què sigui rebuda dependrà de la projecció que aquesta ajuda 

pugui tenir al centre. Sí, des de que va començar el meu fill fa quatre anys. Ara bé, a la junta 

vaig començar el curs passat, perquè dona la circumstància que jo som, també, professora 

d’un centre que du els nins a aquest institut i, a vegades, tampoc m’agrada mesclar molt i 

guardar un poquet de distància."  IPUFS2IB14BI 

 

La Directora del centre ens diu que l'AMIPA és una continuació de l’APIMA del Rafal Vell, que 

és una APIMA que està molt consolidada i que fa molts d’anys que funciona molt 

estructurada . 

 

"Bé, jo som directora des de fa cinc anys, però aquesta trajectòria de participació va començar 

fa al manco deu o onze anys. L’anterior directiva ja es va preocupar molt d’incentivar això, 

d’animar aquesta participació. Es va intentar fer, sobretot, com una continuació de l’APIMA del 

Rafal Vell, que és una APIMA que està molt consolidada i que fa molts d’anys que funciona 

molt estructurada, molt bé, i com que els alumnes venen aquí se va intentar fer un tipus 

d’APIMA molt similar. Se continua en aquest sentit... Clar, són els centres del Rafal Vell i de 

Es Pont que són APIMAs molt actives... Quan els seus fills arriben aquí continuen funcionant 

d’aquesta manera. Les altres escoles no estan tan acostumades, són APIMAs molt febles. Les 

altres escoles tenen un percentatge d’immigrants molt gran, molt molt important, i costa molt. 

Gent que no entén bé la llengua, això de que tenen altres prioritats bàsiques i és més difícil. 

Aquí tenim la sort d’això, que és una continuïtat sobretot del funcionament de l’APIMA del 

Rafal i Es Pont." IPUDIB14BI 

 

Per a la mare de dos nins de primer i segon cicle de secundària, que a més forma part de 

l’AMIPA, la feina de l'AMIPA, amb el canvi de direcció al centre, ha perdut un poc de pes, però 

es fa feina. No hi ha tanta sintonia com abans. Hi ha pares que col·laboren molt i d'altres en 

funció de les seves possibilitats. 

 

"Bé, no som la persona, en aquest cas, que té més experiència, però que sí que la conec, ja 

te dic, de la doble vertent perquè alguns dels membres de l’AMIPA ho eren ja de l’AMIPA de 

l’escola on jo faig feina. Bé, jo la trajectòria que he vist és que sempre hi ha hagut un grup de 

gent molt implicada, que és el qui normalment ha tirat endavant amb les diferents iniciatives, i 

altre gent que ha anat col·laborant en la mesura que ha estat possible. Això més o menys s’ha 
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mantingut. Crec que el que ha variat, alomillor, és la relació amb el centre, no molt, però sí 

que va haver un canvi de direcció i per ventura hi tenia més cabuda abans l’AMIPA. 

Diguéssim que la previsió de la que parlàvem era més fàcil i se potenciava inclús; i ara, també 

hi és però s’ha de lluitar una mica per a què se noti aquesta presència. Abans se demandava i 

ara bé, com a què t’has de fer una mica d’espai. És el que perceb. Bé, no voldria dir barrera, 

alomillor això és massa fort. Però sí és que abans, pel que m’expliquen i pel que jo conec, 

com he dit abans, era molt ben rebudes les iniciatives perquè hi havia una consonància en la 

manera de entendre certes coses, com les activitats extraescolars, l’obertura del centre els 

horabaixes, era una cosa que se potenciava des de l’equip directiu. I ara no s’hi està en 

contra, però vaja, com a què costa més tirar-ho endavant i convèncer a la gent. Hi ha una 

mica de resistència més que barrera."  IPUFS2IB14BI 

 

Per a la mare de dos nins de primer i segon cicle de secundària el perfil dels que participen a 

l'AMIPA: equilibrat pel que fa a homes i dones. Tenen molta capacitat de feina i sentit de la 

col·laboració. Tenen ganes de dedicar-s’hi, amb entrega. 

 

"D’una banda, són persones, homes i dones, això ha estat bastant equitatiu, que provenen ja 

d’una AMIPA de primària amb una experiència. Això, com a diguéssim, bagatge dins el que 

seria el teixit associatiu de les AMIPA. A nivell personal, solen ser persones que jo consider 

que tenen molta capacitat de feina, almanco els que he conegut en aquest centre. Capacitat 

de feina, entusiasme i un sentit de la col·laboració i de ser humà. Això és una cosa important 

que jo he notat. És gent que està, que té una manera de relacionar-se i d’organitzar...ell per 

ventura faran molta més feina i accepten que, com en el meu cas, no en faig tanta com altres. 

Llavors integren i sumen i aconsegueixen que els projectes vagin endavant. Trob que és 

important, tenen ganes de dedicar-s’hi, amb entrega."  IPUFS2IB14BI 

 

Per a la mare d'un nin del segon cicle de la secundària que, a més, és vicepresidenta de 

l'AMIPA, tot i que els nins venen de cinc centres de la barriada de Son Gotleu, el pes específic 

de l'AMIPA ve de l’escola del Rafal Vell i el col·legi Es Pont. Les seves AMIPAS són molt 

actives i són les que han configurat l'AMIPA de l'Institut. Respecte al perfil del líder és difícil a 

l'institut perquè costa molt que la gent s'acosti i faci feina. Per poc que venguin a col·laborar ja 

ho trobam una passa important. Per tant, no cercam un perfil concret, sinó que la gent vengui i 

ajudi. 

 

"Uff. Mem. Sí. El que puc dir és que l’Amipa… al nostre institut venen alumnes no sé 

exactament si són de cinc o sis escoles, cinc segur, però l’Amipa històricament només és de 
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dues escoles, els pares només provenen de dues escoles, perquè? perquè són dues escoles 

que tenen una tradició molt forta d’Amipa, on l’Amipa està molt present al centre i els pares 

formen part de la comunitat educativa, i t’hi sents. L’escola del Rafal Vell, d’on venc jo, jo venc 

de l’Amipa d’allà, i el col·legi Es Pont. Aquestes dues escoles són tradicionalment dues 

escoles amb unes Amipas molt fortes i que, a més a més, gestionen els menjadors escolars 

del centre i són les úniques. El menjador escolar no depèn per res de la Conselleria. Són unes 

Amipas molt fortes, amb molta tradició; les altres escoles tenen unes Amipas més senzilles, si 

n’hi ha, i les costa més participar i no són a la Junta. Ufff! Jo crec que no ens ho hem plantejat 

mai. L’institut és molt diferent a l’escola, on hi ha una participació molt elevada dels pares. A 

l’institut, qualsevol persona que s’ofereixi, a la junta ja costa arribar als mínims, trobar 

persones que ocupin els càrrecs mínims ja ens costa. Intentam que s’atraqui tothom, perquè 

quan s’acosten a l’Amipa, com a mínim ja formen una mica part de l’Amipa perquè així com al 

col·legi hi ha molts de pares que no estan a la junta, participen activament de qualsevol 

proposta de l’Amipa, a l’institut costa moltíssim que venguin ni tan sols a una assemblea o a 

una reunió. Bé, que no cercam un perfil concret per això.". IPUFS1IB14BI 

 

Per a la presidenta de l'AMIPA, que a més té un fill en el segon cicle de la secundària, l'AMIPA 

és petita en proporció als pares que hi ha. D'altra banda, la participació és poca si es 

comparen el nombre de famílies que hi ha. Tot i que la gent participa a les reunions, el cert és 

que costa arribar a tots. Les assemblees no són tan representatives, no són massa 

nombroses. El perfil de la persona que vulgui fer feina a l'AMIPA ha de ser una persona 

convençuda de la importància de la feina que ha de desenvolupar i que tengui ganes de fer 

feina, i que tengui en ment la idea d'un treball cohesionat, fent feina amb els mateixos 

objectius i que se senti a gust amb la feina, que és molt dura i sacrificada. 

 

"Jo he format part de l’AMIPA de primària i ara aquí, per tant he vist diferents grups. Aquí a 

l’institut és una junta nombrosa amb una AMIPA petita, és a dir, hi ha moltes famílies en 

comparació amb les poques que participen, dintre de tot està prou nodrida i venim molt a les 

reunions però després veus que com a col·lectiu de pares i mares ens costa arribar a tothom. 

A les assemblees no són tan representatives, no són massa nombroses. Jo crec que no hi ha 

un perfil de persona per estar al davant, evidentment ha de ser una persona que s’ho cregui i 

tengui ganes de fer feina però això com a tot però sí que el que he notat és que funciona quan 

hi ha complicitat en el grup. Siguin qui siguin i pensin el que pensin, agafin un perfil o un altre 

més conservador, o més conciliador, o més guerrer o mes qüestionador, és igual, però que el 

col·lectiu vagi cohesionat, perquè en el fons son hores que inverteixes i has d’estar a gust. No 

és que sigui nedar contra corrent perquè ho feim voluntàriament, però has d’estar a gust, 



33 

 

perquè si hi ha conflictes en el mateix grup de gestió acaba que passes, però no crec que 

hagi de ser un perfil delimitat, crec que ha de ser qualcú que s’ho cregui i ja està." 

IPUA2IB14AI 

 

Activitats que s'organitzen. Què fan? Per què ho fan? Per què no fan altres coses? 

 

Per a la mare de dos nins de primer i segon cicle de secundària, que a més forma part de 

l’AMIPA, destaca el "Barri educa", si bé no està gaire assabentada del que es fa. 

 

"Amb aquesta pregunta he de dir que no som la persona mes adient. Sincerament, el que 

conec una mica per damunt, perquè per diferents motius no he pogut estar tan ficada i el que 

sé és una mica això. Que a través del contacte amb les diferents escoles de la barriada, que 

estaven també al programa de mediació escolar, entre la plataforma de Son Gotleu, clar, hi ha 

una xarxa que va possibilitar que es dugués a terme aquest programa del Barri Educa. Que 

es coordinessin activitats d’aquest tipus i que s’impulsessin també trobades i activitats que 

aglutinessin i que fessin partícips a la gent de la barriada. Activitats que podrien ser musicals, 

de trobada a diferents zones de la barriada, bàsicament per això, perquè hi havia tota aquesta 

gent, escoles...que s’ha aconseguit aquesta coordinació que es manté encara. Però no som 

de les que amb més detall et podria explicar"  IPUFS2IB14BI 

 

Per a la mare de dos nins de primer i segon cicle de secundària, que a més forma part de 

l’AMIPA, es fan xerrades, passar qüestionaris per saber els interessos dels pares. També es 

fan activitats lúdiques. L'equip directiu i els professors també col·laboren, però el pes específic 

és de l'AMIPA. Quan hi ha una activitat nova es consulta amb l'equip directiu, sinó és nova, es 

continua amb la dinàmica d'altres anys 

 

"De cara a la participació és la part que ara costa més perquè si que hi ha diferents xerrades 

que se van fent al llarg del curs. D’una banda aquestes xerrades són de temes no només que 

es consideren interessants sinó que ja es presenten una mica de qüestionari allà on els pares 

poden dir què els interessaria i així tenir una idea de quines xerrades poden interessar. A part 

d’això hi ha, diguéssim, moments durant el curs que es plantegen fer xocolatades; això seria 

per Nadal. O amb l’objectiu de recaptar doblers per viatges dels nostres fills o intercanvis dels 

alumnes etc. Activitats d’aquest tipus, al voltant d’una festa, o d’una trobada acompanyada 

d’un menjar i tal. Això seria per Sant Antoni, per final de curs... Això de cara a aconseguir que 

els pares hi participin i s’involucrin. Bàsicament es fan des de l’AMIPA, el que passa és que 

també se col·labora. Per exemple, amb el tema de la convivència, de resolució de conflictes, 
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mediació, cercles restauratius que el centre ara mateix té un programa. Hi ha gent de la 

comissió de convivència que quan des de l’AMIPA es planteja fer una xerrada d’aquest tipus 

te coordines amb els professors i evidentment la direcció està al cas i també sol intervenir. De 

fet, record les darreres que hi havia la directora i els professors que estan en la Comissió de 

Convivència que està composta per professors i també hi ha pares. A aquestes hi venen 

directament i d’altres hi ha la informació i ens faciliten en la distribució per les aules, etc. de 

tipus, diguéssim, una mica logístic i organitzatiu, de facilitar-ho. A veure, si fos una activitat 

nova, perquè la majoria ja tenen una trajectòria i tradició. Ara per exemple una que se va 

plantejar perquè ja existeix a altres centres i vàrem pensar que tal vegada seria d’interès era 

un combo. Combo són un grup de diferents alumnes que saben tocar un instrument i amb una 

persona que és la que organitza i dirigeix, una persona especialista, un professional d’això, 

aleshores se fa com una mica de grup musical i tal. Això va ser una iniciativa que varem tenir i 

finalment no ha arribat a port, però el procés va ser, en primer lloc, se va plantejar la iniciativa 

a dins una reunió de la junta, se va portar la informació dels centres en els que ja estan en 

marxa, se va valorar, com que se va pensar per unanimitat que era interessant se va veure 

què ens faria falta, per la part econòmica, per la part organitzativa. I una vegada que això ho 

teníem, se trasllada a la direcció perquè ho han de conèixer i se segueix el camí per veure, en 

aquest cas havíem de veure si havia alumnes interessats i concretar un horari. Finalment no 

n’hi va haver prou i el preu no se va entendre i no va arribar. Però bàsicament era això, 

segons les característiques veus quines necessitats hi ha, si se poden resoldre o no, si és 

factible, quin preu resultaria i evidentment es comunica i es parla amb direcció. Mai se pot fer 

d’esquenes, això és claríssim."  IPUFS2IB14BI 

 

Per a la mare d'un nin del segon cicle de la secundària que a més, és vicepresidenta de 

l'AMIPA, activitats que tenen una certa història: la xocolatada, el dia del llibre, la diada amb les 

entitats en xarxa de la barriada, les graduacions de final de curs. Es participa també donant 

suport als viatges d’estudis, activitats extraescolars i el menjador escolar. Hi ha una persona 

contractada que és la que duu a terme tot això: ell gestiona totes les activitats extraescolars, 

el menjador escolar, etc. També fan cosa per ajudar al Pla de Convivència i al Pla 

d'Acompanyament per als nins amb més problemes. En aquests darrers tres anys, totes les 

jornades reivindicatives que hi ha hagut pel TIL i la LOMCE han suposat un esforç important 

en el que tots han col·laborat. En matèria de reivindicació hi va haver molta mobilització per 

part de l'AMIPA. Tots han estat d'acord, seguint una mateixa línia d'actuació. 

 

"Mem, segur… segur… activitats amb una certa història hi ha una xocolatada, hi ha… el dia 

del llibre, també hi ha el dia que s’organitza, amb col·laboració amb serveis socials, la diada 
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amb les entitats en xarxa de la barriada, després també hi ha, montat totalment per l’Amipa, 

les graduacions de final de curs. Llavors… també, aquests darrers anys, totes les jornades 

reivindicatives que hi ha hagut. Mem, les montes amb tota la comunitat educativa, però en el 

nostre cas, liderades per l’Amipa de l’institut, si fos per l’institut no es farien. Mem, jo provinc 

del Rafal Vell i allà realment era comunitat educativa i allà muntàvem jornades reivindicatives 

entre pares i mestres, aquí el professorat participa, però realment qui estira és l’Amipa. Es 

participa també donant suport als viatges d’estudis i llavors el que hi ha és, durant tot el curs, 

activitats extraescolars i el menjador escolar; crec, si no vaig errada, que és l’únic institut que 

té menjador escolar. Com ho feim? Tenim una persona contractada que és la que duu a terme 

tot això: ell gestiona totes les activitats extraescolars que feim, gestiona el menjador escolar… 

També muntam, apart del que són les activitats extraescolars, el pla de convivència; el pla de 

convivència es fa a partir d’una subvenció que demanam a les famílies i… (no s’entén) i el pla 

d’acompanyament. Pla d’acompanyament, es concreta –per als alumnes de primer a tercer 

amb dificultats especials – se’ls fan unes classes que no són de repàs sinó més aviat de 

suport, per aprendre a estudiar, per a aprendre a fer els deures; és a dir, moltes vegades 

reforçar-los un poc en habilitats socials… és a dir, una mica de tot. I tot això està coordinat pel 

tutor o la tutora. Bé, crec que no m’he deixat res, ho dic de memòria, però crec que ho he dit 

tot. Jo et puc dir de l’any passat, perquè l’any anterior no hi era. Bé, sé com va anar perquè 

també des de l’escola... El primer, va ser una resposta molt activa, molta participació tant dels 

docents com de l’Amipa, totes les activitats que es feien, s’hi va participar... totes les activitats 

que es feren -28 N, 28 A, fins i tot accions puntuals-..., va ser un dels primers centres, jo 

record que s’hi va fer una de les primeres trobades –no sé exactament quin dia era perquè jo 

estava encara a l’escola- però record que s’hi va quedar a dormir... i això, d’instituts, n’hi va 

haver ben poquets que ho feren. L’any passat, que jo ja hi era, les assemblees amb els pares 

perquè, és clar, estàvem a principi de curs amb una vaga general indefinida convocada i... 

clar, els pares estàvem molt preocupats. Mai jo havia vist... hi va haver un dia que no hi 

cabíem... La veritat és que els pares varen tenir molt bona acollida. La veritat és que 

nosaltres... bé, jo en aquells moments encara no era membre de l’Amipa, però vaig ser una de 

les persones que vaig xerrar i vaig participar. A nivell personal, vaig donar suport a l’equip 

docent, com altres pares que hi érem. Hi va haver alguna veu un poc discordant, i també 

s’entén, sobretot de pares que estaven a batxiller que estaven un poc preocupats, però en 

general jo et puc parlar de quatre-centes, cinc-centes persones assistents, entre professorat i 

famílies i totes les famílies varen aixecar la mà quan varen dir de fer el “dia d’aules buides” 

per tal que el professorat no tengués tants de perjudicis econòmics, la gent els va donar 

suport...No,  ningú s’hi va negar, en aquell moment. Veus discordants, molt discordants –tenim 

un membre que s’hi oposà rotundament- però en general tothom hi va estar d’acord. Per cert, 
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a nosaltres, a nivell d’Amipa, ens va fer molta ràbia que els diaris posessin com a titular que 

tal persona de l’Institut Sureda i Blanes... pareixia que tot l’institut pensava allò i no era així.". 

IPUFS1IB14BI 

 

Relació amb l'equip directiu i altres professionals. 

 

La directora del centre explica que es reuneix l'equip directiu amb l'AMIPA a principi de curs i 

trimestralment. També si hi ha temes que necessitin ser parlats per la seva importància. 

 

"Ja te dic, en tenim estipulades, una a principi de curs per parlar dels temes del tipus... 

intendència. De com organitzam el menjador, quines activitats extraescolars s’oferiran, 

l’organització general, no? I després cada trimestre en feim una, una més formal amb una 

acta, però també via correu o whatsapp... per coses del dia a dia. Ens ajuda quan tenim un 

problema... ara tenim un problema del tema de fumigacions dels pins, pues, els informam i els 

també per la seva part, pues, fan tot el que poden." IPUDIB14BI 

 

Per a la presidenta de l'AMIPA, que a més té un fill al segon cicle de la secundària, les 

relacions amb l'equip i la resta de professionals és positiva, si bé no hi ha una consonància en 

tot el que es fa des de l'AMIPA. Sembla que l'equip directiu està un poc predisposat a què 

certes coses no es canviaran mai i que sempre han estat així i que així han de seguir. De 

totes maneres l'AMIPA veu les coses des d'una perspectiva externa, mentre que l'equip 

directiu ho fa des de la perspectiva interna. Sembla que des del centre hi hagués una certa 

desmoralització, un cert immobilisme. 

 

"Crec que hi ha una relació òptima. Pens que... bé, vull percebre que hi ha una relació en 

positiu. Hi ha a lo millor qüestions de tipus més darrere fons que no acabes de compartir però 

bé. Per exemple, crec que han tirat la tovallola en alguns aspectes. En el context del nostre 

institut que té una problemàtica molt concreta, la realitat els hi ha passat per damunt, han 

assumit que les coses són així i que per tant no val la pena capficar-se molt perquè tanmateix 

no les modificaran i jo no sé si és cert però crec que en cap context pots tirar la tovallola. I en 

el darrer Consell Escolar que jo vaig assistir vaig sortir amb aquesta sensació de què hi ha 

coses que no canviarem mai i crec que no ens podem permetre aquest luxe, perquè darrere 

això hi ha infants. També és veritat que nosaltres ho veim des d'una perspectiva externa i 

suposa que veient la realitat des de dins és on es troba la diferència, però vaja, supòs que si 

alguna cosa hagués de dir diria això i per tant crec que s’acaba notant al diari aquesta actitud i 

s’excusen massa. No se si és per falta d’il·lusió... tots tenim moments baixos, però això sí que 
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em sap molt de greu." IPUA2IB14AI 

 

Per a la mare de dos nins de primer i segon cicle de secundària, que a més forma part de 

l’AMIPA, l'equip directiu fa reunions amb l'AMIPA, també amb el Consell Escolar, tot i que amb 

la LOMCE ha perdut un poc de pes específic. Però es fa feina, s'intenta que la incidència de la 

llei sigui mínima, que tot segueixi com abans, que la participació quedi reflectida en els 

documents oficials. 

 "Home, les persones que no és el meu cas ara, també pel que t’he comentat perquè com que 

jo ara m’he de reunir també per coordinar-me com a tutora de 6è a vegades m’estim més que 

ho faci altra gent. Però vaja, el que fan és mantenir diferents reunions i després hi ha 

alguns.... diguéssim que fins ara amb la llei anterior, ara amb la LOMCE, i esperem que no 

sigui per molts d’anys, ja estava reglamentat que hi havia una participació de les AMIPAs en 

els Consells Escolars i això vol dir que hi havia un apartat que hi posava l’AMIPA a la PGA, 

igualment dins la Memòria, estava articulat i estava reconeguda aquesta funció i tenia un pes 

en els òrgans de Govern com és el Consell Escolar. I ara això canvia. La lluita de l’AMIPA és 

acordar amb els centres, en aquest cas amb l’Institut que se segueixi reconeixent, maldament 

oficialment, ja no sigui així. I sembla que de moment se fa, s’estan escoltant les veus i aquest 

referiment, perquè és una AMIPA i hi ha uns elements molt implicats en ajudar a aquelles 

mancances que hi pugui haver dins l’Institut i sí que hi ha reunions i en principi sí, bàsicament 

se posen en contacte en aquestes reunions i assisteixen, continuen assistint als Consells 

Escolars, maldament ara per llei no tens un vot que pugui decidir una decisió final, sinó que 

simplement t’escolten. Tot i així se manté."  IPUFS2IB14BI 

 

Per a la mare d'un nin del segon cicle de la secundària que a més, és vicepresidenta de 

l'AMIPA, no és el centre que mobilitza la gent, les famílies, sinó els pares a través de l'AMIPA. 

La direcció del centre no posa problemes, però tampoc fa gaire coses, alguna vegada, de 

manera puntual, sol·licita alguna activitat, material o experiència. La Ampa és molt 

reivindicativa, dins l’AMPA hi ha membres de FAPA, tenim membres de CRIDA… nosaltres 

estam molt conscienciats del tema, però l’equip de direcció no és tan actiu com nosaltres 

voldríem que fos i, clar, es procura que hi hagi bon enteniment, però no sempre estam 

d’acord. Se cerquen punts d'acord, no posen entrebancs, però  no són tan participatius, tan 

compromesos com voldríem. Amb els professors passa el mateix, no posen pegues, però el 

seu paper en la participació és mínima. Hi ha molta diferència entre la participació que hi 

havia a l'escola i la de l'Institut, ni l'equip directiu ni els professors s'impliquen com a l'escola. 

L'escola estava sempre oberta, a l'Institut això no succeeix. Són dues maneres distintes 

d'entendre la participació, aquí és més passiva, amb poca implicació. 
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"Què fan des del centre… Jo diria més aviat què feim nosaltres i no des del centre perquè 

som nosaltres els qui… no ens posen cap problema, sinó tot el contrari, però els qui realment 

demanam entrevistes amb direcció, els qui ens preocupam de fer la comunicació som més 

aviat nosaltres… El centre sí que, algunes vegades, ens demana alguna cosa en concret, 

bàsicament ens fa demandes molts de pics econòmiques per a ajudar-los a festes, a temes 

puntuals; bé, no, mentida, també ens fa demandes quan hi ha, per exemple, necessitats de…, 

ara mateix hi ha unes necessitats d’un suport en lectoescriptura per a alumnes nouvinguts, 

al·lots amb problemàtiques de lectoescriptura, però, evidentment, des de la Conselleria no es 

cobreix i… ens han fet una demanda a nosaltres perquè ells no tenen possibilitats 

econòmiques de solucionar-ho. Uff!, és que… jo tampoc et puc xerrar d’una manera molt 

històrica perquè jo és el segon any que som a l’Institut i realment, a mem… això… bé… Que 

jo recordi… A vegades hi ha desacords, però arribam a un acord. Al nostre institut tenim una 

professora que… no sé si t’ho han comentat, però tenim una professora que és del “Circulo 

Baleà” i en algun moment, sobretot l’any passat, quan hi va haver tota la problemàtica, va 

xerrar en nom de… va sortir als diaris dient que era professora de l’institut i nosaltres vàrem 

voler contestar a això. La veritat és que hi va haver bastant bon enteniment, va costar, perquè 

la nostra postura va ser molt ferma i molt dura i la direcció no volia ser tan dura com nosaltres, 

però arribàrem a un enteniment. Bàsicament són coses d’aquest tipus. Pensa que la nostra 

Amipa és una Amipa molt, molt, molt reivindicativa… dins l’Amipa tenim membres de Fapa, 

tenim membres de Crida… nosaltres estam molt conscienciats del tema i direcció… l’equip 

docent, sí, però l’equip de direcció no és tan actiu com nosaltres voldríem que fos i, clar, 

procuram que hi hagi bon enteniment, però no sempre estam d’acord. Per exemple… a 

l’institut… va costar molt que sortís publicat que l’institut era un dels que havia rebutjat el TIL 

i… nosaltres punyíem, protestàvem… però arribam a enteniments encara que costi. No, a la 

participació de les famílies dins el centre, no. Però a vegades nosaltres tenim una postura 

molt clara, no vull dir extrema, però… nosaltres voldríem que es posicionessin molt més i 

l’equip directiu és més tranquil. No els docents, hi ha un grup de docents molt actiu i molt 

reivindicatiu, però l’equip directiu és més tranquil. Costa. Jo crec que més aviat es queden... 

és a dir... No vull generalitzar, però en coses puntuals sí que t'ajuden a participar, però són 

casos puntuals. Hem de tenir en compte que, i això ja ho he repetit, és que hi ha molta, molta, 

molta diferència entre l'institut i l'escola, però molta. Així com a l'escola t'afavoreixen molt la 

participació, a l'institut... és a dir, a l'escola s'obrin a la participació, al manco a l'escola d'on jo 

venc, que és el Rafal Vell, l'escola té les portes totalment obertes a tothom. Jo ho he fet durant 

tota l'escolarització de la meva filla, he participat cada any en activitats dins l'aula, perquè jo 

ho he demanat però mai m'han dit que no. Aquí m'he ofert a l'equip directiu, no he demanat 
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insistentment entrar-hi, però m'he ofert i a hores d'ara encara no m'han dit res. Jo puc dir que 

em vaig oferir, en una reunió amb la direcció -jo estic a les reunions amb direcció, som quatre 

que hi anam normalment-, em vaig oferir personalment. Form part d'una colla de dimonis i em 

vaig oferir i quan ha arribat sant Antoni no... em vaig oferir a qualsevol cosa que volguessin..., 

em vaig oferir a altres coses perquè... ara per ara, però, no m'han dit res. Jo no sé si altres 

pares s'han ofert i els han dit que no. Jo m'imagin que si em torn oferir per a un altre sant 

Antoni, igual em diuen que sí, em diuen que hi vagi. L'any passat, per exemple, es va encetar 

la campanya del llibre verd de la Plataforma Crida i nosaltres, en horari escolar, vàrem estar 

fent activitats al pati i els mestres també varen fer coses; és a dir, si demanam tal dia volem 

venir a fer... ens diran que sí, però ha de ser una cosa molt concreta. Jo em vaig oferir a una 

sèrie de coses i encara no m'han cridat. Per exemple, jo crec que si proposàssim fer alguna 

activitat a l'aula, dirien que sí. Jo supòs que sí, en el meu cas, anés directament a algun 

professor, no crec que em posés cap problema; bé, a direcció, tampoc. Però anar a direcció i 

oferir-me... No és que no vulguin... és que m'imagin que... com que no és una cosa habitual 

dins un institut... i tenen setanta milions de coses més urgents. És un institut molt gran i amb 

molta problemàtica, venc a dir que..." IPUFS1IB14BI 

Per al coordinador d'activitats extraescolars de l'Institut, que depèn de l'AMIPA, les relacions 

amb l'equip directiu depenen del tarannà de les persones que el formen. L'anterior equip 

estava molt compromès i era fàcil la relació. Amb l'actual són més funcionarials, fan les seves 

hores i no volen fer més. No hi ha un compromís de col·laboració, sinó una certa barrera i 

distància, el que fa que les coses siguin més difícils. Si no tens el suport de l'equip directiu és 

molt complicat dur endavant les activitats que es proposen. Sembla que l'AMIPA va per una 

banda i que l'institut i l'equip directiu van per una altra, amb objectius divergents, sense una 

idea d'un projecte comú d'educació. 

"No. Posiblemente la forma de ver las cosas por la idiosincrasia de los equipos es diferente. El 

otro equipo era un equipo con unas ideas más concretas sobre cómo llevar el tema de la 

educación, y este equipo posiblemente es más oficialista. Nuestro horario, nuestro trabajo… 

mmmm es confidencial todo esto? O sea, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que 

ver. El otro equipo comía aquí, con los niños, no en la misma mesa, comía en el mismo 

horario y se iba a les seis o las siete de la tarde y entraba a las ocho de la mañana. Este 

equipo llega las dos de la tarde y está loco por salir. Cuando tú presentas propuestas les 

cuesta. Aunque sea otro trabajo que hace la APIMA, discutiendo y peleando entre comillas 

constantemente nuevas incorporaciones de repasos o de… Pero siempre que tú propones 

algo siempre primero es un no, y luego un ya veremos. Es la forma de llevar el instituto, de 

llevar los niños, no tiene nada que ver, nada, nada, nada, es otro mundo. Es fundamental. 
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Realmente no habíamos hablado del equipo directivo y yo creo que el equipo directivo es 

fundamental. Yo creo que esto es como una pirámide, ¿no?, es decir, el equipo directivo creo 

que al mismo nivel o, a lo mejor, un poquito más abajo la APIMA y después venimos todos 

nosotros. Y el entendimiento del equipo, el entendimiento del equipo directivo con las AMIPAS 

que hubo antes con el equipo que estuvo ocho años era absoluto, entonces todo lo que se 

decía pum, incluso a veces decidía tanto uno como otro, no había una división prácticamente. 

De hecho, en ese momento a mí me pagaba el sueldo la APIMA pero el instituto también 

pagaba parte de mi sueldo porque tampoco había una división, yo trabajaba aquí, tú no 

decías bueno Hugo de tres a cuatro es para la APIMA y de cinco a seis… no, no, no, no, Hugo 

trabaja, y ayuda a los niños,  y hace extraescolares, y pone el comedor, y los lleva a nadar, y 

hace esto y hace lo otro, ya está, ¿sabes? En cambio ahora no, ahora yo soy APIMA. No lo 

sé. No lo sé por una cosa, porque yo creo que los que realmente hacemos el trabajo de la 

publicidad somos nosotros, la APIMA. Lo que pasa que yo lo que creo es que desde 

dirección, evidentemente, ellos dan una imagen de colaboración, pero la colaboración no es 

tal, cuesta. Y yo creo que ellos su idea de instituto es otra, es otra, ellos no tienen la idea que 

tenía el antiguo director de que tenían que ser de una manera, o sea, ellos creen que tiene 

que ser como lo hacen. También hay que decir algo que es verdad, a mí mucha gente me lo 

dice a veces cuando yo me quejo, es que bueno pero tú sabes que eso era una excepción, 

que eso no era lo normal, no había ningún equipo directivo, no en Palma sino en Mallorca o 

en Baleares, que se quedaran a comer y estuvieran hasta las seis de la tarde. De hecho, 

cuando estuvo el Pacte del Progrés aquí vinieron dos personas diferentes, un chico y una 

chica, a pedirme información desde el propio Ayuntamiento para implantar el sistema este. Lo 

que pasa es que el sistema este es lo que te dije antes, no puede ser funcionarial y después 

mucho dinero, que después el Ayuntamiento se habrá dado cuenta de que no… Tienes que 

ayudar, tienes que dar dinero, no solo para mantener a esa persona, tienes que ayudar para 

que se pueda desarrollar todo lo que nosotros proponemos. Tú mira aquí, todas estas 

carpetas son de cursos que en algún momento hemos dado, a veces dabas diez, a veces 

dabas ocho, ahora das cinco, pero todo esto era todo lo que se hacía. Esto es una 

infraestructura que lleva tiempo y dinero. Entonces, el tema yo creo que habría que tomarlo, 

desgraciadamente, como excepcional. Esos ocho, nueve o diez años que vivimos con el 

anterior grupo directivo hay que tomarlo como excepcional. Lo que pasa es que tal vez el 

nuevo equipo que entró podría haber aprovechado mejor algunas de las cosas que ya 

estaban y que se hacían. " IPUTAIB14BI 

Punts forts i dèbils del funcionament i de les accions que realitzen. 

Per a la mare d'un nin del segon cicle de la secundària que, a més, és vicepresidenta de 
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l'AMIPA, com a punts forts intracentre és que l'AMIPA ve de la fusió de dues AMIPES que a 

les escoles fan una feina molt important, amb molta d'implicació. Aquest seria el punt més fort 

intracentre, les ganes de fer feina i l'experiència que duim del treball fet a les escoles del barri. 

També com a punt positiu cal destaca el fet que l'institut estigui obert a l'horabaixa. 

 

"Mem..., punts forts és el que he comentat abans, la provinença de pares i mares de l’alumnat 

que vénen de dues escoles molt concretes que tenen una tradició molt, molt forta, com són el 

Rafal Vell i Es Pont, que tenen unes Amipas molt potents. Això fa que siguem una de les 

Amipas potents, dins el que són els instituts. Tot i que a nosaltres no ens fa l’efecte que 

siguem tant potents perquè no arribam a tothom que voldríem arribar, però el fet de tenir 

menjador escolar i moltes activitats els horabaixes. Jo no sé si hi ha molts d’instituts que 

tenguin activitats extraescolars i jo crec que és un punt molt bo, aquest. La figura de Llorenç, 

per exemple, jo també la destac, perquè... és clar... té contactes amb altres instituts, i Son 

Gotleu és un barri que precisa especial atenció i va bé per fer coses d’aquestes. En Llorenç hi 

és perquè Son Gotleu està com de moda i interessa a l’ajuntament i hi posa molta atenció 

que, evidentment la necessita, però no dedica aquesta atenció a altres barriades que també 

ho necessiten. Aquesta figura té molta d’importància i ajuda molt perquè fa que l’institut sigui 

un institut viu, que els horabaixes té vida, apart que nosaltres facem extraescolars; els caps 

de setmana hi ha futbet, hi ha activitats de l’esplai... El fet que els Serveis socials també 

l’emprin és important... jo crec que el fet que els instituts estiguin oberts els horabaixes és 

bàsic. Són infraestructures que s’haurien d’aprofitar molt més del que s’aprofiten. Més factors 

positius? El que he dit, que ens tenguin en compte en la xarxa. Se’ns té en compte, Son 

Gotleu té una xarxa important a nivell social i jo crec que això és molt bo. 

Punts febles? A la barriada que estam, molta problemàtica d’immigració (sembla que diu això, 

però no s’entén gaire clar) que nosaltres procuram solucionar de totes les maneres possibles, 

és a dir, quan vénen pares a les reunions xerram totes les llengües que podem...". 

IPUFS1IB14BI 

 

Per a la mare d'un nin del segon cicle de la secundària que a més, és vicepresidenta de 

l'AMIPA, com a punts febles senyala els problemes d'enteniment derivats de la llengua, al ser 

una barriada amb molta d'immigració. No hi ha mediador cultural que treballi amb l'AMIPA. 

Dins la Junta de l'AMIPA, hi ha molts de professors, directors, educadors socials. Estan molt 

conscienciats amb el tema i són ells mateixos que intenten atracar-se a les famílies de totes 

les maneres que sabem, però no tenen cap mediador. 

  

"Punts febles? A la barriada que estam, molta problemàtica d’immigració que nosaltres 
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procuram solucionar de totes les maneres possibles, és a dir, quan vénen pares a les 

reunions xerram totes les llengües que podem... Al nostre centre, no hi ha mediador cultural. 

Hi ha un mediador cultural, que és en Víctor, per exemple, i ha anat al centre i que ha fet 

tasques de mediació, però que tengui relacions amb l’Amipa, no. Nosaltres, dins la Junta, hi 

ha molts de professors, hi ha directors, jo som educadora social, vull dir que estam molt 

conscienciats amb el tema i som nosaltres mateixos que intentam atracar-nos a les famílies 

de totes les maneres que sabem, no tenim cap mediador, però ens entenem perquè 

pràcticament totes les llengües que es xerren a les reunions són el francès i el castellà, 

sempre hi ha possibilitats de comunicar-nos, és a dir, el francès som dues o tres persones que 

en sabem i xerram en francès quan cal. Ja et dic, ens estam plantejant, de cara a l’any que 

ve, cercar-nos algú que ens tradueixi tota la informació de l’Amipa a l’àrab per tal d’arribar a 

moltes famílies àrabs. Clar, el tema de la llengua, el tema de l’economia, són temes... el tema 

de la participació de les famílies a nivell cultural costa, costa molt. Ara, per exemple, al Pont 

s’està fent una tasca boníssima d’això; l’Amipa d’Es Pont està fent meravelles per atracar-se a 

la comunitat magribina, a totes les comunitats estrangeres que tenen, extracomunitàries que 

tenen, s’està fent molta de feina. Nosaltres intentam recollir aquesta feina, però quan passen 

a l'Institut... si ja succeeix amb qualsevol infant que, quan passa de primària a secundària, la 

participació dels pares minva moltíssim, imagina’t amb aquesta gent que ja els costa la 

participació en general, és a dir, els condicionants sòcio-econòmics són molt grans. Dins les 

Amipas de primària és molt, molt elevada la participació dels pares i mares d’infantil, el primer 

cicle també i va davallant. Ja, al tercer cicle, baixa moltíssim. Clar, els al·lots són més grans i 

quan passen a l’institut...". IPUFS1IB14BI 

 

Per a la presidenta de l'AMIPA, que a més té un fill al segon cicle de la secundària, el més 

positiu és que els qui participen ho fan amb ganes, el més negatiu és la manca d'implicació 

d'una gran majoria de pares. 

  

"Els punts forts és que qui hi és, s’ho pren amb ganes i fa molta feina i els punts febles, no és 

que no hi siguin tots, que seria el òptim, és que jo crec que no hem assumit els mínims 

qualitatius, crec que no som prou famílies, ja no et dic associades sinó amb un mínim 

d’implicació. Jo entenc que a les reunions més feixugues els hi costi venir, però es preparen 

festes, es fan coses més amenes, i tot i així, la cosa sembla que no va amb ells." 

IPUA2IB14AI 

 

Per a la presidenta de l'AMIPA, que a més té un fill al segon cicle de la secundària, 

l'experiència més positiva va ser el Pla d'Acompanyament. Cal destacar també la festa de final 
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de curs i la participació a les assemblees per decidir el tema de les vagues i la mobilització pel 

cas del TIL. 

 

"Com experiències en positiu jo no coneixia el pla d’acompanyament i crec que l’hem millorat i 

que és una iniciativa interessant. Em pregunt si som nosaltres els qui l’hauríem de fer i no 

altres, però... molt bé. És veritat que amb menys transcendència acadèmica però la festa de 

final de curs de l’any passat va ser genial, vam participar tots a l'organització i crec que a tots 

ens va satisfer perquè va anar rodat i molt bé. Crec que és de les poques vegades que hem 

fet comunitat educativa. Com a moment espectacular, la darrera assemblea que es va fer 

durant el procés de vaga, que es va convocar per part del centre però que vam col·laborar i 

van assistir a l’assemblea i el posicionament de la gent amb els docents del centre va ser 

impressionant. M’esperava més qüestionament i va ser pràcticament una fe amb el que 

estaven decidint i com ho anaven a fer. Per mi va ser una experiència brutal, molts pares dient 

“si vosaltres trobau que això és el que toca fer, idò endavant, estarem aquí”, va ser, increïble. 

En definitiva, la gent respon en el moment que hi ha una cosa concreta per respondre. Els 

moments difusos són mals de gestionar." IPUA2IB14AI 

 

Valoració d'altres agents/professionals del centre sobre l'AMIPA. 

 

Per a la mare de dos nins de primer i segon cicle de secundària, que a més forma part de 

l’AMIPA, els conserges col·laboren però bàsicament és Hugo qui fa la feina, si no la fes seria 

bastant complicat. També hi ha una mica de xarxa amb gent que fa feina a la barriada, també 

amb serveis socials, amb l’ajuntament, amb salut... amb aquesta gent estam coordinats. 

També hi ha coordinació amb la FAPA. 

 

"Sí, bé d’una banda des dins el centre el que hem comentat, tot i dir que al menjador també 

seria n’Hugo el responsable, ja que és reduït i és un càtering...és ell el que se’n cuida. Els 

conserges col·laboren però bàsicament és n’Hugo que fa la feina, si no la fes, repetesc, seria 

bastant complicat. Aleshores tenim una mica de xarxa amb gent que fa feina a la barriada, 

també amb serveis socials, amb l’ajuntament, amb salut...amb aquesta gent estam coordinats. 

A Son Gotleu també hi ha la plataforma Son Gotleu on hi ha representació i això d’una banda. 

Després amb la resta d’AMIPAS, perquè al nostre centre hi ha membres de la junta que també 

estan a FAPA i també a la junta de FAPA i llavors està bastant connectat la coordinació de la 

informació entre les diferents AMIPAS. Amb el que no som AMIPAS, el que deia, hi ha en 

Llorenç de l’Ajuntament que tot el tema de serveis socials ens informa. Dins la junta hi ha gent 

que està també dins aquests temes i quan necessitam alguna cosa, també tenim un canal 
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ràpid...i així bàsicament, crec que estam bastant connectats entre uns i els altres."  

IPUFS2IB14BI 

 

Per a la mare d'un escolar del segon cicle de la secundària que, a més, és vicepresidenta de 

l'AMIPA, la persona externa que més fa és Hugo, que està contractat per l'AMIPA per a dirigir i 

coordinar les activitats extraescolars i el menjador escolar. Sense ell seria molt difícil posar en 

marxa res. Per exemple, on funciona com un bon canal de comunicació és amb les famílies 

amb nins amb problemes greus, participant en el pla d’acompanyament. En general amb la 

resta de gent la relació és bona, si bé, no sap exactament què fan dins l'institut. Els Serveis 

Socials de l'Ajuntament fan una feina molt bona, per exemple, el treball en xarxa social a la 

barriada. 

 

"Mem, n'Hugo per a nosaltres és un element clau. És a dir, n'Hugo el coneixen moltíssimes 

famílies perquè, clar, n'Hugo gestiona les activitats que ja he explicat. I, per exemple, on 

funciona com un bon canal de comunicació és amb les famílies amb nins amb problemes 

greus, com que participen en el pla d’acompanyament..., aquests pares i aquestes mares 

coneixen n’Hugo. Aquesta persona hi és des de les dues del migdia i totes les famílies el 

coneixen. N’Hugo és un molt bon canal amb les famílies. El conserge no t’ho sé dir. Jo els 

matins hi vaig molt poc, perquè faig feina. Respecte a altres professionals, hi ha també en 

Llorenç Coll, que no sé exactament quin càrrec té, però sé que fa feina a l’Ajuntament de 

Palma. Jo sé que és educador de medi obert, ell és un motor vital per a l’Institut; a més a més, 

és una persona amb un vitalisme extraordinari i fa molta de feina per a crear xarxa en tot Son 

Gotleu. Llavors, en Llorenç juntament amb “Ayuda en acción”, duu un projecte súper 

interessant per a la nostra barriada, perquè és un barri amb molta problemàtica econòmica, 

que és els berenars solidaris (nota del transcriptor: fa referència al projecte “cap nin sense 

berenar”) i els berenars solidaris s’ofereixen a les famílies que no tenen possibilitat econòmica 

per a donar berenar als seus al·lots. Aquests berenars es fan al nostre centre i el que ha fet 

ha estat crear tota una xarxa de pares de les escoles públiques que ajuden en el projecte. Bé, 

aquest és un exemple concret, però en Llorenç fa moltes més coses. A la nostra escola es fa 

“Sons de barri” que també ho ha creat ell; són classes de coral que es fan a totes les escoles; 

llavors es fa una activitat conjunta de totes les escoles del barri de Son Gotleu, i en Llorenç 

creu molt en la feina en xarxa. Després, des del Centre de salut, hi ha la “comissió de salut” 

en la que se’ns ha demanat la nostra participació i, com es fan les reunions els matins, hi va 

n’Hugo en el nostre nom, però també en formam part. Procuram formar part de tot, de 

qualsevol feina en xarxa que ens demanin, hi som. També hi ha unes reunions mensuals, a 

les quals tampoc hi podem anar, i a aquestes no hi enviam n’Hugo, però procuram estar-ne 
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informats. Jo som, per exemple, el canal de comunicació amb en Llorenç i jo m’assabent de 

tot el que es fa. Hi participen totes les entitats de la barriada: grup d’esplai, els centres de 

salut de les escoles, els d’Ayuda en acción... hi ha molta gent a aquestes reunions, però és 

clar, com que es fan els matins no hi puc participar directament, però hi donam suport. Per 

exemple, el dia del llibre, és una activitat que es fa a nivell de tot el barri i, aquest dia, hi 

participam molt, tot i que no anam a les reunions. Serveis socials fa activitats al nostre centre, 

és a dir, hi ha futbet, que ho duu Serveis Socials, el Club d’Esplai té la seu al nostre centre, on 

duen a terme activitats els dissabtes al matí..., ara de memòria... Sabem que hi ha relació 

directa amb Serveis Socials, amb la directiva, perquè tenim alumnes d’Alter i si no hi hagués 

relació amb Serveis Socials no els podríem tenir. Segur que hi ha més coses que em deix, 

però ara de memòria...". IPUFS1IB14BI 

 

Per a la presidenta de l'AMIPA, que a més té un fill en el segon cicle de la secundària, la 

valoració de la resta de personal és bona, però cada un fa la seva feina, no se crea un 

ambient de comunitat d'aprenentatge (en vista a l'interior). De cara a l'exterior, amb els agents 

externs, per exemple, la policia de barri, hi ha molta complicitat. En matèria de resolució de 

conflictes la feina és molt bona, però és una cosa puntual, no arriba al sentit comunitari, al 

treballar en un projecte comú. Les famílies tampoc col·laboren gaire per crear aquest sentit de 

comunitat. Venen un pic a l'any a l'escola, no coneixen el personal... 

 

"És bona, però cada un fa lo just. Consergeria i administració fa la feina estricta que li 

correspon, no fan res per crear comunitat amb les famílies. Tot el que passa de portes a dintre 

del centre es fa com a part del centre, nosaltres no ho percebem com a comunitat educativa o 

com a mínim aquesta és la nostra percepció. I de fora sé que hi ha molta complicitat amb el 

policia de barri per exemple, amb l’equip directiu pel tema de la resolució de conflictes, i 

nosaltres ho valorem molt positivament. I les famílies que en algun moment han hagut de 

requerir en això ho valoren molt positivament, però clar, son coses molt concretes sobre 

conflictes o preconflictes. Jo no sé quina cara té el policia de barri, no hem coincidit mai, ni 

presentació formal ni res. Primer crec que partim d'una premissa errònia de què les famílies 

venim fins i tot a fer aquests tràmits, però en realitat només venim un pic. La presència física 

de les famílies al centre és tan poc com això. Evidentment que qualsevol intent de 

comunicació seria positiu, però no sé fins a quin punt seria un facilitador. El important és la 

voluntat de participar." IPUA2IB14AI 
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Estadístiques AMIPA: percentatges de participació, d'assistència a les reunions, de 

participació en activitats organitzades... 

 

Per a la mare de dos nins de primer i segon cicle de secundària, que a més forma part de 

l’AMIPA, no té dades exactes. Pensa que hi participen un 30% dels pares. 

 

"Ara no t’ho podria dir amb exactitud, però, tal vegada un 30, però no te sé dir una xifra 

exacta."  IPUFS2IB14BI 

 

Per a la mare d'un nin del segon cicle de la secundària que a més, és vicepresidenta de 

l'AMIPA, la participació és pobra. Cada vegada davalla més. La informació i les convocatòries 

no sempre arriben a les famílies que haurien d’arribar. Hi ha problemes d'informació i 

comunicació. A això cal afegir la crisis global que patim. Amb l’augment de la problemàtica 

econòmica també s’ha incrementat la davallada, es pot dir que la davallada ha estat 

directament proporcional a l’augment de la crisi. La participació final tal volta és important, 

però pel que fa als preparatius, a l'organització, és molt baixa. No disposen d'estadístiques. 

Pares que s'impliquin amb regularitat deu o onze. Mai venen pares i mares plegats, o uns o 

altres. Participen un poc més les mares, però no hi ha gaire diferències. 

 

"Ara, de memòria, no t’ho sé dir. Però cada any va baixant. Si ho miram al quadern on prenim 

nota de les reunions…, però ara exacte no t’ho sé dir. L'evolució és negativa. Saps que passa, 

és que… la nostra és una població molt… (no s’entén), perquè nosaltres ho deim, ho escrivim, 

ho feim a saber, però les convocatòries no sempre arriben a les famílies que haurien d’arribar. 

I, de cada vegada més, amb l’augment de la problemàtica econòmica també s’ha incrementat 

la davallada, es pot dir que la davallada ha estat directament proporcional a l’augment de la 

crisi. Fins i tot hem arribat a…, normalment quan ets soci de l’Amipa… Hi ha les taquilles que 

són de pago, i les taquilles gestionades per l’Amipa, surten més barates si ets membre de 

l’Amipa que si només agafes la taquilla. A vegades ni així... no entenen; hi ha pares que hi ha 

moltes dificultats d'idioma, els ho poses en castellà, en català... ens hem proposat escriure-ho 

ja en àrab i, de cara al proper curs, ens hem proposat escriure també en àrab, a veure si així 

arribam millor a més famílies. Home, la participació és baixa, per exemple a la graduació ve 

molta gent. Vénen, però que ajudin... a muntar i tot això, els pares dels qui es graduen... La 

participació de les famílies és baixa. No, no. Perquè si hi ha alguna activitat grossa, com la de 

la graduació per exemple, que el percentatge de participació és brutal; és a dir el número de 

persones l'any passat va ser altíssim. L'any passat sí que hi va haver bastant participació, 

bastant vull dir... per a nosaltres 15 persones és molt. No puc parlar de percentatges, no ho 
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sé, no tenim estadístiques, però poc. Mai tots dos. Bé, mem..., mentida. Que venen a les 

juntes mai tots dos, però normalment quan hi ha parelles, el qui no ve a la junta, ajuda d'una 

altra manera; és a dir, nosaltres tenim la secretària que el seu home duu tot el que és la part 

informàtica, bé no, de filmació i coses d'aquestes. L'home de la presidenta, duu la pàgina 

web. No estan de forma presencial a les juntes, però també estan ajudant.". IPUFS1IB14BI 

 

Per a la presidenta de l'AMIPA, que a més té un fill al segon cicle de la secundària, l'afiliació a 

l'AMIPA és petita, sobre un 50% i va baixant. No s'entén la feina que es fa des de l'associació 

o no l'han sabuda explicar bé i fer-la arribar a totes les famílies. La participació és baixa. Quan 

més participen és quan hi ha temes que els afecten directament. Per exemple en el cas de les 

vagues i mobilitzacions per la qüestió del TIL, aquesta participació ha estat molt important, 

ens ha sorprès molt, però després tot torna al camí de la poca participació. 

 

"Estarem al voltant del 50% probablement, enguany ha estat una mica així... ha anat a la 

baixa. Hem davallat molt en l’afiliació de les famílies a l’associació perquè crec que no acaben 

tampoc d’entendre perquè han d’estar associats a un espai que és dels infants. Després hi ha 

qüestions més lògiques com que si t’afilies hi ha descomptes, aquestes coses s’entenen més, 

però el concepte més general de formar part del centre que em permet opinar i recollir 

qüestions i hem representa com a família jo crec que no l’entenen o segurament és que no 

hem sabut explicar-ho. Però vaja, afiliacions de les famílies a l’APIMA poca i a menys. En 

general la gent es mobilitza quan li toquen el crostó, és a dir, vam tenir assistències massives 

a les assemblees a l’època de màxim conflicte sobre l’educació, els darrers dos anys enrere, 

l’assistència ens sorprenia a nosaltres i tot, com la gent volia saber com afectava tot allò als 

seus fills venia i s’informava. Després hi ha famílies que venen, s’interessen i s’informen si el 

tema els hi interessa concretament. Costa molt que les famílies venguin a escoltar coses i a 

interessar-se per coses que ells no perceben. Després hi ha els despitats, als que se’ls hi ha 

donat un paper per venir i venen però no saben a què. Alguns els enganxés i alguns 

t’agraeixen la convocatòria i no queden. Tenen dret a fer-ho, per descomptat, però ja que has 

vingut..." IPUA2IB14AI 

 

6. Discussió 

En aquest apartat el que es pretén fer, és crear una discussió sobre el treball realitzat 

confrontant les dades i els resultats obtinguts amb les distintes investigacions i les distintes 

aportacions que els autors fan sobre la temàtica. En certa manera, compararé el que hauria 

de ser amb el que és, analitzant els resultats dels documents de centre, així com les opinions i 
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comentaris de les distintes persones que han estat entrevistades, a més de les observacions 

dutes a terme. La intenció és crear una discussió i ressaltar aquells aspectes que serien 

millorables o que afavoririen una major participació de les famílies, com aquells que dificulten 

una major participació familiar a l'AMPA de l'IES Josep Sureda i Blanes. 

 

Per començar, si analitzam de quina manera contemplen els documents de centre la 

participació de les famílies, podem concloure com en cap moment s'explica de quina manera 

o amb quina estratègia es farà possible la participació. Als distints documents es troben 

enunciats distints objectius on s'anomenen a les famílies però no s'especifica com es duran a 

terme. Posant un exemple, si ens fixam en els distints objectius que es plantegen al PEC 

sobre l'entorn social i familiar, veim que hi ha redactades frases del tipus: 

 

- Facilitar l'accés de les famílies al centre i a tot tipus d'informació. 

- Facilitat la comunicació i col·laboració entre el centre i les famílies. 

 

Com podem observar només es parla del què i no del com, que és l'important. Tenint en 

compte la realitat social d'aquest centre és cabdal tenir clar com es desenvoluparà aquest 

objectiu per tal de facilitar a les famílies el que es proposa. 

 

Un altre exemple podria ser al Pla d'Acció Tutorial. A aquest s'especifica que el PAT establirà 

tres línies d'actuació, una amb l'alumnat, una altra amb l'equip directiu i la darrera amb les 

famílies. Quines són aquestes línies d'actuació? No se sap, no estan redactades enlloc. 

 

Podria anar document per document explicant el mateix, però consider que amb dos 

exemples queda clar que a tots els documents no es parla en cap de moment de com es 

fomentarà, es facilitarà, es comunicarà o es treballarà amb les famílies per incrementar la 

seva participació al centre. Dóna la sensació que els documents de centre, per al centre, no 

són més que tràmits burocràtics que han d'estar fets perquè ho diu la llei, però que després 

ningú els contempla. I com que no es contemplen, no es troba necessari desenvolupar un 

document on s'expliquin les línies que es duen i es duran a terme perquè hi hagi una major 

participació familiar a la vida diària del centre. Fent una analogia amb la política, els 

documents de centre serien els programes electorals dels partits polítics quan es presenten a 

unes eleccions. Són un documents que han d'estar fets, on s'exposen objectius, on no 

s'explica com es duran a terme, que quasi ningú es llegeix ni se'ls hi dóna molta importància i 

que finalment no es duen a terme, cap o quasi cap, dels objectius enunciats. 
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Seguint amb la discussió, al marc teòric queda clar que autors com Bolívar (2006), Peralbo 

Uzquiano i Fernández Amado (2003); Martínez (2005); Ballester (2010); així com el projecte 

INCLUD-ED (2011) afirmen que la participació de les famílies afavoreix l'èxit escolar, el 

rendiment escolar i disminueix el fracàs i l'abandonament escolar. Analitzant els resultats es 

pot constatar que tant l'equip directiu com les famílies tenen clar que les famílies més 

implicades a l'institut aconsegueixen que els seus fills desenvolupin hàbits, millorin el 

rendiment i no només això, sinó que el fet de participar fa que els alumnes entenguin que anar 

a l'institut és un projecte comú que engloba la família, al centre, a ells mateixos i a l'entorn que 

els envolta. 

 

Si més no, quan es demana què és participar? Què han de fer els pares per participar? Es 

veuen distintes postures. Per una banda, la directora del centre dóna a entendre que la 

participació ha de ser per part del pare o la mare a través de les distintes activitats que 

s'organitzen des del centre (reunions de pares, xocolatades...), és a dir, invoca a una 

participació unidireccional per part de les famílies cap a l'escola, a una participació de caire 

més informativa (INCLUD-ED, 2011). En les seves declaracions s'enyoren uns pensaments 

més de caire col·lectiu que englobi a tots en un mateix projecte, tal i com són les declaracions 

de les pròpies famílies entrevistades. Per unanimitat, les famílies entenen que la participació 

té a veure amb construir quelcom plegats com part de la comunitat educativa que són, així 

com formar part de la vida del centre. En certa manera els pares invoquen a una participació 

no només informativa, sinó també, consultiva, avaluativa i educativa en la que és possible 

participar en els distints dissenys, processos, programes i activitats que es duen a terme al 

centre de manera col·lectiva (INCLUD-ED, 2011). Aquesta era una de les barreres que 

s'exposen al marc teòric d'aquest treball, la comunicació unidireccional escola-família. 

 

Seguint amb la discussió, trob necessari comentar les relacions entre l'equip directiu i l'AMPA. 

Totes les persones entrevistades que no formen part de l'equip directiu, consideren que l'equip 

directiu posa algunes barreres per a deixar-los participar. Els membres de l'AMPA entrevistats, 

afirmen que la relació amb l'equip directiu no és dolenta però senten que no són escoltats ni 

se'ls té en compte al cent per cent quan es tracta d'aportar noves idees i noves maneres de 

fer les coses. Totes les persones de l'AMPA entrevistades pensen que l'antic equip directiu, el 

que va crear aquesta manera de treballar amb les famílies, era molt més proper, no posava 

traves ni impediments sinó a l'inrevés, sempre estaven disposats a ajudar i a fer que les 

famílies formessin part de la comunitat educativa. Cal dir, que les persones entrevistades de 

l'AMPA anhelen la necessitat de formar i sentir-se part real de la comunitat educativa, no 

només volen ser espectadors, sinó que volen fer feina, participar, organitzar, incloure cada 
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vegada més gent i sentir-se inclosos dins el que és l'institut com un únic grup, un únic 

projecte, del que tots hi formen part i que és construït entre totes les persones implicades de 

manera recíproca. Si ens fixam en el que ens diuen els autors citats al marc teòric, no és més 

que el que demanen les famílies. Les comunitats són grups socials caracteritzats pel fet 

d’establir vincles basats en la reciprocitat i en el compromís global dels membres que en 

formen part, més enllà de determinats rols aïllats o perifèrics, i concebuts com a finalitats o 

valors en si mateixos, no només com a mitjà o instrument a partir del qual obtenir altres 

finalitats (Taberner, 1999). Els territoris que són percebuts com a comunitats pels seus 

membres, desenvolupen a membres competents amb la seva corresponsabilitat i implicació 

col·lectiva en relació a fets que afecten els espais públics i la vida comunitària (Subirats, 

2006). 

Per això, es fa imprescindible transformar les relacions de poder que habitualment es 

mantenen en l’escola per una nova estructura més oberta, participativa, igualitària i equitativa. 

Això no implica perdre de vista que existeixen distintes funcions i responsabilitats a dins de la 

comunitat, és a dir, que és diferent ser familiar, ser mestre  o ser col·laborador  (Flecha, 

Padrós i Puigdellívol, 2003). Aquesta transformació per donar cabuda a tots els membres que 

formen part de la comunitat educativa, és exactament el que demanen des del col·lectiu de 

pares i mares ara, perquè abans, segons ells, es duia a terme. 

 

Consider que aquest equip directiu, degut a la seva ideologia (Escudero, 2011) està deixant 

escapar una gran oportunitat. Anem a desglossar el per què. Després d'haver participat en 

aquest projecte d'investigació i havent analitzat distintes realitats de distints centres a distintes 

comunitats autònomes, he pogut comprovar com costa implicar a les famílies als centres i el 

que costa que això es mantengui, costa crear consciència, costa trobar famílies actives i 

motivades i que vulguin dedicar el seu temps a dur una vida activa a l'institut dels sues infants. 

Per això, fa una pena enorme que un equip directiu nou que s'ha trobat amb famílies 

motivades, amb  una manera de funcionar que afavoria la participació d'aquestes, amb 

persones contractades  que són elements clau però que són una figura inexistent en altres 

centres, amb una coordinació en xarxa amb serveis socials, en resum, una realitat que oferia 

facilitats als pares per participar, una realitat en procés de construcció, aturi i returi aquest 

procés. Segons els entrevistats i la pròpia directora, l'antic equip directiu va ser qui va 

contractar al tècnic de l'AMPA encarregat de coordinar les activitats extraescolars i el 

menjador (únic institut públic que té menjador a Mallorca), va ser l'encarregat de promocionar 

la participació de les famílies fent-les protagonistes en les decisions i en les distintes accions 

de la realitat diària del centre, va obrir l'institut els horabaixes, va crear una escola de pares on 

hi havia uns 40 matriculats, va formar part del projecte “el Barri Educa”, va crear xarxes amb 
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les distintes entitats presents al barri, quedaven els horabaixes al centre per ajudar... Tot això 

per donar una resposta a la realitat complicada que viu el centre, la qual va donar bons fruits i 

fins i tot premis a nivell estatal. Com deia, és una pena que un equip directiu nou, es trobi tot 

això construït, en marxa, i decideixi que el millor és anar donant menys veu i vot als pares, es 

justifiqui dient que tenen una gran problemàtica amb famílies immigrants, separi l'AMPA del 

centre fins al punt que el tècnic de l'AMPA contractat, ara només és competència de l'AMPA i 

no del centre, quan abans tot era el mateix, és a dir, eren persones que treballaven per a 

millorar l'IES Josep Sureda i Blanes i la seva realitat més propera. Aquest fet és pot constatar 

a vàries de les observacions que estan als annexos. Per exemple, a l'annex 6 

(DCIPUIB14BAAI) es pot constatar com per a una simple activitat com són els foguerons de 

Sant Antoni, una activitat en la que se suposa que és lúdica i en la que es representa un fet 

cultural, no es va tenir en compte ni a l'AMPA, ni al tècnic de l'AMPA, ni a les famílies que es 

van oferir voluntàries per ajudar i mai els hi van dir si ho podien fer. Al meu parer s'hauria de 

comptar amb els pares i mares per organitzar qualsevol acte i s'ha de dur a terme de manera 

conjunta, donant la possibilitat a totes aquelles persones implicades a aportar el seu granet 

d'arena. Segons Carrasco (2005) l'escola és l'únic espai de contacte obligatori entre persones 

de diferents orígens i col·lectius i es reitera contínuament la seva capacitat integradora davant 

el debilitament d'altres espais de socialització, a més, ho és de forma especial per a la 

població immigrant. Com és possible doncs, què a un espai per commemorar un fet cultural 

on hi participen tots els agents implicats en el centre i en el que assistiran nombroses famílies 

d'origen divers, no s'aprofiti com un moment clau per establir vincles? Com es possible que 

havent poca participació per part de les famílies no s'aprofiti una participació voluntària per 

part d'elles a una festa que organitza l'escola? 

 

Aquest és un fet puntual, d'una festa puntual, però analitzant els resultats de les entrevistes i 

de les observacions, podem afirmar que és un “modus operandi” i no una casualitat d'un dia. 

 

Per a voler participar en quelcom és necessari un sentiment de pertinença, un mateix ha de 

sentir que forma part d'un mateix projecte, s'ho ha de creure i ha de notar que els seus 

propers són aliats i no contrincants, i que només amb la força de tots aquests aliats, que 

remen junts en una mateixa direcció es pot dur a terme un projecte conjunt. Però si el capità 

del vaixell no et fa sentir part d'aquest vaixell i per molt que vulguis aportar, no et deixen fer-ho 

i per molt que vulguis opinar, no et deixen opinar o et deixen però no t'escolten, el vaixell anirà 

més lent perquè els que remem ho faran sense motivació, sense ganes, faran com si remen 

però en realitat només ho semblarà. Per tant, els perjudicats són tots els que van dins el 

vaixell, el capità també, que degut a la seva ineficàcia per atreure i motivar als seus remers, 
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arribarà tard al proper port, com tota la resta. 

 

Seguint amb la discussió, Booth i Ainscow (2006) insisteixen en què es deu prestar l’atenció 

necessària a les barreres de la participació que la pròpia escola estableix davant tots els 

agents de la comunitat educativa (alumnat, famílies i professorat de nova incorporació o en 

posicions perifèriques), com una mesura de la seva capacitat inclusiva. 

 

Pel que respecta a les famílies, segons (Carrasco, Pàmies i Bertran, 2008) la seva 

participació a l’escola pot veure’s obstaculitzada per causes diverses: 

- Un escàs coneixement dels bagatges culturals i de les llengües familiars; un rebuig de les 

pràctiques culturals i religioses individuals i comunitàries. 

- Discrepàncies en les formes de socialització dels infants i del jovent. 

- La proliferació de missatges unidireccionals escola-família. 

- L’existència de codis contradictoris i la resistència per part de les famílies autòctones que 

manegen les associacions de mares i pares, de manera que aquella correlació entre 

participació i inclusió social en l’àmbit de l’escola, es complica. 

 

Com podem observar, és cabdal fer visibles les barreres a la participació, no com una caça de 

culpables sinó com una exigència a la responsabilitat. És cert, que a l'IES Josep Sureda i 

Blanes existeixen moltes famílies que no són autòctones i potser la llengua és un obstacle, les 

diferències culturals i religioses també ho són, però des d'una postura responsable, aquests 

obstacles no són més que indicadors de les solucions que es poden dur a terme. Si existeixen 

barreres comunicatives, la solució no és anar improvisant llengües segons el dia o segons la 

reunió (IPUA21B14AI), és aconseguir que un dels pares o mares del centre siguin mediadors 

culturals entre la nostra cultura i la seva i hi siguin presents a tots els esdeveniments en que 

es doni aquesta barrera. Si existeixen barreres culturals i religioses, la solució no ha de venir 

només des de l'equip directiu afegint pollastre a les torrades de Sant Antoni per a què les 

persones musulmanes hi puguin participar, què també. Sinó primer de tot comptar amb la veu 

dels pares (DCIPUIB14BAAI) i demanar si troben que el pollastre és una bona solució o si a 

més es podria organitzar un altre esdeveniment on es posessin de manifest altres tradicions 

culturals i religioses que donessin una mica d'equitat a tots els membres de la realitat del 

centre. Una altra qüestió que se'm planteja és, si un dels infants no musulmans no menja porc 

per qüestió de gustos i no li deixam menjar pollastre, com podem veure als annexos 

(DCIPUIB14BAAI), no estam fent passes en la direcció equivocada? Aquest infant i la seva 

respectiva família tornaran a participar a Sant Antoni quan no han deixat menjar pollastre al 
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seu fill? Es tracta de rompre barreres o de crear-ne més?  Es tracta d'incloure o d'excloure? 

 

Seguint amb el tema de les lleis i tenint en compte com l'administració tracta la participació de 

les famílies, si realment es necessita lluitar contra això i aconseguir una major participació de 

les famílies, necessites tenir-les al teu costat per fer front a les injustícies donades en forma 

de llei. De fet, les famílies responen davant un fet equivocat de l'administració. Queda de 

manifest a les distintes entrevistes quan afirmen que quan hi va haver la vaga indefinida a les 

Illes Balears per la implantació del TIL, la gran majoria de famílies van participar a les 

assemblees, varen quedar a dormir al centre, varen promoure manifestacions... Per tant, és 

obvi que si gràcies a la unió de la comunitat educativa es va aconseguir fer front a una llei poc 

educativa i injusta i es varen aconseguir mobilitzar a quasi 100.000 persones per a la 

manifestació més multitudinària de la història de la nostra terra, res és impossible. Com diu 

una mare entrevistada (IPUFS1IB14BI), sembla que la realitat ha passat per damunt l'equip 

directiu, que consideren que les coses són així, venen com venen i no canviaran. Situacions 

com la d'abans haurien de fer possible un canvi de mentalitat per part de l'equip directiu per 

considerar que si entre tots hem estat capaços de tomar una llei promoguda externament per 

l'administració, com no serà possible canviar factors que afecten exclusivament al 

microsistema format a un institut, tenint en compte que tu mateix ets “l'administració” de 

l'institut? 

 

La importància del treball en xarxa per afavorir la participació de les famílies és cabdal si el 

que es pretén és millorar-la (Simó, 2011). L'institut treballa en xarxa amb el Centre de Salut, 

que venen cada setmana i atenen als infants que ho han sol·licitat, reparteixen preservatius, 

es coordinen amb FAPA ja que el president de FAPA és membre de l'AMPA, estan coordinats 

amb l'ajuntament i aquest els proporciona un recurs humà més. És una persona que treballa 

en xarxa amb totes les entitats i escoles del barri i concretament al centre duu a terme dues 

activitats. La primera són els “berenars solidaris” on la intenció és recaptar berenars per 

repartir entre els infants que més ho necessiten i també els horabaixes a l'institut es fa una 

activitat anomenada “Sons de barri” que té com a finalitat crear una coral on els participants 

siguin tant alumnes com pares i mares del centre. Aquestes activitats són molt benvingudes 

per l'AMPA de l'escola i la coordinació es fa entre aquesta i la persona encarregada de 

l'ajuntament. Cal dir que totes aquestes activitats i la resta d'activitats extraescolars, a més de 

les xerrades per a les famílies (DCIPUIB14BAAI) es duen a terme gràcies a la voluntat de les 

famílies que són les encarregades d'organitzar-ho i de vetllar-ho per a què tot continuï. 
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7. Conclusions 

L'IES Josep Sureda i Blanes és un institut que compta amb un conjunt de pares molt implicats 

i que volen fer molta feina per millorar l'educació i la realitat dels seus fills. Aquests pares 

provenen de les AMPA de dues escoles de primària en la que existeix una participació molt 

activa per part de les famílies i volen que continuí a l'institut. A més, moltes d'aquestes famílies 

formen part d'altres col·lectius educatius que són molt actius com FAPA, la plataforma CRIDA, 

l'assemblea de docents. Per tant, a més d'un esperit activista i de lluita, tenen llaços amb 

organitzacions externes a l'institut que podrien afavorir la realitat d'aquest i el treball en xarxa. 

 

L'institut té una trajectòria de participació de les famílies i de treball en xarxa reconegut a nivell 

estatal però degut a què hi ha hagut un canvi de l'equip directiu, aquest treball amb les 

famílies va minvant de cada vegada més. Les persones de l'equip directiu no reconeixen la 

seva responsabilitat i al·ludeixen a factors externs, com la barrera del llenguatge, com el 

nombre de famílies immigrants, la falta de participació de les famílies. Bastaria fer una mica 

de memòria per arribar a la conclusió que aquestes barreres, a les que s'aferra l'actual equip 

directiu per justificar la inoperància de les famílies, varen ser les detonants de l'antic equip 

directiu per començar a fer canvis, introduir nous elements i noves metodologies per donar 

respostes a les necessitats educatives del centre.   

 

L'AMPA treballa en xarxa amb altres entitats de la barriada, així com amb l'ajuntament de 

Palma. Els membres de l'AMPA són els encarregats de dur a terme totes les activitats 

extraescolars del centre, de la contractació del professorat necessari per les activitats i a més 

hi ha una persona en nòmina pagada per l'associació, encarregada de coordinar les activitats 

extraescolars, el menjador i el lloguer de taquilles. A més és el punt de contacte amb moltes 

famílies, pertanyents i no pertanyents a l'associació, ja que coneix a la gran majoria de 

famílies. Aquesta figura és molt important per a les famílies i la troben imprescindible al 

centre. 

 

L'AMPA critica la falta de similituds ideològiques amb l'equip directiu, afirmen que no es 

senten del tot inclosos i a més conclouen que no els tenen en compte per a tot. Critiquen que 

hi existeix un treball en xarxa més ampli i més organitzat amb les entitats externes que amb el 

propi centre. Critiquen que moltes famílies deixen de participar a mesura que els infants es 

van fent més grans, sent la participació més activa al primer cicle d'ESO que al següent. 

Afirmen que quan les famílies participen ho fan de manera individual, és a dir, és estrany 

veure als dos progenitors participant a l'hora, solen venir o un o l'altre. 
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L'AMPA compta amb plataformes virtuals, tal i com una secció pròpia a la web de l'institut i un 

perfil de Facebook, els quals no estan actualitzats des de fa anys. Dóna la sensació que hi ha 

projectes a llarg plaç però que la gran majoria són a curt termini. Organitzen activitats molt 

puntuals, com xerrades de temes concrets, una xocolatada a l'any, la graduació de final de 

curs, etc. Però sembla que els projectes a llarg plaç no són tan presents. Per exemple, el 

projecte “el Barri Educa”, una vegada va ser premiat va deixar de tenir la importància que li 

donaren en un principi, i tot i que es duu a terme, en certa manera, ha perdut la seva 

essència. Basta fer una cerca a Internet per veure que la seva web té com a darrera entrada 

que el projecte havia estat premiat fa anys. Una flor no fa estiu, i aquests tipus de projectes, 

que engloben a tot el barri, a totes les entitats, i que tenen com a finalitat treballar en xarxa, no 

han de convertir-se en anècdotes del passat sinó que haurien de tenir una constància en el 

temps, se'ls hi hauria de fer un seguiment per tal d'anar adaptant-lo a les noves 

circumstàncies i no haurien de ser accions del passat, sinó projectes del present que ajudin a 

millorar la realitat del centre i del barri. 

 

En conclusió, les característiques del centre i del barri conviden a cercar nous aliats per poder 

donar respostes a les necessitats concretes. Aquests aliats són, entre d'altres, les famílies, de 

les quals a l'AMPA n'hi ha de molt actives i que participen molt i d'altres que no participen 

gens. Per poder aplicar això és necessari un lideratge ferm per part de l'equip directiu, el qual 

és inexistent i aquest fet dificulta que les famílies més implicades puguin dur a terme més 

accions. És necessari crear consciència i s'han d'aprofitar els factors de protecció com per 

exemple, que l'AMPA de l'institut és una continuïtat de les de primària. Autors com Garreta 

(2008) afirmen que la participació de les famílies a l'institut és menor que als centres de 

primària, i a l'IES Josep Sureda i Blanes, no és diferent. 

 

El centre té molt de potencial per a fer possible una major participació familiar, té capital humà 

interessat en que això sigui així, té entitats al barri interessades en que això sigui així i té 

professorat interessat en que això sigui així, però s'han de centrar els esforços en eliminar les  

barreres que dificulten aquesta participació i potenciar aquells factors que fan possible una 

major participació familiar. 

 

Com diu Bolívar (2006), les famílies i les escoles són dos mons que estan destinats a fer feina 

plegats i en comú. 
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Annex 1 

Entrevista a Presidenta APIMA IES Sureda i Blanes (IPUA21B14AI) 

Et podries presentar? 

Sóc mare d’una alumna de 3° d’ESO i en aquest moment presidenta de l’AMIPA 

 

Com a mare, que enteneu que és participar dins l’àmbit escolar? 

Participar és construir plegats, a l’àmbit que sigui i en els diferents aspectes. En la mesura 

que un pugui però fer feina plegats, construir plegats, anar cap endavant junts, com 

a col·lectiu, com a comunitat educativa. 

 

Com a presidenta d’una AMIPA, opina diferent? 

No, el mateix però amb la responsabilitat una mica d’estirar del carro o de puntualment 

tenir una mica d’implicació una mica més elevat, perquè és una qüestió de representació i 

algú ho ha de fer. Però no és un problema de principis, sinó d’estat, ara toca estar 

al davant i fer una mica aquesta feina. 

 

Que s’entén per participació des del centre? 

Et refereixes des de l’equip directiu i pedagògic del centre? Idò jo crec que no és 

homogeni, és a dir, no tothom, i parl del col·lectiu de professorat que és amb qui més 

tractem des de el consell escolar, té el mateix concepte. Jo crec que hi ha gent 

que entén la participació com nosaltres, en la nostra mateixa línia, en aquest sentit de 

construir plegats i hi ha gent que veu la participació de les família com una ajuda puntual 

en un moment en concret per una qüestió concreta. Més restrictiu en el sentit estricte i 

sobretot més puntual, pensen “tirarem de l’AMIPA en aquell moment en el qual nosaltres 

considerem oportú que participi”. 

 

Des de l’AMIPA quan proposau alguna activitat trobau complicitat o us trobau 

alguna barrera? 

Jo sóc principiant, duc domes dos anys implicada. La gent que du més temps que jo ens 

conten quins són els descuits que s’han trobat i jo crec que hem avançat en aquest 

terreny, en aquest espai participatiu però ha estat una mica complicat, no sempre s’ha vist 

amb alegria i moltes vegades no és tant que no els interessi el que ofereixes sinó que 

funcionem una mica a remolc. És a dir, les iniciatives que nosaltres anem 
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perfilant són qüestions que l’escola ja sabem d’entrada que jugarà en el nostre camí. Pel 

que tinc entès se que va costar molt l’obertura d’horaris, que hi haguessin activitats 

de famílies, com les festes de graduació, que fossin fora de l’horari lectiu. 

Això quan va ser? 

Fa 4 anys pens 

Quan va ser el canvi de l’equip directiu? 

Sí. Aquesta dificultat per obrir el centre sembla que no va ser fàcil. També és veritat que a 

l’imaginari de tots l’institut és un espai on les famílies hi participen menys, perquè els nins 

ja venen sols, prenen molta part de les decisions... Supòs que tampoc s’entén molt i tots 

hem de fer molta pedagogia. Nosaltres moltes vegades ens demanem quin és el nostre 

paper per tant crec que és un aprenentatge conjunt. Un dels exercicis és trobar aquest 

espai que ens defineixi a tots i compartim tots. És veritat que moltes famílies, bé, hi ha de 

molt motivades, però altres es demanen que pinta una AMIPA a un institut i per tant també 

hem de fer reflexió interna en aquest sentit. 

 

Pots posar un exemple sobre alguna activitat o proposta que hàgueu fet que no 

s’ha duit a terme per reticències del centre? 

De les darreres, desde que jo estic, no tinc record de què s’hagi dit taxativament que no. 

S’han matisat algunes coses, per exemple sobre el plantejament d’algunes activitats 

extraescolars o el pla d’acompanyament, s’hi han reconduït d’una altra manera, però 

tampoc crec que sigui negatiu perquè pens que el construir plegats és això i amb el matís 

de cadascú acabarem tenint un producte, un final, amb el que tots estiguem 

satisfets. Però això de dir definitivament no o això estar fora de lloc no ho record. 

També és cert que en aquest temps hem anat a coses molt concretes i és veritat 

que això facilita i de fet el que he comentat de la graduació enguany nosaltres hem 

participat en el mateix disseny de la festa el qual ens afalaga perquè ens han convocat a 

les reunions. Jo crec que tot és un aprenentatge. 

 

És a dir, consideres que hi ha un bon feedback entre l’equip directiu i l’AMIPA? Crec 

que hi ha una relació òptima. Pens que... bé, vull percebre que hi ha una relació en 

positiu. Hi ha alomillor qüestions de tipus mes darrere fons que no acabes de 

compartir però bé. Per exemple, crec que han tirat la tovallola en alguns aspectes. En 

el context del nostre institut que té una problemàtica molt concreta, la realitat els hi ha 

passat per damunt, han assumit que les coses són així i que per tant no val la pena 

capficar-se molt perquè tanmateix no les modificaran i jo no se si és cert però crec que en 
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cap context pots tirar la tovallola. I en el darrer Consell Escolar que jo vaig assistir vaig 

sortir amb aquesta sensació de què hi ha coses que no canviarem mai i crec que no ens 

podem permetre aquest luxe, perquè darrere això hi ha infants. També és veritat que 

nosaltres ho veim des d'una perspectiva externa i suposa que vegent la realitat des de 

dins és on es troba la diferència, però vaja, supòs que si algo hagués de dir diria això i per 

tant crec que s’acaba notant al diari aquesta actitud i s’excusen massa. No se si és per 

falta d’il·lusió... tots tenim moments baixos, però això sí que em sap molt de greu. 

 

Com funciona el Consell Escolar? Qui participa, quin és el seu funcionament, 

quin coneixement tenen les famílies sobre la participació en aquest... 

Des de les famílies hi ha un desconeixement bestial sobre l’òrgan del Consell 

Escolar i des de l’entrada en vigor de la LOMQE en particular, però quan ja havies intentat 

convèncer o explicar que era un òrgan de presa de decisions va i el mos retallen per tant 

hi ha gent que encara el percep amb més tristor llavors no saben ben bé perquè serveix. 

Jo crec que és un òrgan per llevar-li el pols a l’estructura. Està equip directiu, està 

personal docent, estan les famílies, i encara que no hi hagi capacitat de pressa de decisió, 

que per altra banda la nostra directora ha expressat que ella sempre farà cas de el 

que digui el Consell Escolar, la realitat no sempre és així perquè hi ha coses que ja ens 

les presenta com a fetes i tan sols ens les explica. Per tant és necessari llevar la pols i 

saber que s’està coent perquè com a família sempre pots opinar i això és bo. 

 

Podries definir una mica la trajectòria de l’AMIPA des de que tu ets membre, 

quin és el perfil dels líders que es requereix? 

Jo he format part de l’AMIPA de primària i ara aquí, per tant he vist diferents grups. Aquí a 

l’institut és una junta nombrosa amb una AMIPA petita, és a dir, hi ha moltes famílies en 

comparació amb les poques que participen, dintre de tot està prou nodrida i venim molt a 

les reunions però després veus que com a col·lectiu de pares i mares ens costa arribar a 

tothom. A les assemblees no són tan representatives, no són massa nombroses. 

Jo crec que no hi ha un perfil de persona per estar al davant, evidentment a de ser una 

persona que s’ho cregui i tengui ganes de fer feina però això com a tot però sí que el que 

he notat és que funciona quan hi ha complicitat en el grup. Siguin qui siguin i pensin el 

que pensin, agafin un perfil o un altre més conservador, o més conciliador, o més guerrer 

o mes qüestionador, és igual, però que el col·lectiu vagi cohesionat, perquè en el fons son 

hores que inverteixes i has d’estar a gust. No és que sigui nedar contra corrent perquè ho 

feim voluntàriament, però has d’estar a gust, perquè si hi ha conflictes en el mateix 
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grup de gestió acaba que passes, però no crec que hagi de ser un perfil delimitat, crec 

que ha de ser qualcú que s’ho cregui i ja està. 

 

Quin és el percentatge de persones que paguen la quota? 

Estarem al voltant del 50% probablement, enguany ha estat una mica així... ha anat a la 

baixa. Hem davallat molt en l’afiliació de les famílies a l’associació perquè crec que no 

acaben tampoc d’entendre perquè han d’estar associats a un espai que és dels infants. 

Després hi ha qüestions més lògiques com que si t’afilies hi ha descomptes, aquestes 

coses s’entenen més, però el concepte més general de formar part del centre 

que hem permet opinar i recollir qüestions i hem representa com a família jo crec que no 

l’entenen o segurament és que no hem sabut explicar-ho. Però vaja, afiliacions de 

les famílies a l’APIMA poca i a menys. 

 

Quina valoració fas de les famílies (que no són de la junta) que assisteixen a les 

reunions? 

En general la gent es mobilitza quan li toquen el crostó, és a dir, vam 

tenir assistències massives a les assemblees a l’època de màxim conflicte sobre 

l’educació, els darrers dos anys enrere, l’assistència ens sorprenia a nosaltres i tot, com 

la gent volia saber com afectava tot allò als seus fills venia i s’informava. Després hi 

ha famílies que venen, s’interessen i s’informen si el tema els hi interessa concretament. 

Costa molt que les famílies venguin a escoltar coses i a interessar-se per coses que ells 

no perceben. Després hi ha els despitats, als que se’ls hi ha donat un paper per venir i 

venen però no saben a què. Alguns els enganxés i alguns t’agraeixen la convocatòria i no 

queden. Tenen dret a fer-ho, per descomptat, però ja que has vingut... 

 

Quins punts forts i dèbils destacaries de la implicació de les famílies din l’AMIPA? 

Els punts forts és que qui hi és, s’ho pren amb ganes i fa molta feina i els punts febles, 

no és que no hi siguin tots, que seria el òptim, és que jo crec que no hem assumit 

els mínims qualitatius, crec que no som prou famílies, ja no et dic associades sinó amb 

un mínim d’implicació. 

Jo entenc que a les reunions més feixugues els hi costi venir, però es preparen festes, es 

fan coses més amenes, i tot i així, la cosa sembla que no va amb ells. 

 

Quins són els mecanismes de renovació de l’AMIPA? 

Renovem càrrecs alterns. No renovem a la junta en bloc, va canvien la meitat cada 
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vegada, per tant la gent que entra nova té un període d’engranatge amb els veterans de la 

junta i es va fent la renovació d’aquesta manera. Tenim a n’Hugo, que és la nostra 

memòria històrica, i ell roman malgrat que els altres vagin canviant i això va 

molt bé, perquè ell ho sap tot. A més, els períodes solen ser curts. Nosaltres canviem 

càrrecs cada 2 anys i hi ha gent que repeteix i gent que demana relleu. De totes 

maneres hem plantejat les assembles i les juntes obertes per tal de si qualcú ve i li crida 

l’atenció no cal que espiri a les següents eleccions, es pot incorporar com a vocal i 

després ja és recol·locarà. Els càrrecs realment són perquè toca tenir-los, però tothom fa 

el que pot i se situa a l’àrea que sap que pot oferir més. No som gens burocràtics, tenim 

càrrecs perquè els estatus ho obliguen però estem allà tots al mateix nivell, de fet jo 

som la presidenta però qui està més pel centre no som jo, per temes 

d’incompatibilitats horàries jo no puc anar sempre i hi ha altres companys que es 

reuneixen més amb la direcció. Som sempre oberts, si algú es vol apuntar, doncs 

encantats de què vengui. 

 

N’Hugo, l’al·lot que em comentaves antes formava part del centre i de l’AMIPA, i 

quan va canviar l’equip directiu va passar a formar part només de l’AMIPA, perquè 

creus que passa això? 

Jo crec que en aquest cas varen entrar més qüestions personals que d’altre tipus. Pens 

que no va interessar que nosaltres sabéssim tant del centre, que jo entenc que hi 

ha assumptes que només competien als docents, però no trob que hi hagi res dolent en 

què coneguem les dinàmiques del centre. Però les coses són així, no m’agrada, però és 

així. 

 

Els canals de comunicació entre el professorat i les famílies com pot ser l’agenda, 

els bolletins, circulars... Podries fer una valoració. 

No se si és bo o dolent que ens vegem molt quan no hi ha coses a dir. Crec 

que és important veure’ns molt quan hi ha coses a dir-se. Estan molt bé les reunions a 

principi de curs, per possar-hi cara però bastarien 10 minuts perquè moltes coses de 

les que ens diuen són una mica redundants. Ara bé, si l’alumne té un problema concret o 

la família té res a dir al professor crec que s’han de facilitar. La meva experiència personal 

sempre ha estat molt positiva. Quan he necessitat parlar amb un mestre ha estat i quan 

he hagut de demanar alguna cosa he trobat la resposta i quan he hagut de trucar he trucat 

i els mestres m’han facilitat el seu telèfon personal sense problema. També crec que jo he 

facilitat aquesta comunicació “si voleu parlar amb mi no hi ha cap problema” 
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“aviseu quant vulgueu”... La meva experiència és molt bona... segurament parlaries amb 

altres persones i no et diria el mateix, però jo no tenc res a dir. 

 

Alguns docents mencionen que amb aquestes vies el qui és el missatger és el nin i 

que molts de nins són molt mals missatgers. Les coses es perden, s’obliden... Que 

penses tu d’això? 

Crec que depèn de la qualitat de la informació. Si has d’enviar una circular sobre una 

torrada, per exemple, tampoc és dramàtic un paper, però sí que es podrien habilitar 

correus electrònics, però clar, jo se que jo el mir, però jo no sé si totes les famílies tenen 

accés al correu electrònic. A voltes és més que el receptor tengui ganes de saber que la 

via de comunicació. Crec que la comunicació passa perquè l’emissor i el receptor tenguin 

ganes de comunicar-se. 

 

Quin és feis de les noves tecnologies a l’AMIPA? 

Nosaltres tenim web i tenim un email comú la junta. La web l’hauríem de posar al 

dia però resulta que ningú de la junta té coneixements informàtics i/o disposa del temps 

per fer-ho. La pàgina web és bastant estàtica i posa el que ofereix l’AMIPA. 

Tota l'altra comunicació la feim a través de llistat de correu dels nostres associats. 

I després penjam cartells a les portes. El web de l’escola es visita poc, el web de 

l’AMIPA es visita menys. Tenim molt poques entrades, però això també vol dir que ningú 

es fica per veure si hi ha res nou. 

 

Com valoraries la participació del personal no docent i serveis externs amb 

les famílies? 

Consergeria i administració fa la feina estricta que li correspon, no fan res per crear 

comunitat amb les famílies. Tot el que passa de portes a dintre del centre es fa com a part 

del centre, nosaltres no ho percebem com a comunitat educativa o com a mínim aquesta 

és la nostra percepció. I de fora sé que hi ha molta complicitat amb el policia de barri per 

exemple, amb l’equip directiu pel tema de la resolució de conflictes, i nosaltres ho valorem 

molt positivament. I les famílies que en algun moment han hagut de requerir en això ho 

valoren molt positivament, però clar, son coses molt concretes sobre conflictes 

o preconflictes. Jo no sé quina cara té el policia de barri, no hem coincidit mai, ni 

presentació formal ni res. 

 

Trobes que es podria aprofitar un poc més? Perquè per exemple el conserge és la 
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primera cara que un pare veu quan entra al centre... 

Primer crec que partim d'una premissa errònia de què les famílies venim fins i tot a fer 

aquests tràmits, però en realitat només venim un pic. La presència física de les famílies al 

centre és tan poc com això. Evidentment que qualsevol intent de comunicació seria 

positiu, però no sé fins a quin punt seria un facilitador. El important és la voluntat de. 

 

Podries fer una síntesis sobre la participació innovadora, activitats engrescadores 

que han millorat la participació de les famílies, des de que va arribar a l’AMIPA? 

Com experiències en positiu jo no coneixia el pla d’acompanyament i crec que l’hem 

millorat i que és una iniciativa interessant. Em pregunt si som nosaltres els qui 

l’hauríem de fer i no altres, però... molt bé. És veritat que amb menys transcendència 

acadèmica però la festa de final de curs de l’any passat va ser genial, vam participar tots 

a l'organització i crec que a tots ens va satisfer perquè va anar rodat i molt bé. Crec que 

és de les poques vegades que hem fet comunitat educativa. Com a moment espectacular, 

la darrera assemblea que es va fer durant el procés de vaga, que es va convocar per part 

del centre però que vam col·laborar i van assistir a l’assemblea i el posicionament de la 

gent amb els docents del centre va ser impressionant. M’esperava més qüestionament i 

va ser pràcticament una fe amb el que estaven decidint i com ho anaven a fer. Per mi va 

ser una experiència brutal, molts pares dient “si vosaltres trobau que això és el que toca 

fer, idò endavant, estarem aquí”, va ser, increïble. En definitiva, la gent respon en el 

moment que hi ha una cosa concreta per respondre. Els moments difusos són mals de 

gestionar 

 

És un dels pocs IES amb AMIPA. Que afavoreix aquesta implicació? Tant dintre del 

centre com fora. 

Crec que a nivell de centre és perquè en el fons pensen que tots som necessaris. 

I perquè en aquest centre sempre hi ha hagut un equip de pares que ha cregut que això 

havia de tenir continuïtat. Molts de pares de l’AMIPA del Pont (CEIP del mateix barri), 

volen continuar amb la tasca. És un projecte que val la pena i creiem que les AMIPA hi 

hem de ser perquè tenim raó de ser, per tant els pares que hi som transmeten aquesta fe 

en el projecte. Molt malament haurien d’anar les coses perquè algú qüestionàs que 

l’AMIPA no te raó de ser. En aquest institut és molt important. 
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Annex 2 

Entrevista Directora del centre (IPUDIB14BI) 

 

Què enteneu per participació de les famílies en l’àmbit escolar? 

Què entenem? Pues que les famílies s’impliquin en tot el procés educatiu dels seus fills, 

no només per signar justificants o venir a fer la matrícula, sinó que també participin de 

totes aquelles activitats que feim pels seus fills on involucram a les famílies. 

 

Com per exemple? 

Bé, el primer que esperam és que venguin a les reunions que convocam com a directiva 

per informar sobre el centre. Això quan comencen els seus fills. I després cada any a les 

reunions que convoquen els tutors. Això és lo primer i després feim una sèrie d’activitats 

durant el curs, ja sigui a través de l’APIMA o festes que són de conèixer o col·laborar amb 

els pares: final de curs, festa de Nadal, la diada cultural. Sempre esperam que ells 

venguin, sobretot per conèixer el que han fet els seus fills. 

 

Tot això es plasma en la documentació del centre? 

Sí sí, noltros tenim el projecte de qualitat. Tenim auditories internes i externes per part 

d’AENOR sobre la qualitat en l’ensenyament. I clar, tenim tota la nostra feina, la tenim per 

processos, i un dels processos és l’acollida, tant de les famílies com dels alumnes per tant 

ho tenim documentat i tenim sistematitzat com hem de fer tot el procés d’acollida i de 

desenvolupament, sobretot amb les famílies. 

 

Podries explicar a trets generals la trajectòria i les accions més rellevants del centre 

des de que va començar a implicar més a les famílies i fer-les participar? 

Un dels objectius que tenim, precisament a qualitat, és implicar, aconseguir cada vegada 

més implicació de les famílies. És molt difícil, sobretot perquè els pares pensen que una 

vegada estan a secundària ja ells no els acompanyen o molts poquets acompanyen als 

seus fills fins a la porta de l’Institut, cosa que sí es fa a primària i així es pot aprofitar per 

contactar una mica amb ells, però aquí no. Aquí els alumnes ja venen tots sols. Per tant, 

la feina de que venguin al centre, és complicada. Però bé, noltros tenim una sèrie 

d’accions per intentar aquesta... al manco que venguin per conèixer com van els seus fills. 

I quan nins comencen, que ja han de començar secundària, el que feim és anar l’equip 
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directiu (directora i cap d’estudis) a les escoles de primària a presentar-nos i donar a 

conèixer l’Institut. També per ajudar a què no tenguin aquesta por de... el meu fill és petit i 

ha d’anar a un centre gran. La nostra funció és explicar una miqueta, tranquil·litzar en 

aquest sentit, explicar quin serà el pla d’estudis que tendran els seus fills. És un canvi 

important de primària a secundària... i és una manera de que ens coneguin, no? I donar 

aquesta confiança. Després, quan ja se matriculen aquí, pues també... fer que se sentin 

una mica a ca seva, encara que és un centre gran amb molts de profes... aquesta acollida 

la cuidam. No ho aconseguim sempre perquè és molt difícil implicar a les famílies i a 

aquest barri més difícil encara, perquè les seves prioritats són altres. A vegades la 

subsidència pura i dura. Clar, aquesta prioritat fa que aquesta part d’acompanyament del 

seu fill, la deixin una mica de banda, no totes les famílies, la veritat és que poquetes 

s’impliquen totalment. 

 

Trobes que aquesta major implicació de les famílies en l’àmbit escolar afavoreix 

l’èxit? 

Sí, clar, com més implicada està la família en informar-se, que a vegades no fa falta... a 

mem, com dir-ho... tutoritzar tant al nin perquè també s’ha de deixar un marge. Ja són 

adolescents i han aprendre a assumir la seva responsabilitat. Però quan més implicades 

estan les famílies i venen a les reunions amb el tutor, a les reunions col·lectives i a les 

individuals, o telefonen quan detecten un problema del seu fill... Evidentment això ajuda a 

què el nin millori. 

 

En què ajuda, quins beneficis hi ha? 

Bàsicament pel seu fill. Pel seu fill és el més important... Se nota moltíssim quan una 

família està implicada, notes que el seu fill té uns hàbits, té... sobretot hàbits. Hàbits 

d’estudi, de responsabilitat cap a l’Institut, cap a la seva feina, això és el que més es nota. 

 

Penses que aquests hàbits bons i aquesta manera d’actuar esta relacionada 

directament amb la participació de les famílies a l’Institut, o també és perquè hi ha 

una educació des de casa? 

Clar, evidentment. 

 

Per tant, no és una consecució directa? 

No, el que passa és que ja es nota. Són nins que a casa seva tenen també un ordre, uns 

hàbits, una preocupació dels pares per aquest aspecte escolar. Després, els pares com 
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que estan preocupats, col·laboren amb el professorat per aconseguir un èxit. 

 

Podríem dir, doncs, que les famílies més estructurades i que apliquen més educació 

a casa són les que més participen? 

Sí, sí, normalment sí. 

 

Quines mesures es posen en marxa des del Consell Escolar per afavorir la 

participació de les famílies? 

El Consell Escolar, la veritat, és que és un tipus de reunió molt formal. Normalment 

tractam temes institucional, del centre. Però noltros funcionam una miqueta amb... fora del 

Consell Escolar, amb reunions trimestrals amb l’APIMA. D’aquesta manera feim una mica 

de valoració i de “check in” de què passa. Feim una a principi de curs, després una durant 

el primer trimestre, la vàrem fer ahir, justament, de seguiment del trimestre. I després... bé 

al manco cada trimestre en feim una. A part del contacte que tenim per correu o inclús ara 

per whatsapp. Això amb l’APIMA, t’estic parlant de l’APIMA. De tal manera que ells 

sempre intenten ajudar en les necessitats que tenguem al centre. No sé si després m’ho 

demanaràs, però estan molt implicats en organitzar activitats l’horabaixa, activitats 

extraescolars. Som l’únic institut que té menjador, precisament per afavorir... seguir amb 

l’horari lectiu del dematí, de qualque manera queda enllaçat amb activitats d’horabaixa i 

per això tenim el servei de menjador. Per tant, ja és un indicador de la preocupació que té 

l’APIMA per donar un servei. 

 

Als Consells Escolar, quan s’han de tractar uns temes una mica més importants i 

s’han de prendre decisions de canvi, estrucutals o de funcionament, els pares hi 

tenen vot? 

Sí, clar que sí, cada persona és un vot. Encara que la LOMCE ha canviat una miqueta... 

Bastant ha canviat... les funcions del Consell Escolar. Però aquí continuam igual, votam i 

tot es fa per majoria al Consell Escolar. 

 

Podries explicar la trajectòria de l’APIMA, l’evolució i el perfil dels seus líders? 

Bé, jo som directora des de fa cinc anys, però aquesta trajectòria de participació va 

començar fa al manco deu o onze anys. L’anterior directiva ja es va preocupar molt 

d’incentivar això, d’animar aquesta participació. Es va intentar fer, sobretot, com una 

continuació de l’APIMA del Rafal Vell, que és una APIMA que està molt consolidada i que 

fa molts d’anys que funciona molt estructurada, molt bé, i com que els alumnes venen 
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aquí se va intentar fer un tipus d’APIMA molt similar. Se continua en aquest sentit... Clar, 

són els centres del Rafal Vell i de Es Pont que són APIMAs molt actives... Quan els seus 

fills arriben aquí continuen funcionant d’aquesta manera. Les altres escoles no estan tan 

acostumades, són APIMAs molt febles. Les altres escoles tenen un percentatge 

d’immigrants molt gran, molt molt important, i costa molt. Gent que no entén bé la llengua, 

això de que tenen altres prioritats bàsiques i és més difícil. Aquí tenim la sort d’això, que 

és una continuïtat sobretot del funcionament de l’APIMA del Rafal i Es Pont. 

 

Ara que parles sobre famílies immigrants, hi ha diferenciació entre la participació 

d’aquestes famílies i les famílies autòctones? 

Sí, bé, no, autòctones no, perquè no totes. Hem de matitzar. Ja te dic, les famílies 

immigrants i sobretot en aquest barri, ja t’ho he comentat, tenen altres preocupacions que 

són de supervivència, de cercar feina, estan molt de mesos a l’atur... i clar, la seva 

preocupació... Tenen moltes mancances bàsiques... fa uns anys inclús de pagar el dia a 

dia: el menjar, el lloguer, etc. Per tant, es vera, aquí... l’educació dels seus fills... l’educació 

no es tal i com l’entenem noltros. Clar, perquè ells a ca seva els hi donen, en funció de la 

seva cultura i el seu funcionament... clar ells s’ocupen, però a l’escola és una altra 

història, una altra institució... En canvi, les famílies, ja te dic, són poques, alomillor són 

una trentena de famílies que estan molt conscienciades. 

 

Dins aquesta trentena de famílies, hi ha alguna que sigui immigrant? 

Qualcuna n’hi ha, però molt poques, eh, molt poques. No te sabria dir, l’APIMA té més 

informació, però són molt poquetes. La majoria són de l’Estat, però sobretot són famílies 

mallorquines, són la majoria. 

 

Com vos relacionau amb l’APIMA des de l’equip directiu? Com es fan els 

transvasaments d’informació? 

 

Ja te dic, en tenim estipulades, una a principi de curs per parlar dels temes del tipus... 

intendència. De com organitzam el menjador, quines activitats extraescolars s’oferiran, 

l’organització general, no? I després cada trimestre en feim una, una més formal amb una 

acta, però també via correu o whatsapp... per coses del dia a dia. Ens ajuda quan tenim 

un problema... ara tenim un problema del tema de fumigacions dels pins, pues, els 

informam i els també per la seva part, pues, fan tot el que poden. 
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Com es relacionen les famílies amb el professorat i el professorat amb les famílies? 

Quines vies de comunicació existeixen? 

Bàsicament és a través de la tutoria, des de la primera reunió on es presenta el tutor 

d’aquell curs... després els pares reben informació de quins dies tenen disponibles per 

parlar amb el tutor. També cada professor té una hora a dins l’horari dedicada a l’atenció 

de pares, encara que no sigui el tutor, i a través de l’agenda dels seus fills... poden ser 

comunicacions escrites, a vegades, per justificar o informar de coses puntuals i sinó via 

telefònica també. Els tutors ja de batxillerat o inclús de 4t, a vegades es comuniquen via 

correu amb els pares. Depèn del tipus de família... tenen un correu per comunicar-se. 

 

Existeixen propostes des de l’equip directiu per crear cursos de formació per a 

pares? 

No ho feim directa... només des de la direcció. En aquestes reunions que feim amb 

l’APIMA sempre valoram a mem què podríem fer perquè hi ha escola de pares. També se 

sol fer una xerrada trimestral pel que tampoc són d’assistència massiva, no? I des de 

l’APIMA, en coordinació amb la directiva es pensen temes que poden ser interessants, 

ens demanam quin problema podem tractar, per exemple el de les xarxes socials, que no 

s’utilitzen bé, o el mòbil. Després per això es fan les xerrades pels pares... Consum de 

dorgues, temes que poguem detectar que interessen. L’APIMA també rep a través del seu 

correu peticions dels pares associats. 

 

En quines ocasions l’infant és el portador de la informació cap als pares? 

Bàsicament és l’agenda i també a vegades donam una nota informativa. Cada pic menys 

perquè volem que s’acostumin a mostrar l’agenda... també a la plana web posam 

informació important... ara la setmana que ve hi ha una sortida de tots els grups d’anar al 

cinema. Encara que ho apuntin a l’agenda ho penjam a la plana web. Els tallers o 

activitats també ho posam a la plana web, per a què els pares vegin quines són les coses 

que fan. Cada pic donam menys paperets informatius. 

 

A més de les reunions col·lectives, el tutor té la obligació de conèixer a tots els 

pares? 

Sí, de fet un dels nostres indicadors de qualitat de tutoria és haver contactat amb tots els 

pares, mínim una vegada. Ha de contactar, xerrar amb ells, fer que venguin. Hi ha 

qualque família que a vegades no ho aconsegueixes, però al manco, el tutor ha d’anotar 

el dia que ha fet la telefonada, si han contestat, si no... Hi ha un seguiment, és un 
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indicador de qualitat nostre. 

 

Quin paper tenen els professionals no docents en el centre en relació a les famílies i 

a fer-les participar? 

Bé, del personal no docent... difícilment. No contacten. 

 

I el conserge, que seria un professional no docent? 

El conserge només... per atendre telefonades i passar missatges, no? Alomillor crida un 

pare per dir: el meu fill està malalt, li diràs a la tutora tal?” i passen aquest tipus 

d’informació. També per donar informació general dels estudis del centre, o sobre horaris, 

coses d’aquest tipus. Informació sí que els conserges... a secretaria tota la informació de 

beques, per menjador... secretaria també dóna aquesta informació. I després aquí tenim 

aquesta figura que és el coordinador d’activitats extraescolars d’horabaixa que és també 

una persona d’enllaç entre l’APIMA i la directiva. Això també és una cosa que la tenim 

aquí... és un servei que tenim aquí perquè el posa l’APIMA. No crec que hi hagi a altres 

instituts una figura  de coordinador d’extraescolars que no és un docent, és una persona 

externa. També m’has demanat per serveis socials... Amb serveis socials tenim molt 

contacte debut a l’alumnat que tenim. Aquí tenim, també, en plantilla una AT d’atenció a 

alumnes i estan molt en contacte, sobretot la cap d’estudis de primer i segon, amb serveis 

socials de la zona. I també sabeu que participam en la xarxa del barri educa on participen 

totes les escoles de primària del barri, l’institut i serveis socials. 

 

Podries explicar en trets generals el barri educa? 

Sí, el barri educa va sorgir en un intent de coordinar aquest pas de primària a secundària i 

també per detectar problemes del barri, i de quina manera els centres educatius poden 

incidir en resoldre o ajudar a resoldre problemes que es detecten al barri. Tema 

convivència, tema neteja, i per això varen decidir crear aquesta comissió, que són les 

directives de cada centre educatiu. Ens reunim més o manco un pic al mes per parlar dels 

problemes que detectam. El primer objectiu general que vàrem tenir va ser intentar 

millorar la neteja al barri, un tema molt complicat també aquí. L’any passat vàrem tenir el 

tema de la convivència perquè se varen detectar problemes de relacions entre ètnies i 

cultures diferents. Des del centre cercam un objectiu comú per treballar aquell any, per 

des dels nins incidir en resoldre aquest problema. Enguany quan va sorgir el tema de 

l’ebola... clar aquest és un barri on viu molta gent subsahariana... i se varen detectar 

problemes de nins que de qualque manera discriminaven una miqueta els nins de color. I 
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bé, vàrem fer una reunió d’urgència amb el centre de salut per establir estratègies i donar 

informació i tranquil·litat a la gent. Quan detectam alguna cosa així, tot d’una convcam 

una reunió i intentam entre tots actuar d’una forma coordinada. És el sentit de la comissió. 

 

Existeix alguna figura de mediador intercultural? 

Tenim el tècnic de l’Ajuntament educatiu que és en Llorenç Coll i que és també aquesta 

persona que és un coordinador de tots els centres educatius perquè és una figura que 

posa l’Ajuntament. La veritat és que va molt bé perquè coneix el barri, coneix les famílies, 

dona informació al centre de les famílies i a l’inrevés, quan li deim alguna cosa  d’algun 

alumne, ell s’ocupa de donar aquesta informació als serveis socials. És una feina molt 

coordinada. I ell, en Llorenç Coll, en concret, és la persona que fa bastant d’anys que està 

aquí. A part d’això, estan en els mediadors que depenen de l’Ajuntament. Hi ha una altra 

persona, en Víctor, que és un home nigerià que és mediador cultural. Hi ha una al·lota 

marroquina... però això ja són serveis de l’Ajuntament. 

 

Quins factors del centre i de l’entorn destacaries  que fan possible una major 

participació de les famílies? Què es diferencia d’altres centres? 

És una cosa molt difícil d’explicar. Jo crec que, clar, te puc parlar de l’APIMA perquè els 

que no venen, o venen només quan els telefones per un problema... però jo crec que 

l’APIMA del centre sí que sent que té un espai que estava ben acollida aquí, que té 

aquesta confiança de... en qualsevol moment xerrar amb noltros, amb la directiva. Si hi ha 

qualque problema tot d’una ens ho comunicam i intentam... 

 

Seria més una qüestió d’actitud i d’obertura? 

Sí, d’actitud, efectivament. Jo crec que... ells també donen aquesta facilitat, aquesta 

confiança amb el qual és positiu, però per les dues bandes. Crec que intentam això. 

 

Trobes que el pilar clar és aquesta actitud positiva des de l’equip directiu cap a 

l’APIMA i viceversa? 

Sí, sinó seria impossible 

 

Per tant, al teu parer, si a altres centres no funcionen d’aquesta manera, és per 

aquesta falta d’actitud? 

Sí, tal vegada hi ha certa rigidesa... sí, tal vegada... tu ets l’APIMA i estàs al teu lloc, jo 

som l’equip directiu i estic al meu lloc, i hi ha poca comunicació. Jo crec que en el nostre 
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cas funciona per això, hi ha un funcionament de tu a tu molt... 

 

Trobes que la diversitat cultural del centre i les característiques de l’entron també 

provoquen que es duguin a terme aquest tipus de mesures? 

Efectivament, és l’única manera. Si no ho feim així difícilment aconseguirem aquest... com 

dir-te... que sentin que l’institut forma part d’ells i d’una trajectòria durant uns anys molt 

important dels seus fills. És important i s’ha de transmetre. Hi ha famílies que encara que 

siguin immigrants o tenguin problemes de comunicació... de comunicació de la llengua... 

n’hi ha unes quantes que són molt participatives... dones marroquines que s’ocupen i es 

preocupen molt del seu fill, que no poden ajudar en el tema escolar però sí poden ajudar 

en el tema d’hàbits i valors i col·laboren amb noltros. Qualque vegada han vengut inclús 

quan hem demanat ajuda... ajudes... col·laboracions per activitats o tallers, han col·laborat 

qualque vegada, han fet varies aportacions. Han fet un taller de pastisseria marroquina i 

elles sí que volen implicar-se, dins uns límits, però ho fan. Hi ha gent que no, no 

necessàriament immigrants, eh? Per la seva situació social que estan molt molt 

allunyades de l’escola, i són espanyoles. O sigui, tenim de tot. El problema més greu, el 

perill que tenim... ara aquesta paraula que està tan de moda, o jo ho dic que està de 

moda, “guetización”, eh? Convertir centres en guetos, això és el que més ens preocupa 

ara mateix, a l’APIMA i a noltros. Perquè hi ha aquesta tendència des de l’administració... 

dirigir els centres o les zones. “Com aquella zona ja tenen molts immigrants, pues au”. 

Com que tenim molts immigrants, tenim vacants, tots els que arriben més tard van als 

mateixos instituts i noltros demanam un major repartiment d’alumnes que se diuen NESE. 

Perquè si estan tots a un mateix centre, no arreglam res. Perquè els models que tenen 

són els que ja tenen en el barri, amb el qual, no avançam... I això sempre ho reivindicam, 

des de l’APIMA, noltros... que no s’ha de fer això, s’han de repartir. 

 

Com s’ha viscut al centre aquesta crisi educativa (retallades, TIL, LOMCE...) i com 

ha estat la participació dels pares vers aquest tema? 

Bé, aquest tema ha estat molt conflictiu a tots els centres. Aquí hi ha hagut un grup de 

professors molt implicats en aquest tema, molt lluitadors i també ells mateixos són els que 

han fet aquesta campanya d’informació per a les famílies. Vàrem fer una reunió massiva, 

va venir molta gent... Clar, els pares estaven preocupats, què és això del TIL? Què 

significa? El professorat, molts d’ells varen venir a donar aquesta explicació i va haver 

també una feina conjunta, per una part els profes informant i els pares donant suport a lo 

que se trobava que era un desgavell... implantar un TIL d’aquesta manera, evidentment 
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era terrible. I els pares ho han entès... a la reunió que es va convocar varen venir 

moltíssimes famílies... i clar, la gent que no entenia el català pues varen fer... en acabar la 

primera reunió se’ls va informar també inclús utilitzant castellà o anglès... perquè hi ha 

moltes famílies que tenen l’anglès com a llengua de relació. I varen entendre que aquesta 

manera d’implantar el projecte lingüístic, el TIL, no era la més adient i ho varen entendre. 

Ara quan hem fet el canvi, ho hem comunicat i també ens han donat suport en aquest 

sentit. Ells trobaven que el professorat era el més adient per dir com s’ha de fer el 

tractament de llengües. 

 

Quines protestes o de quina manera vàreu transmetre aquest rebuig? 

Bàsicament convocar aquesta reunió per a informar. Després els dies, diguem més 

reivindicatius de vaga, els pares que venien a dur als seus fills... doncs hi havia profes que 

informaven d’aquesta vaga, perquè era, quin sentit tenia i la majoria de pares ho va 

entendre. Sempre hi ha algú que troba que no, però la majoria ho entenia. En el cas dels 

alumnes més grans que també demanaven, també se’ls explicava per a què ho diguessin 

a ca seva. Aquí l’APIMA també convocava reunions l’horabaixa i inclús varen fer tres 

tancades. La primera va ser una tancada de tota la nit i les altres eren reunions 

d’horabaixa fins a tard per explicar tots els problemes que es podien originar amb la 

implantació del TIL d’aquesta manera. 

 

Trobes que la participació de les famílies va anar minvant des de la primera reunió 

fins a les tancades? 

Això de les tancades era de gent associada a l’APIMA, gent que clar, tenen una 

comunicació... també s’han donat els seus correus per rebre informació... això no era tan 

participatiu. Però la primera va ser, no sé, molt gratificant, perquè realment tenien interès 

en saber què passava i varen venir molts molts pares. 
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Annex 3 

Entrevista a progenitora de secundària 1
r

 cicle IPUFS1IB14BI 

Què enteneu per participació de les famílies en el centre? 

Entenc per participació de les famílies en el centre que tenguin molt clares totes les coses 

que es fan dins el centre i es procuri participar de la vida d’aquest, de tot el que es fa. Jo 

personalment entenc estar dins l’Amipa i tant pot ser estar dins la junta directiva com estar 

dins l’Amipa d’una manera activa, és a dir, no basta pagar una quota sinó que s’ha de 

participar, en les activitats que fa l’Institut, en les activitats que fa l’Amipa, participar 

d’elles, ajudar en tot el que es pugui; bàsicament és això, formar part de la vida activa del 

centre i sentir-se part de la comunitat educativa. 

 

Dins l’Amipa, teniu algún càrrec, alguna responsabilitat? 

Sí. Som vicepresidenta. 

 

Què fan des del centre per a materialitzar aquesta participació? 

Què fan des del centre… Jo diría més aviat què feim nosaltres i no des del centre perquè 

som nosaltres els qui… no ens posen cap problema, sinó tot el contrari, però els qui 

realment demanam entrevistes amb direcció, els qui ens preocupam de fer la comunicació 

som més aviat nosaltres… El centre sí que, algunes vegades, ens demana alguna cosa 

en concret, bàsicament ens fa demandes molts de pics econòmiques per a ajudar-los a 

festes, a temes puntuals; bé, no, mentida, també ens fa demandes quan hi ha, per 

exemple, necessitats de…, ara mateix hi ha unes necessitats d’un suport en 

lectoescriptura per a alumnes nouvinguts, al·lots amb problemàtiques de lectoescriptura, 

però, evidentment, des de la Conselleria no es cubreix i… ens han fet una demanda a 

nosaltres perquè ells no tenen possibilitats econòmiques de solucionar-ho. 

 

Val. Mai no hi ha hagut algún distanciament entre l’Amipa i l’equip directiu? Sempre 

han estat d’acord amb el que heu proposat? 

A vegades no han estat d’acord amb alguna cosa, però tampoc és una… 

 

Per exemple? 

Uff!, és que… jo tampoc et puc xerrar d’una manera molt històrica perquè jo és el segon 

any que som a l’Institut i realment, a mem… això… bé… Que jo recordi… A vegades hi ha 
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desacords, però arribam a un acord. Al nostre institut tenim una professora que… no sé si 

t’ho han comentat, però tenim una professora que és del “Circulo Baleà” i en algún 

moment, sobretot l’any passat, quan hi va haver tota la problemàtica, va xerrar en nom 

de… va sortir als diaris dient que era professora de l’institut i nosaltres vàrem voler 

constestar a això. La veritat és que hi va haver bastant bon enteniment, va costar, perquè 

la nostra postura va ser molt ferma i molt dura i la direcció no volia ser tan dura com 

nosaltres, però arribàrem a un enteniment. Bàsicament són coses d’aquest tipus. Pensa 

que la nostra Amipa és una Amipa molt, molt, molt reivindicativa… dins l’Amipa tenim 

membres de Fapa, tenim membres de Crida… nosaltres estam molt conscienciats del 

tema i direcció… l’equip docent, sí, però l’equip de direcció no és tan actiu com nosaltres 

voldríem que fos i, clar, procuram que hi hagi bon enteniment, però no sempre estam 

d’acord. Per exemple… a l’institut… va costar molt que sortís publicat que l’institut era un 

dels que havia rebutjat el TIL i… nosaltres punyíem, protestàvem… però arribam a 

enteniments encara que costi. 

 

És a dir, trobau que, d’alguna manera, degut a l’equip directiu, a l’actitud que 

tenen… trobau barreres a aquesta participació? 

No, a la participació de les famílies dins el centre, no. Però a vegades nosaltres tenim una 

postura molt clara, no vull dir extrema, però… nosaltres voldríem que es posicionassin 

molt més i l’equip directiu és més tranquil. No els docents, hi ha un grup de docents molt 

actiu i molt reivindicatiu, però l’equip directiu és més tranquil. 

 

D’acord. Pots comentar un poc, encara que només faci dos anys que hi estàs, la 

trajectòria de l’Amipa? 

Uff. Mem. Sí. El que puc dir és que l’Amipa… al nostre institut venen alumnes no sé 

exactament si són de cinc o sis escoles, cinc segur, però l’Amipa històricament només és 

de dues escoles, els pares només provenen de dues escoles, perquè? perquè són dues 

escoles que tenen una tradició molt forta d’Amipa, on l’Amipa està molt present al centre i 

els pares formen part de la comunitat educativa, i t’hi sents. 

Quines escoles són? 

L’escola del Rafal Vell, d’on venc jo, jo venc de l’Amipa d’allà, i el col·legi Es Pont. 

Aquestes dues escoles són tradicionalment dues escoles amb unes Amipas molt fortes i 

que, a més a més, gestionen els menjadors escolars del centre i són les úniques. El 

menjador escolar no depén per res de la Conselleria. Són unes Amipas molt fortes, amb 

molta tradició; les altres escoles tenen unes Amipas més senzilletes, si n’hi ha, i les costa 
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més participar i no són a la Junta. 

 

D’acord. Quins són els perfils dels líders que se cerquen a les Amipas? 

Ufff! Jo crec que no ens ho hem plantejat mai. L’institut és molt diferent a l’escola, on hi ha 

una participació molt elevada dels pares. A l’institut, qualsevol persona que s’ofereixi, a la 

junta ja costa arribar als mínims, trobar persones que ocupin els càrrecs mínims ja ens 

costa. Intentam que s’atraqui tothom, perquè quan s’acosten a l’Amipa, com a mínim ja 

formen una mica part de l’Amipa perquè així com al col·legi hi ha molts de pares que no 

están a la junta, participen activament de qualsevol proposta de l’Amipa, a l’institut costa 

moltíssim que venguin ni tan sols a una asamblea o a una reunió. Bé, que no cercam un 

perfil concret per això. 

 

Quines activitats, proposades per l’Amipa, es duen a terme i perquè es fan? 

Mem, segur… segur… activitats amb una certa història hi ha una xocolatada, hi ha… el 

dia del llibre, també hi ha el dia que s’organitza, amb col·laboració amb serveis socials, la 

diada amb les entitats en xarxa de la barriada, després també hi ha, montat totalment per 

l’Amipa, les graduacions de final de curs. Llavors… també, aquests darrers tres anys, 

totes les jornades reivindicatives que hi ha hagut. Mem, les montes amb tota la comunitat 

educativa, però en el nostre cas, liderades per l’Amipa de l’institut, si no fos per l’institut no 

es farien. Mem, jo provenc del Rafal Vell i allà realment era comunitat educativa i allà 

montàvem jornades reivindicatives entre pares i mestres, aquí el professorat participa, 

però realment qui estira és l’Amipa. Es participa també donant suport als viatges d’estudis 

i llavors el que hi ha és, durant tot el curs, activitats extraescolars i el menjador escolar; 

crec, si no vaig errada, que és l’únic institut que té menjador escolar. Com ho feim? Tenim 

una persona contractada que és la que duu a terme tot això: ell gestiona totes les 

activitats extraescolars que feim, gestiona el menjador escolar… També muntam, apart 

del que són les activitats extraescolars, el pla de convivència; el pla de convivència es fa a 

partir d’una subvenció que demanam a les famílies i… (no s’entén) i el pla 

d’acompanyament. Pla d’acompanyament, es concreta –per als alumnes de primer a 

tercer amb dificultats especials – se’ls fan unes classes que no són de repàs sinó més 

aviat de suport, per aprendre a estudiar, per a aprendre a fer els deures; és a dir, moltes 

vegades reforçar-los un poc en habilitats socials… és a dir, una mica de tot. I tot això està 

coordinat pel tutor o la tutora. Bé, crec que no m’he deixat res, ho dic de memòria, però 

crec que ho he dit tot. 
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Quin percentatge de pares paga la quota de l’Amipa? 

Ara, de memòria, no t’ho sé dir. Però cada any va baixant. Si ho miram al quadern on 

prenim nota de les reunions…, però ara exacte no t’ho sé dir. 

 

És a dir, que l’evolució és negativa. De cada vegada menys… 

Saps que passa, és que… la nostra és una població molt… (no s’entén), perquè nosaltres 

ho deim, ho escrivim, ho feim a saber, però les convocatòries no sempre arriben a les 

famílies que haurien d’arribar. I, de cada vegada més, amb l’augment de la problemàtica 

econòmica també s’ha incrementat la davallada, es pot dir que la davallada ha estat 

directament proporcional a l’augment de la crisi. Fins i tot hem arribat a…, normalment 

quan ets soci de l’Amipa… Hi ha les taquilles que són de pago, i les taquilles gestionades 

per l’Amipa, surten més barates si ets membre de l’Amipa que si només agafes la taquilla. 

A vegades ni així... no entenen; hi ha pares que hi ha moltes dificultats d'idioma, els ho 

poses en castellà, en català... ens hem proposat escriure-ho ja en àrab i, de cara al proper 

curs, ens hem proposat escriure també en àrab, a veure si així arribam millor a més 

famílies. 

 

Molt bé. I el percentatge de participació en les activitats que organitzau? 

Les famílies? 

 

Sí. 

Home, a la graduació altíssima. Vénen, però que ajudin... a muntar i tot això, els pares 

dels qui es graduen... La participació de les famílies és baixa. 

 

De la mateixa manera que heu dit que ha minvat el número de persones que 

paguen, també ha minvat el número de persones que participen a les activitats o 

aquesta és manté? Per tant només seria una qüestió econòmica? 

No, no. Perquè si hi ha alguna activitat grossa, com la de la graduació per exemple, que el 

percentatge de participació és brutal; és a dir el número de persones l'any passat va ser 

altíssim. L'any passat sí que hi va haver bastant participació, bastant vull dir... per a 

nosaltres 15 persones és molt. 

 

I percentatge de pares que estiguin dins la gestió de la participació, és a dir que 

estiguin implicats en la gestió d'aquesta Amipa? 

El percentatge no t'ho puc dir; em pareix que som uns deu. 
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Deu pares? 

Sí. Hi ha pares i mares. Ho estic dient de memòria, igual som onze, però.... 

Són persones individuals, o pare o mare? 

Mai tots dos. Bé, mem..., mentida. Que venen a les juntes mai tots dos, però normalment 

quan hi ha parelles, el qui no ve a la junta, ajuda d'una altra manera; és a dir, nosaltres 

tenim la secretària que el seu home duu tot el que és la part informàtica, bé no, de filmació 

i coses d'aquestes. L'home de la presidenta, duu la pàgina web. No estan de forma 

presencial a les juntes, però també estan ajudant. 

 

Quins mecanismes teniu per a renovar l'Amipa? 

Mem, una mica com he dit abans, demanam. A cada reunió, a cada assemblea, es 

convida a la gent... a través del correu electrònic -tenim el mail de tots el pares- Les 

reunions són obertes, no és que només hi poguem assistir els de la Junta, sinó que s'obri, 

saben quan són... ells n'estan assabentats, intentam que estiguin assabentats perquè 

venguin. Moltes vegades, convencent a la gent, és a dir, feim campanya, campanya a 

nivell personal. L'any passat, per exemple, dues persones que estaven a l'Amipa, els seus 

fills feien segon de batxiller i necessitàvem sang nova i... convencen als pares amics. 

Costa, costa, a l'institut costa. 

 

Com es relaciona el professorat amb les famílies i les famílies amb el professorat, 

és a dir, els canals de comunicació, com es fa? 

Els canals de comunicació? Mira, a principi de curs hi ha una reunió, tots els cursos, el 

tutor amb els pares. Després..., això a nivell diguem presencial, dels pares amb el 

professor. Una tutoria anual i a final de curs el pares que volen van a veure els seus 

tutors. Llavors, si hi s'ha de comunicar alguna cosa extraordinària, com una excursió per 

exemple, és a nivell de paperet, es fa a través d'un paperet: el professor el dóna a 

l'alumne i poc més. Llavors, si el pare demana veure el seu tutor, no hi ha cap problema, 

sempre hi ha aquesta possibilitat i quan hi ha problemes amb els al·lots és el tutor que 

crida. Fixes, hi ha tres contactes anuals i si no hi ha cap situació problemàtica, o el pare 

no vol demanar res, no n'hi cap altre. 

 

Tenim pàgina web, tenim el facebook de l'Amipa i després participam també en el 

facebook de l'Assemblea de docents, com a comunitat educativa, i llavors... Ah!, hi ha una 

cosa que no he comentat de la participació de les famílies. A la biblioteca hi ha famílies 
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voluntàries que ajuden a la classificació dels llibres, a... ajudar en tot el que és una 

biblioteca. També són de la junta. 

 

I, existeix informació que reben les famílies a través de les webs, del facebok...? 

Nosaltres ho intentam. Nosaltres procuram penjar-ho tot i, a més, ho enviam tot per mail. 

Quan nosaltres tenim una comunicació, ho penjam per tot i, a part d'això, enviam correu a 

totes les famílies. 

 

En quant als docents, així com es relacionen amb les famílies, trobau que indueixen 

a la participació o simplement fan les feines, diguem, el que està marcat per 

normativa o veis que hi ha una implicació per part de l'equip docent, per a incloure 

més a les famílies dins l'àmbit escolar? 

Costa. Jo crec que més aviat es queden... és a dir... No vull generalitzar, però en coses 

puntuals sí que t'ajuden a participar, però són casos puntuals. Hem de tenir en compte 

que, i això ja ho he repetit, és que hi ha molta, molta, molta diferència entre l'institut i 

l'escola, però molta. Així com a l'escola t'afavoreixen molt la participació, a l'institut... és a 

dir, a l'escola s'obrin a la participació, al manco a l'escola d'on jo venc, que és el Rafal 

Vell, l'escola té les portes totalment obertes a tothom. Jo ho he fet durant tota 

l'escolarització de la meva filla, he participat cada any en activitats dins l'aula, perquè jo ho 

he demanat però mai m'han dit que no. Aquí m'he ofert a l'equip directiu, no he demanat 

insistentment entrar-hi, però m'he ofert i a hores d'ara encara no m'han dit res. 

 

Què fan les famílies i com es relacionen amb el professorat per a promoure la 

participació? 

Jo puc dir que em vaig oferir, en una reunió amb la direcció -jo estic a les reunions amb 

direcció, som quatre que hi anam normalment-, em vaig oferir personalment. Form part 

d'una colla de dimonis i em vaig oferir i quan ha arribat sant Antoni no... em vaig oferir a 

qualsevol cosa que volguessin..., em vaig oferir a altres coses perquè... ara per ara, però, 

no m'han dit res. Jo no sé si altres pares s'han ofert i els han dit que no. Jo m'imagin que 

si em torn oferir per a un altre sant Antoni, igual em diuen que sí, em diuen que hi vagi. 

L'any passat, per exemple, es va encetar la campanya del llibre verd de la Plataforma 

Crida i nosaltres, en horari escolar, vàrem estar fent activitats al pati i els mestres també 

varen fer coses; és a dir, si demanam tal dia volem venir a fer... ens diran que sí, però ha 

de ser una cosa molt concreta. Jo em vaig oferir a una sèrie de coses i encara no m'han 

cridat. 
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Creus que si proposasseu fer alguna activitat dins l'aula? 

Jo supòs que si, en el meu cas, anàs directament a algun professor, no crec que em 

posàs cap problema; bé, a direcció, tampoc. Però anar a direcció i oferir-me... No és que 

no vulguin... és que m'imagin que... com que no és una cosa habitual dins un institut... i 

tenen setanta milions de coses més urgents. És un institut mol gran i amb molta 

problemàtica, venc a dir que... 

 

D’acord. Podries fer un repàs d’altres professionals del centre, tant a nivell d'intra-

centre, per exemple conserges, cuiners, n'Hugo... i també d'extra-centre, és a dir, 

equip psicopedagògic, serveis socials...? És a dir, com tots aquests professionals 

participen o fan participar a les famílies? 

Mem, n'Hugo per a nosaltres és un element clau. És a dir, n'Hugo el coneixen moltíssimes 

famílies perquè, clar, n'Hugo gestiona les activitats que ja he explicat. I, per exemple, on 

funciona com un bon canal de comunicació és amb les famílies amb nins amb problemes 

greus, com que participen en el pla d’acompanyament..., aquests pares i aquestes mares 

coneixen n’Hugo. Aquesta persona hi és des de les dues del migdia i totes les famílies el 

coneixen. N’Hugo és un molt bon canal amb les famílies. El conserge no t’ho sé dir. Jo els 

matins hi vaig molt poc, perquè faig feina. Respecte a altres professionals, hi ha també en 

Llorenç Coll, que no sé exactament quin càrrec té, però sé que fa feina a l’Ajuntament de 

Palma. Jo sé que és educador de medi obert, ell és un motor vital per a l’Institut; a més a 

més, és una persona amb un vitalisme extraordinari i fa molta de feina per a crear xarxa 

en tot Son Gotleu. Llavors, en Llorenç juntament amb “Ayuda en acción”, duu un projecte 

super interessant per a la nostra barriada, perquè és un barri amb molta problemàtica 

econòmica, que és els berenars solidaris (nota del transcriptor: fa referència al projecte 

“cap nin sense berenar”) i els berenars solidaris s’ofereixen a les famílies que no tenen 

possibilitat econòmica per a donar berenar als seus al·lots. Aquests berenars es fan al 

nostre centre i el que ha fet ha estat crear tota una xarxa de pares de les escoles 

públiques que ajuden en el projecte. Bé, aquest és un exemple concret, però en Llorenç fa 

moltes més coses. A la nostra escola es fa “Sons de barri” que també ho ha creat ell; són 

classes de coral que es fan a totes les escoles; llavors es fa una activitat conjunta de totes 

les escoles del barri de Son Gotleu, i en Llorenç creu molt en la feina en xarxa. Després, 

des del Centre de salut, hi ha la “comissió de salut” en la que se’ns ha demanat la nostra 

participació i, com es fan les reunions els matins, hi va n’Hugo en el nostre nom, però 

també en formam part. Procuram formar part de tot, de qualsevol feina en xarxa que ens 
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demanin, hi som. També hi ha unes reunions mensuals, a les quals tampoc hi podem 

anar, i a aquestes no hi enviam n’Hugo, però procuram estar-ne informats. Jo som, per 

exemple, el canal de comunicació amb en Llorenç i jo m’assabent de tot el que es fa. Hi 

participen totes les entitats de la barriada: grup d’esplai, els centres de salut de les 

escoles, els d’Ayuda en acción... hi ha molta gent a aquestes reunions, però és clar, com 

que es fan els matins no hi puc participar directament, però hi donam suport. Per exemple, 

el dia del llibre, és una activitat que es fa a nivell de tot el barri i, aquest dia, hi participam 

molt, tot i que no anam a les reunions. Serveis socials fa activitats al nostre centre, és a 

dir, hi ha futbet, que ho duu Serveis Socials, el Club d’Esplai té la seu al nostre centre, on 

duen a terme activitats els dissabtes al matí..., ara de memòria... Sabem que hi ha relació 

directa amb Serveis Socials, amb la directiva, perquè tenim alumnes d’Alter i si no hi 

hagués relació amb Serveis Socials no els podríem tenir. Segur que hi ha més coses que 

em deix, però ara de memòria... 

 

Bé, i ara per acabar, quins factors, tant intra com extracentre, creus que 

s’identifiquen amb la participació i fan que aquesta sigui positiva? És a dir, punts 

forts i punts dèbils, tant interns com externs, que possibiliten o dificulten aquesta 

participació. 

Mem..., punts forts és el que he comentat abans, la provinença de pares i mares de 

l’alumnat que vénen de dues escoles molt concretes que tenen una tradició molt, molt 

forta, com són el Rafal Vell i Es Pont, que tenen unes Amipas molt potents. Això fa que 

siguem una de les Amipas potents, dins el que són els instituts. Tot i que a nosaltres no 

ens fa l’afecte que siguem tant potents perquè no arribam a tothom que voldríem arribar, 

però el fet de tenir menjador escolar i moltes activitats els horabaixes. Jo no sé si hi ha 

molts d’instituts que tenguin activitats extraescolars i jo crec que és un punt molt bo, 

aquest. La figura de Llorenç, per exemple, jo també la destac, perquè... és clar... té 

contactes amb altres instituts, i Son Gotleu és un barri que precisa especial atenció i va bé 

per fer coses d’aquestes. En Llorenç hi és perquè Son Gotleu està com de moda i 

interessa a l’ajuntament i hi posa molta atenció que, evidentment la necessita, però no 

dedica aquesta atenció a altres barriades que també ho necessiten. Aquesta figura té 

molta d’importància i ajuda molt perquè fa que l’institut sigui un institut viu, que els 

horabaixes té vida, apart que nosaltres facem extraescolars; els caps de setmana hi ha 

futbet, hi ha activitats de l’esplai... El fet que els Serveis socials també l’emprin és 

important... jo crec que el fet que els instituts estiguin oberts els horabaixes és bàsic. Són 

infraestructures que s’haurien d’aprofitar molt més del que s’aprofiten. Més factors 
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positius? El que he dit, que ens tenguin en compte en la xarxa. Se’ns té en compte, Son 

Gotleu té una xarxa important a nivell social i jo crec que això és molt bo. 

Punts febles? A la barriada que estam, molta problemàtica d’immigració (sembla que diu 

això, però no s’entén gaire clar) que nosaltres procuram solucionar de totes les maneres 

possibles, és a dir, quan vénen pares a les reunions xerram totes les llengües que 

podem... 

 

No hi ha cap figura de mediador cultural? 

Al nostre centre, que jo sàpiga, no. Hi ha un mediador cultural, que és en Víctor, per 

exemple, i ha anat al centre i que ha fet tasques de mediació, però que tengui relacions 

amb l’Amipa, no. Nosaltres, dins la Junta, hi ha molts de professors, hi ha directors, jo 

som educadora social, vull dir que estam molt conscienciats amb el tema i som nosaltres 

mateixos que intentam atracar-nos a les famílies de totes les maneres que sabem, no 

tenim cap mediador, però ens entenem perquè pràcticament totes les llengües que es 

xerren a les reunions són el francés i el castellà, sempre hi ha possibilitats de comunicar-

nos, és a dir, el francés som dues o tres persones que en sabem i xerram en francés quan 

cal. Ja et dic, ens estam plantejant, de cara a l’any que ve, cercar-nos algú que ens 

tradueixi tota la informació de l’Amipa a l’àrab per tal d’arribar a moltes famílies àrabs. 

Clar, el tema de la llengua, el tema de l’economia, són temes... el tema de la participació 

de les famílies a nivell cultural costa, costa molt. Ara, per exemple, al Pont s’està fent una 

tasca boníssima d’això; l’Amipa d’Es Pont està fent maravelles per atracar-se a la 

comunitat magribina, a totes les comunitats estrangeres que tenen, extracomunitàries que 

tenen, s’està fent molta de feina. Nosaltres intentam recollir aquesta feina, però quan 

passen a l'Institut... si ja succeeix amb qualsevol infant que, quan passa de primària a 

secundària, la participació dels pares minva moltíssim, imagina’t amb aquesta gent que ja 

els costa la participació en general, és a dir, els condicionants sòcio-econòmics són molt 

grans. Dins les Amipas de primària és molt, molt elevada la participació dels pares i mares 

d’infantil, el primer cicle també i va davallant. Ja, al tercer cicle, baixa moltíssim. Clar, els 

al·lots són més grans i quan passen a l’institut... 

 Més punts febles? Jo crec que amb aquests ja... en tenim ben prou. 

 

I ja l’última pregunta. Com es va viure la crisi educativa amb tot aquest moviment 

del TIL, la LOMCE, com la vàreu viure? Quines mesures es varen dur a terme, tant 

des del centre com des de l’Amipa? 

Jo et puc dir de l’any passat, perquè l’any anterior no hi era. Bé, sé com va anar perquè 
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també des de l’escola... El primer, va ser una resposta molt activa, molta participació tant 

dels docents com de l’Amipa, totes les activitats que es feien, s’hi va participar... totes les 

activitats que es feren -28 N, 28 A, fins i tot accions puntuals-..., va ser un dels primers 

centres, jo record que s’hi va fer una de les primeres trobades –no sé exactament quin dia 

era perquè jo estava encara a l’escola- però record que s’hi va quedar a dormir... i això, 

d’instituts, n’hi va haver ben poquets que ho feren. L’any passat, que jo ja hi era, les 

assemblees amb els pares perquè, és clar, estàvem a principi de curs amb una vaga 

general indefinida convocada i... clar, els pares estàvem molt preocupats. Mai jo havia 

vist... hi va haver un dia que no hi cabíem... La veritat és que els pares varen tenir molt 

bona acollida. La veritat és que nosaltres... bé, jo en aquells moments encara no era 

membre de l’Amipa, però vaig ser una de les persones que vaig xerrar i vaig participar. A 

nivell personal, vaig donar suport a l’equip docent, com altres pares que hi érem. Hi va 

haver alguna veu un poc discordant, i també s’entén, sobretot de pares que estaven a 

batxiller que estaven un poc preocupats, però en general jo et puc parlar de quatre-

centes, cinc-centes persones assistents, entre professorat i famílies i totes les famílies 

varen aixecar la mà quan varen dir de fer el “dia d’aules buides” per tal que el professorat 

no tengués tants de perjudicis econòmics, la gent els va donar suport... 

 

No hi va haver cap família que s’hi oposàs? 

No,  ningú s’hi va negar, en aquell moment. Veus discordants, molt discordants –tenim un 

membre que s’hi oposà rotundament- però en general tothom hi va estar d’acord. Per cert, 

a nosaltres, a nivell d’Amipa, ens va fer molta ràbia que els diaris posassin com a titular 

que tal persona de l’Institut Sureda i Blanes... pareixia que tot l’institut pensava allò i no 

era així. 

 

Molt bé. Moltes gràcies per tot. 

De res. 
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Annex 4 

Entrevista a progenitora de secundària 2on cicle (IPUFS2IB14BI) 

 

Mare de nina que fa 1er d’ESO i nin que fa 4t d’ESO. 

 

Què enteneu com a mare què és participar dins l’àmbit escolar? 

Personalment crec que participar és, d’una banda, tenir accés a una informació, 

evidentment, per poder conèixer la situació; i tenir la possibilitat d’aportar el nostre punt de 

vista i també la nostra ajuda. De la manera en què sigui rebuda dependrà de la projecció 

que aquesta ajuda pugui tenir al centre. 

 

Sou membre de l’AMIPA? Quants d’anys fa? 

Sí, des de que va començar el meu fill fa quatre anys. Ara bé, a la junta vaig començar el 

curs passat, perquè dona la circumstància que jo som, també, professora d’un centre que 

du els nins a aquest institut i, a vegades, tampoc m’agrada mesclar molt i guardar un 

poquet de distància. 

 

Podries comentar un poc la trajectòria de l’AMIPA en aquests anys que heu viscut? 

Bé, no som la persona, en aquest cas, que té més experiència, però que sí que la conec, 

ja te dic, de la doble vertent perquè alguns dels membres de l’AMIPA ho eren ja de 

l’AMIPA de l’escola on jo faig feina. Bé, jo la trajectòria que he vist és que sempre hi ha 

hagut un grup de gent molt implicada, que és el qui normalment ha tirat endavant amb les 

diferents iniciatives, i altre gent que ha anat col·laborant en la mesura que ha estat 

possible. Això més o menys s’ha mantingut. Crec que el que ha variat, alomillor, és la 

relació amb el centre, no molt, però sí que va haver un canvi de direcció i per ventura hi 

tenia més cabuda abans l’AMIPA. Diguéssim que la previsió de la que parlàvem era més 

fàcil i se potenciava inclús; i ara, també hi és però s’ha de lluitar una mica per a què se 

noti aquesta presència. Abans se demandava i ara bé, com a què t’has de fer una mica 

d’espai. És el que perceb. 

 

És a dir, que en certa manera perceps una mica de barrera des de l’equip directiu 

cap a fer que la participació de les famílies sigui més activa. 

Bé, no voldria dir barrera, alomillor això és massa fort. Però sí és que abans, pel que 
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m’expliquen i pel que jo conec, com he dit abans, era molt ben rebudes les iniciatives 

perquè hi havia una consonància en la manera de entendre certes coses, com les 

activitats extraescolars, l’obertura del centre els horabaixes, era una cosa que se 

potenciava des de l’equip directiu. I ara no s’hi està en contra, però vaja, com a què costa 

més tirar-ho endavant i convèncer a la gent. Hi ha una mica de residència més que 

barrera. 

 

Quines accions es fan des de l’equip directiu per facilitar la participació i per 

materialitzar aquesta posada en pràctica que teniu des de l’AMIPA? 

Home, les persones que no és el meu cas ara, també pel que t’he comentat perquè com 

que jo ara m’he de reunir també per coordinar-me com a tutora de 6è a vegades m’estim 

més que ho faci altre gent. Però vaja, el que fan és mantenir diferents reunions i després 

hi ha alguns.... diguéssim que fins ara amb la llei anterior, ara amb la LOMCE, i esperem 

que no sigui per molts d’anys, ja estava reglamentat que hi havia una participació de les 

AMIPAs en els Consells Escolars i això vol dir que hi havia un apartat que hi posava 

l’AMIPA a la PGA, igualment dins la Memòria, estava articulat i estava reconeguda 

aquesta funció i tenia un pes en els òrgans de Govern com és el Consell Escolar. I ara 

això canvia. La lluita de l’AMIPA és acordar amb els centres, en aquest cas amb l’Insitut 

que se segueixi reconeixent, maldament oficialment, ja no sigui així. I sembla que de 

moment se fa, s’estan escoltant les veus i aquest referiment, perquè és una AMIPA i hi ha 

uns elements molt implicats en ajudar a aquelles macences que hi pugui haver dins 

l’Institut i si que hi ha reunions i en principi si, bàsicament se posen en contacte en 

aquestes reunions i assiteixen, continuen assistint als Consells Escolars, maldament ara 

per llei no tens un vot que pugui decidir una decisió final, sinó que simplement t’escolten. 

Tot i així se manté. 

 

Des de l’AMIPA, quines activitats feis i perquè ho feis? És a dir que promoveu de 

cara a la participació dels pares? 

De cara a la participació és la part que ara costa més perquè si que hi ha diferents 

xerrades que se van fent al llarg del curs. D’una banda aquestes xerrades són de temes 

no només que es consideren interessants sinó que ja es presenten una mica de 

qüestionari allà on els pares poden dir què els interessaria i així tenir una idea de quines 

xerrades poden interessar. A part d’això hi ha, diguéssim, moments durant el curs que es 

plantejen fer xocolatades; això seria per Nadal. O amb l’objectiu de recaptar doblers per 

viatges dels nostres fills o intercanvis dels alumnes etc. Activitats d’aquest tipus, al voltant 
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d’una festa, o d’una trobada acompanyada d’un menjar i tal. Això seria per Sant Antoni, 

per final de curs... Això de cara a aconseguir que els pares hi participin i s’involucrin. 

 

Això que has comentat, sempre és iniciativa de l’AMIPA o també hi ha part 

d’iniciativa per part del centre com l’Equip Directiu? Per exemple això del 

qüestionari que has comentat és molt interessant per veure quines xerrades 

interessarien més, ja que això és un factor que faria participar més als pares ja que 

es farien les xerrades del seu interès. Totes aquestes accions estan pensades i 

fetes per l’AMIPA, o també hi ha una col·laboració des del centre? 

Bàsicament es fan des de l’AMIPA, el que passa és que també se col·labora. Per 

exemple, amb el tema de la convivència, de resolució de conflictes, mediació, cercles 

restauratius que el centre ara mateix té un programa. Hi ha gent de la comissió de 

convivència que quan des de l’AMIPA es planteja fer una xerrada d’aquest tipus te 

coordines amb els professors i evidentment la direcció està al cas i també sol intervenir. 

De fet, record les darreres que hi havia la directora i els professors que estan en la 

Comissió de Convivència que està composta per professors i també hi ha pares. A 

aquestes hi venen directament i d’altres hi ha la informació i ens faciliten en la distribució 

per les aules, etc. de tipus, diguéssim, una mica logístic i organitzatiu, de facilitar-ho. 

 

Quin és el procés a seguir quan des de l’AMIPA a una assemblea o una reunió, 

decidiu posar en marxa alguna activitat. 

A veure, si fos una activitat nova, perquè la majoria ja tenen una trajectòria i tradició. Ara 

per exemple una que se va plantejar perquè ja existeix a altres centres i vàrem pensar 

que tal vegada seria d’interès era un combo. Combo són un grup de diferents alumnes 

que saben tocar un instrument i amb una persona que és la que organitza i dirigeix, una 

persona especialista, un professional d’això, aleshores se fa com una mica de grup 

musical i tal. Això va ser una iniciativa que varem tenir i finalment no ha arribat a port, però 

el procés va ser, en primer lloc, se va plantejar la iniciativa a dins una reunió de la junta, 

se va portar la informació dels centres en els que ja estan en marxa, se va valorar, com 

que se va pensar per unanimitat que era interessant se va veure què ens faria falta, per la 

part econòmica, per la part organitzativa. I una vegada que això ho teníem, se trasllada a 

la direcció perquè ho han de conèixer i se segueix el camí per veure, en aquest cas 

havíem de veure si havia alumnes interessats i concretar un horari. Finalment no n’hi va 

haver prou i el preu no se va entendre i no va arribar envant. Però bàsicament era això, 

segons les característiques veus quines necessitats hi ha, si se poden resoldre o no, si és 
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factible, quin preu resultaria i evidentment es comunica i es parla amb direcció. Mai se pot 

fer d’esquenes, això és claríssim. 

 

És a dir, que finalment sempre té la darrera paraula direcció? 

Home, bé, direcció... 

 

Posem el cas que direcció digués que no a l’activitat, no es podria realitzar? 

Si digués que no..., no ens ha passat. El que sí hi ha hagut qualque vegada qualque 

indirecta de dir, tal vegada això no importaria, però com que a la junta hi ha gent que té 

les idees molt clares, allò s’ha lluitat i... com que va ser com un deixar-ho caure, no ha 

anat a més. Ara si no volguessin, clar, l’autoritat la té el centre crec jo. 

 

Com definiries els perfils dels líders de l’AMIPA? 

D’una banda, són persones, homes i dones, això ha estat bastant equitatiu, que provenen 

ja d’una AMIPA de primària amb una experiència. Això, com a diguéssim, bagatge dins el 

que seria el teixit associatiu de les AMIPA. A nivell personal, solen ser persones que jo 

consider que tenen molta capacitat de feina, almanco els que he conegut en aquest 

centre. Capacitat de feina, entusiasme i un sentit de la col·laboració i de ser humà. Això és 

una cosa important que jo he notat. És gent que està, que té una manera de relacionar-se 

i d’organitzar...ell per ventura faran molta més feina i accepten que, com en el meu cas, no 

en faig tanta com altres. Llavors integren i sumen i aconsegueixen que els projectes vagin 

endavant. Trob que és important, tenen ganes de dedicar-s’hi, amb entrega. 

 

Sabeu el percentatge de famílies que formen part de l’AMIPA al centre? 

Ara no t’ho podria dir amb exactitud, però, tal vegada un 30, però no te sé dir una xifra 

exacta. 

 

Ja que comentes que has viscut distintes etapes dins l’AMIPA, quins són els 

mecanismes de renovació d’aquesta, es a dir, què és el que es posa en marxa per 

fer un canvi? 

Normalment, a principi de curs, quan hi ha les reunions dels tutors, quan els tutors 

convoquen reunions amb tots els pares per explicar-els-hi les línies generals del curs, 

conèixer-los, etc. A aquestes reunions sempre es convida a membres de l’AMIPA que ja 

estan establerts des de fa temps i sempre algun de noltros, miram que estigui cobert, que 

es pugui informar del que es fa, a aquestes reunions. Informar del que fa l’AMIPA, quins 



91 

 

són els seus objectius i animar a la gent a participar-hi, a fer-se socis. Informar dels 

avantatges de tipus econòmic que té fer-se soci i després, també a formar part de la junta 

en la mesura de les possibilitats de dedicació que un pugui tenir. I això ja te dic, ja se 

feia...com que conec almanco una de les escoles, això ja se feia. S’ha continuat, amb la 

gent o una part, sobretot la gent que està més al cap davant, han continuat quan els seus 

fills han passat a l’institut, no tothom, però n’hi ha que han continuat. Se seguia aquesta 

manera. Llavors aprofitam també qualsevol moment que hi hagi per donar a conèixer, 

però bàsicament, aquest de la reunió de principi de curs. I ara darrerament, que abans 

això no es feia, s’ha editat un fulletó explicant aquestes coses per encara facilitar més. 

 

És a dir, que les formes de transmissió d’informació, en aquests moments de canvi, 

solen ser presencials o mitjançant aquest fulletons? 

Sí, bàsicament això...presencial, a veure, fulletó...per parlar de l’existència de l’AMIPA i 

informar a la gent. Llavors una vegada que ja la gent ja té el seu correu allà, també hi ha 

els altres mitjans de comunicació que coneixem, que també s’utilitzen. Però per la gent 

que no té accés que per primera vegada, bàsicament, serien aquests. I també, important, 

seria que en el moment de fer la matrícula, quan el centre donar els papers per emplenar, 

també hi ha un full de l’AMIPA, que primer anava junt, per qüestions organitzatives ho 

volien així, però ara s’ha aconseguit separat, allà on t’informen de com fer-te soci, de la 

quantitat, d’on has d’abonat els doblers, quins avantatges tens... Això se va revisant, a 

veure com es podria millorar, perquè sí que ha baixat una mica el nombre de 

famílies...tant el nombre de famílies que són sòcies, com l’assistència a les reunions. En 

canvi a la junta no, més o menys hi ha la mateixa gent o més però els socis són menys i a 

les reunions notam que no els enganxam prou. 

 

Com es relaciona el professorat amb les famílies i les famílies amb el professorat? 

Quins canals de comunicació hi ha? 

En principi, està establert i això es compleix, una reunió a principi de curs que és la que 

abans he mencionat i després hi ha les entrevistes personals amb el tutor. El professor 

tutor pot donar una assignatura o dues però evidentment hi ha altres professors. Amb el 

professor tutor normalment o ell te cita a tu o tu li demanes una entrevista si tens interès 

en parlar de qualque tema. I si no, se suposa que sempre és per allà i hi ha d’haver-hi una 

entrevista. Amb les famílies que tenguin la necessitat de parlar més sovint, com que el 

tutor sol tenir uns dies establerts, es sol telefonar o a través de l’agenda perquè els infants 

es comuniquen a través de l’agenda, sol ser l’habitual, sol·licites una entrevista i et donen 
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dia i hora. Si hi ha hagués casos més greus, conec qualque cas, pots anar directament a 

direcció i explicar-ho. 

 

En quant a informacions puntuals, com ara una sortida o una xocolatada...qualsevol 

activitat que proposi l’AMIPA quin canal de comunicació s’utilitza? 

Sol ser escrit, paper, damunt paper...circulars. Noltros tenim una persona des de fa molts 

d’anys  que fa una feina extraordinària, que és pagada per l’AMIPA, és n’Hugo. I aquesta 

persona està dins l’insitut i pot...si nosaltres feim una circular, ell pot fer les fotocòpies, 

distribuir-les i entregar-les a les classes perquè després els professors ho reparteixin. Hi 

ha d’haver una col·laboració, perquè en el moment que t’entren a classe i te diuen “ges”, 

això s’ha d’entregar...doncs el professor ho distribueix. Hi ha una col·laboració però hi ha 

una persona que fa aquesta feina perquè sinó seria molt difícil. 

 

Teniu una plana Web de l’AMIPA, quin ús en feis d’aquestes noves tecnologies? 

En principi, tota aquesta informació que te coment va allà, és vera. El que passa és que 

hem d’entendre que les famílies...si només està allà i no tenen costum de visitar-la... Des 

de la plana de l’institut s’accedeix, llavors tu vas a la plana general de l’institut i pots 

accedir a aquesta informació. També estam ara a Facebook. També hi ha una pàgina a 

Facebook on tota aquesta informació s’hi posa, però tot i així, com que suposaria que les 

famílies anessin voluntàriament a obrir i cercar...i això sabem que no es dona en la gran 

majoria. Es segueix utilitzant el paper i els cartells. Perdona, també es fan cartells per 

aquestes coses més puntulas com la xocolatada, reunions, xerrades informatives d’algun 

tema...també es fan cartells i es posen distribuïts pel centre. 

 

Per tot el centre? 

Bé,  a llocs estratègics, alomillor a l’entrada...tampoc te puc dir molt exacte. Però jo crec 

que a l’entrada, a les aules crec que no. 

 

M’has xerrat de n’Hugo, que és un altra persona del centre que afavoreix de qualque 

manera que les participin i hi hagi una relació entre centre-familia. Existeixen altres 

professionals que facilitin també aquesta relació, tant a nivell d’intracentre o extra 

centre? 

Sí, bé d’una banda des dins el centre el que hem comentat, tot i dir que al menjador 

també seria n’Hugo el responsable, ja que és reduït i és un càtering...és ell el que se’n 

cuida. Els conserges col·laboren però bàsicament és n’Hugo que fa la feina, si no la fes, 
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repetesc, seria bastant complicat. Aleshores tenim una mica de xarxa amb gent que fa 

feina a la barriada, també amb serveis socials, amb l’ajuntament, amb salut...amb aquesta 

gent estam coordinats. A Son Gotleu també hi ha la plataforma Son Gotleu on hi ha 

representació i això d’una banda. Després amb la resta d’AMIPAS, perquè al nostre centre 

hi ha membres de la junta que també estan a FAPA i també a la junta de FAPA i llavors 

està bastant connectat la coordinació de la informació entre les diferents AMIPAS. Amb el 

que no som AMIPAS, el que deia, hi ha en Llorenç de l’Ajuntament que tot el tema de 

serveis socials ens informa. Dins la junta hi ha gent que està també dins aquests temes i 

quan necessitam alguna cosa, també tenim un canal ràpid...i així bàsicament, crec que 

estam bastant connectats entre uns i els altres. 

 

Podries fer una petita síntesi d’experiències innovadores i dels seus resultats en 

quant a la participació de les famílies? Sabem que heu dut a terme el projecte del 

“Barri educa, educam al barri”... Podries fer una síntesi d’aquesta o d’altres 

activitats, experiències que realment han marcat? 

Amb aquesta pregunta he de dir que no som la persona mes adient. Sincerament, el que 

conec una mica per damunt, perquè per difetents motius no he pogut estar tan ficada i el 

que sé és una mica això. Que a través del contacte amb les difetents escoles de la 

barriada, que estaven també al programa de mediació escolar, entre la plataforma de Son 

Gotleu, clar, hi ha una xarxa que va possibilitar que es dugués a terme aquest programa 

del Barri Educa. Que es coordinessin activitats d’aquest tipus i que s’impulsessin també 

trobades i activitats que aglutinessin i que fessin partícips a la gent de la barriada. 

Activitats que podrien ser musicals, de trobada a diferents zones de la barriada, 

bàsicament per això, perquè hi havia tota aquesta gent, escoles...que s’ha aconseguit 

aquesta coordinació que es manté encara. Però no som de les que amb més detall et 

podria explicar. 

 

Per poder atreure a pares i mares de famílies immigrades que tenen dificultats amb 

l’idioma, existeix qualque tipus de mediador cultural o qualque activitat per apropar 

a aquestes famílies a l’AMIPA o al centre? 

És un poc complicat la veritat, perquè algunes hi participen i el que feim en aquest cas és 

facilitar-les-hi l’entesa de la llengua i això. Però no te sabria dir activitats més 

específiques. Noltros durant aquest any passat, hem fet...no sé si d’això vols que en 

parlem...també trobades de comunitat educativa, degut a la situació que hem viscut amb 

la Conselleria d’Educació i que encara vivim. Tot i que ara pareix que s’hagi calmat una 
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mica però encara les retallades hi són, les dificultats hi són, les mancances al centre hi 

són. Feiem aquestes reunions de comunitat educativa a les que assitien pares, mares, 

professorat i anava molt bé, però, hem de reconèixer que la gent que no coneix la mateixa 

llengua, té una certa dificultat. Per ventura s’hi acosten però, no és la majoria...si miràsiim 

el percentatge de famílies de procedència, alomillor,  subsaharianes i que no coneguin ni 

català ni castellà, o que el coneguin molt poc, hi ha moltes famílies, però que s’hi acostin 

són molt poquetes. És la meva percepció. Això a dins el centre, altra cosa és el que dèiem 

del barri, perquè aquí sí que se fan activitats, més interculturals, i ells s’hi senten més 

abocats a participar-hi. Però a reunions de centre, en venen, però és un percentatge més 

petit. 

 

Com a mare i membre de l’AMIPA, podries comentar com es va viure i veure el TIL, 

la marea verda...etc des del centre? 

Sí, honestament supòs que hi ha famílies i famílies, hem de ser clars, tampoc m’agrada 

fer demagògia. Per ventura hi ha famílies que no varen entendre molt bé el que passava. 

El que dèiem, aquestes famílies que tenen més dificultats, per la seva situació, o per la 

nostra llengua. Però si que hi va haver, dit això, moltes i moltes famílies preocupades. 

Evidentment el professorat també. Es va resumir en reunions de comunitat educativa, es 

va fer una tancada, s’han fet un parell, però la primera tancada hi va assistir, fins i tot, gent 

d’altres centres perquè, alomillor, al seu centre no havia estat possible i ho van fer allà. Es 

van fer xerrades molt interessant durant molts de temps sobre aspectes educatius, on 

vàrem tenir l’oportunitat de conèixer coses amb el professorat del centre, que per ventura 

aquestes xerrades no s’haguessin produït en una altra situació...tallers, és a dir, hi va 

haver un moment de molta unió, molt de fer pinya i també amb els altres centres de la 

zona, de primària. Després ens ajuntàrem, va ser realment maco perquès després ens 

juntàrem a Es Pont, les escoles que veníem del Rafal, de Es Pont, de l’Institut, amb 

globus verds...bé hi va haver una sèrie de coses i s’ha repetit vàries vegades aquestes 

reunions d’assamblea. Això de cara a crear...això va ser molt important perquè també 

quan hi ha hagut les vagues del professorat, si els pares hem entès el que estava passant 

i quina era la demanda dels professors i quins eren els motius pels quals hi havia aquesta 

protesta tan contundent, aleshores els recolzaves. Consider que va ser importantíssim 

que es fessin aquestes trobades i aquestes assemblees de comunitat educativa, 

d’entendre’ns com una comunitat enfront a una situació que ens afecta a tots, afecta als 

nostres fills per tant ens afecta a tots. I d’aquesta manera crec que el Sureda va ser un 

referent inclús. Tot i dir que hi ha famílies que no ho han viscut amb aquesta intensitat i ho 
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han viscut de rampellada. Però jo record una reunió a principi de curs, allà on l’equip 

directiu i els professors van explicar...quan s’havia de començar la vaga, al principi del 

curs passat i hi havia molta de gent, molta, molta al saló d’actes, gent en representació de 

totes les famílies, de tota procedència i va ser molt clara, una impressió de que ens 

estàvem entenent i de que hi havia ganes de tirar endavant de que teníem ganes 

daconseguir que tot allò pel que havíem lluitat i havíem aconseguit, no ens ho tirassin per 

avall. Va ser realment maco i interessant. Hi va haver professors, sobretot, de segon de 

batxiller...a batxiller, sobretot es preocupaven les famílies perquè deien: els nostres fills 

han d’anar a selectivitat i hi haurà una part del currículum que no hauran vist... i jo vaig 

sentir com s’oferien a fer classe els horabaixes, estant en vaga i no cobrant eh, vull dir 

que hi havia una disposició. Clar, quan veus això, dius, es que a aquesta gent els hem de 

recolzar, ho veus molt clarament. 
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Annex 5 

Entrevista a tècnic de l'AMPA  IPUTAIB14BI 

 

¿Le importaría decir quién es usted para que quede constancia en la grabación? 

Soy el coordinador de actividades extraescolares del Instituto Josep Sureda i Blanes y yo 

dependo de la APIMA, la Asociación de Padres y Madres del Instituto Sureda i Blanes, 

que es la que me contrata para hacer los extraescolares. 

 

Primero de todo, ¿qué es para usted la participación de las familias en un ámbito 

escolar? 

Bueno yo creo que es fundamental, para mí y para todo el mundo. Lo que pasa que 

desgraciadamente es difícil conseguir gente para las APIMAS. A la gente le cuesta mucho 

porque en el fondo cuando se le pide ayuda piensa que es una ayuda diaria, y es una 

ayuda mensual. Nosotros nos reunimos una vez al mes, los jueves de cada mes. Vale, 

ese día a lo mejor estamos de siete de la tarde a diez de la noche o nueve y media pero el 

resto del mes nada, pero realmente cuesta. Ahora, aquí en el instituto en concreto desde 

que yo estoy, que hace casi trece-catorce años, hemos tenido suerte de contar con una 

APIMA muy fuerte a pesar de los cambios y gracias a eso hemos podido mantener 

nuestra estructura. 

 

Vale ¿Pero qué es lo que tiene qué hacer un padre para que realmente se considere 

que está participando? 

Bueno, tiene diferentes maneras de participar. O sea, hay un padre que a lo mejor no 

puede venir porque realmente sus obligaciones no se lo permiten o, incluso, porque a lo 

mejor a las ocho de la tarde no tiene ganas de venir aquí, pero sí tiene una furgoneta que 

en un momento determinado nos puede ayudar a transportar el equipo de música, o el 

escenario, las sillas… para la fiesta de fin de curso o para San Sebastián o para 

diferentes eventos que se hagan aquí en el instituto. Esa sería una forma de participar. 

Por ejemplo, también te digo que ha habido abuelas y madres que han venido a hacer 

“bunyols” en el día de “Les verges”, o padres o madres que mandan tartas para que los 

niños las vendan. Eso es una manera de participación. Lo que pasa es que después esta 

la otra, la más comprometida por decirlo de alguna manera que es pertenecer a la junta 

directiva de la APIMA. Entonces eso sí que te llega, aunque solo lleva al mes esas dos o 
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tres horitas, pero también lleva un conocimiento diario por medio de correos electrónicos 

de qué está pasando e, incluso, en algún momento alguien tiene que encargarse de ir al 

Ayuntamiento a llevar una carta, o una subvención, o a averiguar qué pasa. Quiero decir, 

tiene un poco más de compromiso. Entonces diríamos que hay como dos niveles, ¿no?, 

uno más comprometido y otro que ayuda mucho pero que tiene menos compromiso 

entiendo. 

 

Perfecto ¿Su figura dentro de un instituto suele ser extraña, no? Porque 

encontramos pocos institutos donde esté una figura como la que usted ocupa. 

¿Podría comentar un poco su trayectoria dentro de la AMIPA y cómo surgió 

digamos la necesidad de incluirle dentro del instituto? 

Bueno, el tema viene de principios del 2001 o del 2002, no me acuerdo, y yo trabajaba en 

AMADIP, era monitor en AMADIP en una parte de la imprenta y era un trabajo que quería 

dejar. Y surgió la posibilidad porque el antiguo director de aquí, Manel Perelló, era una 

idea que tenía en mente de hacer algo por las tardes. Él ya tenía montado algo, él ya 

había montado el comedor con muy poquitos niños en ese momento y había montado tres 

o cuatro repasos. Pero qué pasa, era muy difícil llevarlo porque ya tenía, era director, era 

profesor y aparte había que llevar, entonces las cosas no funcionaban como más o menos 

tenían que funcionar. Pues en ese momento él me ofreció la posibilidad, me dijo mira 

existe esta posibilidad, en principio llevar el comedor al mediodía, servir la comida y tal y 

las tres o cuatro actividades que hay por la tarde. Bueno, empiezo haciendo eso y dar las 

taquillas, repartir las taquillas. Entonces en ese momento, que yo no tenía otra cosa, yo 

dije bueno porque no buscamos, ya que hasta que yo no encuentre otro trabajo porque en 

principio esto era un trabajo transitorio, porque tampoco no había dinero para poder pagar 

lo suficiente, porque no empezamos a hacer cosas que puedan reverter en los niños, 

¿no? Yo, por ejemplo, había trabajado mucho tiempo en pintura con galerías de arte y tal 

y conocía a mucha gente del mundo del arte, del mundo del periodismo… y entonces, a 

partir de ahí, instauramos también unas charlas los miércoles al mediodía donde vino, por 

ejemplo, un pintor, vino… Bueno, de hecho hay un mural a la entrada que se hizo con un 

pintor y con los niños de primero de ese año, de ese curso, después trajimos a un 

diseñador gráfico porque había niños que querían saber para cuándo salieran de aquí, 

vino gente que hablo sobre los “talaiots”, o sea, íbamos trayendo lo que se podía y lo que 

conseguíamos. Eso fue por decirlo de alguna manera un poquito el embrión. Entonces, él 

ahí es cuando habla con la APIMA de ese momento, con la junta directiva de la APIMA de 

ese momento, para intentar sacar a delante algo más importante. El primer año fue esto, 
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fue un poco así. Después, ya el segundo año, fuimos incorporando cada vez más cosas 

hasta que realmente se convirtió en un monstruo desbocado porque, ¿qué pasó?, en ese 

momento había dinero, se conseguían bastantes subvenciones, entonces a medida que 

íbamos avanzando nos íbamos dado cuenta que cada vez podíamos hacer más cosas. 

Entonces, a partir de ahí para resumir un poco, se ponen veinte y tantas actividades 

extraescolares, que se siguen poniendo hoy para que los alumnos elijan, se contrata un 

gabinete psicológico para ayudar a las familias y a los niños de forma gratuita. Se daba, 

por ejemplo, el profesor detectaba un problema, entonces hacía un informe que me lo 

pasaba a mí y yo ese informe lo veía con el psicólogo, y entonces se llamaba a los 

padres, primero a los padres y después al niño. Con el niño eran tres-cuatro visitas 

porque no había dinero para hacer un tratamiento psicológico, ni dinero, ni tiempo, ni 

podíamos. Pero sí en algún caso para encauzar un poco la situación ayudar, por ejemplo, 

un caso de niños que delante de la pizarra se quedaban duros, o que tenían nervios, o 

que eran gente que estábamos por darnos cuenta de que por ejemplo un Asperger, que 

en los últimos años han aparecido muchos. Bueno, esto fue muy importante pero a raíz de 

esto también sale la escuela de padres. Cada dos meses, mes y medio, primero una 

psicóloga y después un psicólogo, la misma persona preparábamos escuelas de padres 

donde se hablaba de todo, desde sexualidad, drogas, alimentación, cómo enseñar o cómo 

ayudar a los hijos en casa a estudiar, conflictos personales… Una de las más importantes 

que hubo fue por un tema que sucedió de una niña que tenía el padre muy enfermo y 

falleció, y un tío la vino a buscar para decirle que había fallecido el padre y llevársela y yo 

fui a buscar a Laura y me senté con ella, y yo me sentí tan impotente que no sabía que 

decirle porque además la niño no lloraba, no decía nada, estaba como una piedra, que ahí 

pensé que teníamos que hacer una charla. Hicimos una charla que se llamó Dolor y 

pérdida, ahora no me acuerdo, algo así, y de repente fue súper interesante de poder 

explicar a la gente como a un adolescente que va a perder un abuelo, o puede perder un 

padre o puede perder a un hermano como intentar ayudar en lo posible. Bueno, más o 

menos esto era lo que hacíamos. Aparte tuvimos la suerte durante un tiempo 

conseguimos que el Ayuntamiento hizo una innovación que duró poco, tú lo debes saber, 

de unas chicas, seis o siete chicas que fueron a seis o a siete institutos de Mallorca, que 

no me acuerdo del nombre, TISAN, Técnicas… bueno ahora no recuerdo cuál es. Bueno, 

y la tuvimos aquí e hicimos un trabajo impresionante porque ella era la que sabía bien de 

temas de asuntos sociales y tal y entre los dos, nos ayudamos el uno al otro, bueno 

hicimos una barbaridad de acciones con los chicos, ¿no? Entonces, en ese momento, en 

el año 2003-2004-2005, nosotros teníamos una media de 140-150 niños por trimestre 
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haciendo actividades extraescolares, ahora tenemos treinta. Pero ahora han desaparecido 

baloncesto, tenis, tiro al arco, natación, o sea, todo lo lúdico ha desaparecido porque 

evidentemente no hay dinero para poder financiar las familias en esto y los repasos los 

tenemos al mínimo. Los repasos los tenemos con tres, con cuatro, que cuando se te va 

uno lo tienes que suspender porque no es rentable. O sea, no es que nosotros ganemos 

dinero, normalmente empatamos pero no podemos perder porque ahora sí que no 

tenemos un duro de ningún sitio, sí te dan pero antes te daban 5.000 € y ahora te dan 

200, entonces no hay color. Entonces, después todo eso que yo englobo también 

podemos englobar la biblioteca donde también eso lo hacían los profesores pero con la 

ayuda de la APIMA y ayuda mía se ganó un premio, incluso, a nivel nacional que dieron 

15.000€ de premio y la persona que estaba encargada en ese momento que ahora está 

jubilada, se hizo toda la biblioteca nueva, se puso un piso nuevo, mesas nuevas, se hizo 

todo nuevo, fue un logro muy importante y eso más o menos yo lo sigo llevando ahora. No 

yo directamente, hay un chico que siempre es un chico diferente cada año de bachiller 

que ayuda también a los que vienen y yo controlo un poco. Pero yo creo que lo más 

importante de todo, lo que pasa es que está mal que lo diga yo, pero es la parte humana, 

o sea, todo lo que hacemos desde el punto de vista de extraescolares fueran en la época 

de los lúdico, o fueran ahora, o fueran los de repaso o los de aprender idiomas, realmente 

está muy bien y es muy importante, o tener un buen servicio de biblioteca o un buen 

servicio de comedor. Por ejemplo, el comedor nosotros llegamos a tener veinte y tantos 

niños por día, ahora tenemos tres-cuatro, incluso hay días que hay uno. Nos han dicho 

que no, que por uno por lógica no podemos traer el catering, ¿no?, porque la cosa ha 

bajado muchísimo. Pero después esta la parte humana que es la parte de comprensión 

desde un punto de vista no de profesor sino de un igual, prácticamente, con los chicos y 

eso sí que nos ha ayudado mucho. Eso, por ejemplo, hasta el día de hoy muchos de los 

profesores vienen a mí para preguntarme bueno me pasa esto con tal ¿tú me puedes 

averiguar qué pasa?, bueno yo voy, hablo con esa persona, esa persona conmigo todo el 

mundo me tiene mucha confianza. Yo creo que hay muchas cosas, ¿no?, no solo es la 

empatía personal sino el aspecto, quiero decir, yo soy uno más, por mi forma de vestir, por 

mi forma de ser, por esto, por lo otro. Los chicos se abren y te cuentan, y gracias a eso 

hemos ayudado a muchísimos niños en todo este tiempo por intentar ser yo un puente 

con los profesores, ¿no?, porque los profesores es la parte no lúdica del instituto, 

entonces es difícil que se confiesen o que digan qué les pasa. Y, en cambio, a mí sí. 

Entonces yo domino bastante el tema. Yo creo que eso es una de las cosas más 

importantes, lo que pasa es que también es verdad que, y también queda feo que yo lo 
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diga, este trabajo es para una persona que le guste mucho el tema, no es para un 

funcionario, no es para un trabajo funcionarial, no despreciando al funcionario sino porque 

no es un trabajo funcionarial, es de vocación, es de afecto, es de corazón, es de bueno 

que viene uno a llorar y lloras con él, viene uno a contarte su problemática y tú estás 

abierto y ni te molesta, ni te ríes, ni se lo vas a contar a todo el mundo, ¿no? Una de las 

cosas que los niños más aprecian es la confidencialidad. Es lo primero que yo les digo, 

bueno de aquí a menos que tú lo cuentes… y es verdad, a medias, porque a veces 

cuando son problemas que yo considero que son problemas que los padres tienen que 

saberlo yo llamo a los padres y hablo por detrás del niño. 

 

¿Es decir que también eres un puente hacia los padres, no solo hacia los 

profesores? 

Exactamente, entonces yo llamo al padre o a la madre que vengan, hablo con ellos en 

una hora que sepa que el niño no está aquí, y entonces los padres respetan que el niño lo 

sepa y trabajamos de forma conjunta. De hecho, ahora es porque ya no tenemos 

psicólogo porque en esa época se podía pasar al psicólogo, sino yo les aconsejo que a 

donde pueden ir porque tenemos los teléfonos de los psicólogos que pasaban por aquí y 

en un momento determinado si lo necesitan poder llevarlos, ¿no? El trabajo la verdad es 

que es muy bonito, el trabajo es precioso lo que pasa es lo que te digo que tiene que ser 

un trabajo bueno como puede ser el de profesor, más ocasional, no es un trabajo rutinario. 

Y bueno esto es un poco lo que nosotros hacemos, pero bueno volviendo al principio de la 

conversación esto no sería posible si no hubiera una APIMA fuerte. Yo soy la cabeza 

visible, todo el mundo dice ay qué bien, qué bueno que es Hugo, qué simpático que es 

Hugo, cómo trabaja Hugo pero si yo no tuviera todo eso detrás Hugo no existiría, ¿no?, 

porque esa gente es la que se preocupa de pedir subvenciones, de ir al Ayuntamiento, de 

mandar cartas al Govern, de pelearse con el jefecillo de turno que haya que pelearse, o 

sea, ellos tienen una labor muy importante que desgraciadamente hay muy pocas, muy 

pocas APIMAS importantes. Por ejemplo, en secundaria prácticamente no hay no sé si tú 

lo has constatado, en primaria sí, por ejemplo aquí tenemos la de “Es Pont” y la des Rafal 

que son… bueno, de hecho gracias a la tradición des Rafal i de “Es Pont”, aquí se pudo 

hacer lo que se hizo porque el director vio su potencial y dijo bueno tenemos que 

aprovecharnos de todo esto. Entonces, eso nos ha dado ganas para poder hacer el 

trabajo nuestro. El problema que bueno que ahora las cosas han cambiado demasiado, 

no hay dinero y nosotros antes teníamos casi 300 socios ahora tenemos 200, el Govern, 

el Ayuntamiento, el Consell o el Gobierno central no te dan un duro o te dan cuatro duros 
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que no sirven para mucho, y con todos los estiramos como un chicle porque no hay otra 

manera, pero bueno nuestra labor se sigue haciendo y el trabajo se sigue haciendo, con 

menos medios no solo económicos, pero al ser menos económicos también son menos 

humanos. Pero bueno seguimos haciendo lo que podemos. 

 

Muy bien. ¿Qué tal es la relación con el equipo directivo? Porque ha habido un 

cambio, realmente esto que me está contando es promovido a través de otro equipo 

directivo y ahora ha habido un cambio de éste. ¿Siguen también con la misma 

motivación, con el mismo interés? ¿Hay algún tipo de barrera hacia actividades o 

hacia propuestas nuevas? 

No. Posiblemente la forma de ver las cosas por la idiosincrasia de los equipos es 

diferente. El otro equipo era un equipo con unas ideas más concretas sobre cómo llevar el 

tema de la educación, y este equipo posiblemente es más oficialista. Nuestro horario, 

nuestro trabajo… mmmm es confidencial todo esto. O sea, es que no tiene nada que ver, 

no tiene nada que ver. El otro equipo comía aquí, con los niños, no en la misma mesa, 

comía en el mismo horario y se iba a les seis o las siete de la tarde y entraba a las ocho 

de la mañana. Este equipo llega las dos de la tarde y está loco por salir. Cuando tú 

presentas propuestas les cuesta. Aunque sea otro trabajo que hace la APIMA, discutiendo 

y peleando entre comillas constantemente nuevas incorporaciones de repasos o de… 

Pero siempre que tú propones algo siempre primero es un no, y luego un ya veremos. Es 

la forma de llevar el instituto, de llevar los niños, no tiene nada que ver, nada, nada, nada, 

es otro mundo. 

 

O sea, que en cierta manera se podría ver que todo este proyecto, si no hay un 

equipo directivo que detrás empuje, es decir, también es una barrera para poder 

seguir trabajando, ¿no? 

Es fundamental. Realmente no habíamos hablado del equipo directivo y yo creo que el 

equipo directivo es fundamental. Yo creo que esto es como una pirámide, ¿no?, es decir, 

el equipo directivo creo que al mismo nivel o, a lo mejor, un poquito más abajo la APIMA y 

después venimos todos nosotros. Y el entendimiento del equipo, el entendimiento del 

equipo directivo con las AMIPAS que hubo antes con el equipo que estuvo ocho años era 

absoluto, entonces todo lo que se decía pum, incluso a veces decidía tanto uno como 

otro, no había una división prácticamente. De hecho, en ese momento a mí me pagaba el 

sueldo la APIMA pero el instituto también pagaba parte de mi sueldo porque tampoco 

había una división, yo trabajaba aquí, tú no decías bueno Hugo de tres a cuatro es para la 
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APIMA y de cinco a seis… no, no, no, no, Hugo trabaja, y ayuda a los niños,  y hace 

extraescolares, y pone el comedor, y los lleva a nadar, y hace esto y hace lo otro, ya está, 

¿sabes? En cambio ahora no, ahora yo soy APIMA. 

Y muy marcado. 

Y muy marcado. Entre nosotros y confidencial, a mí no me limpian esto, porque yo soy 

APIMA, no soy instituto, me lo tengo que limpiar yo. 

 

¿Ve que de alguna manera el equipo directivo pone una barrera para que la 

participación de las familias sea más activa? Es decir, crees que si el equipo 

directivo tuviera una mentalidad más como la anterior, más abierta, más de 

ideología, de creer en una cosa… ¿Cree que las familias participarían más? ¿Puede 

ser que, aparte de los recortes, aparte de los cambios puede ser que las familias 

participen menos debido a eso? Que no se venda con el mismo entusiasmo, por 

ejemplo, a la hora de las matriculas el hecho de pertenecer a la AMIPA o no… 

No lo sé. No lo sé por una cosa, porque yo creo que los que realmente hacemos el trabajo 

de la publicidad somos nosotros, la APIMA. Lo que pasa que yo lo que creo es que desde 

dirección, evidentemente, ellos dan una imagen de colaboración, pero la colaboración no 

es tal, cuesta. Y yo creo que ellos su idea de instituto es otra, es otra, ellos no tienen la 

idea que tenía el antiguo director de que tenían que ser de una manera, o sea, ellos creen 

que tiene que ser como lo hacen. También hay que decir algo que es verdad, a mí mucha 

gente me lo dice a veces cuando yo me quejo, es que bueno pero tú sabes que eso era 

una excepción, que eso no era lo normal, no había ningún equipo directivo, no en Palma 

sino en Mallorca o en Baleares, que se quedaran a comer y estuvieran hasta las seis de la 

tarde. De hecho, cuando estuvo el Pacte del Progrés aquí vinieron dos personas 

diferentes, un chico y una chica, a pedirme información desde el propio Ayuntamiento 

para implantar el sistema este. Lo que pasa es que el sistema este es lo que te dije antes, 

no puede ser funcionarial y después mucho dinero, que después el Ayuntamiento se 

habrá dado cuenta de que no… Tienes que ayudar, tienes que dar dinero, no solo para 

mantener a esa persona, tienes que ayudar para que se pueda desarrollar todo lo que 

nosotros proponemos. Tú mira aquí, todas estas carpetas son de cursos que en algún 

momento hemos dado, a veces dabas diez, a veces dabas ocho, ahora das cinco, pero 

todo esto era todo lo que se hacía. Esto es una infraestructura que lleva tiempo y dinero. 

Entonces, el tema yo creo que habría que tomarlo, desgraciadamente, como excepcional. 

Esos ocho, nueve o diez años que vivimos con el anterior grupo directivo hay que tomarlo 

como excepcional. Lo que pasa es que tal vez el nuevo equipo que entró podría haber 
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aprovechado mejor algunas de las cosas que ya estaban y que se hacían. 

 

¿Qué mecanismos de renovación hay en las AMIPAS? Es decir, cuando tiene que 

haber un cambio de junta, ¿cómo se lleva a cabo todo esto? 

A ver, por supuesto que hay unos plazos estipulados. Lo que pasa en los plazos 

estipulados muchas veces van en función del año académico de los hijos. O sea, por 

ejemplo ahora tenemos, la presidenta tiene a su hija en tercero, en teoría puede estar tres 

años más pero a lo mejor en cuarto su hija dice que quiere hacer el bachillerato artístico 

que nosotros no tenemos, se va, y también se va la madre evidentemente. Entonces, 

aunque hay unos plazos establecidos, que me parece que son cada cuatro años que es el 

cambio, va mucho en función de los estudios de los hijos y de cuando entren los padres, 

porque hay padres que a lo mejor entran con su hijo en primero pero hay padres que 

entran con su hijo en cuarto. Entonces, están un par de años. O sea, las renovaciones, a 

ver, no voy a decir que es traumática pero es difícil y complicado conseguir gente nueva. 

Entonces, se va renovando pero no en la medida que haría falta, ¿no?, que hubiera más 

gente pululando por lo menos alrededor y fueran más fáciles los relevos. Cuando hay 

relevos siempre hay que trabajar muy a fondo para poder conseguir gente nueva. Es 

complicado. 

 

¿Los mecanismos son a base de votación, se presentan, se hace una asamblea, 

cómo es? 

Sí, normalmente se… bueno, a ver, en las asambleas desgraciadamente no viene nadie. 

Nosotros, por ejemplo, ahora tuvimos una asamblea hace un mes y pico, era la APIMA y 

dos padres. Y además yo lo pasé fatal con un señor negro que no entendía nada y se 

aguantó todo estoicamente, se aguantó toda la charla y era un pobre hombre que 

realmente no entendió nada de lo que hablábamos. Bueno, entonces, en teoría cuando tú 

haces esa asamblea es donde se explica la trayectoria del último año y pam, pam, pam… 

Bueno en las mejores épocas, cuando esto era un vergel no venía nadie, incluso tuvimos 

una que la habíamos programado en la sala de música porque pensábamos que… menos 

gente de la que estuvimos, los cuatro de la APIMA, nadie más. Entonces, seguro lo que 

se hace normalmente es, en la junta de la APIMA, tenemos que nombrar uno nuevo, 

después se hace un acta y después se presenta en las asambleas. Pero en ese sentido te 

puedo decir que a nadie le interesa, desgraciadamente. Yo creo que la gente… ¿aquí por 

qué las cosas han funcionado? Entonces la gente dice, como funciona para qué me voy a 

preocupar y en los sitios donde no funciona pensaran al revés, como no funciona para 
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qué me voy a preocupar. La realidad es esa. 

 

Para poder atraer a los padres y madres de la sociedad inmigrante, de los que 

tienen dificultad con el idioma. ¿Hay algún tipo de mecanismo para poder facilitar, 

para crear un sitio atractivo para ellos, que no encuentren esta barrera de que 

llegan y no me entero de nada, tengo que aguantar aquí como ha dicho 

estoicamente, para no hacer un feo? ¿Hay alguna manera de incentivar esa 

participación de familias más de origen extranjero? 

Nosotros hemos hecho hace unos años, mira hicimos un catalán para mayores, para 

inmigrantes. Yo, personalmente, repartí la información a los chicos sudamericanos, a los 

chicos negros, no vino nadie, ni una sola persona. Entonces, yo creo que seguramente 

por temas sociales, que yo ahí tampoco puedo entrar tanto porque tampoco conozco 

mucho, yo creo que en el fondo nosotros creamos los guetos. O sea, a ver no creamos el 

gueto sino que el gueto se hace desde los dos lados, un poco lo que pasa en América que 

dicen bueno los negros los maltratan los blancos… pero es que los negros también son 

muy racistas, los dos polos son racistas. De hecho, hay estudios donde hablan del 

racismo tremendo que hay del negro rico al negro pobre, o sea, el negro rico se lleva 

mejor con el blanco que con el negro pobre porque no está en su estatus. Bueno, explico 

esto porque creo que hay un momento donde el africano, o el sudamericano, o el chino se 

hacen su propia endogamia. Entonces le cuesta, aquí tú lo ves, aquí hay muchos chicos 

que… ahora se empiezan a abrir más pero en un momento los chinos estaban entre ellos, 

solamente entre ellos. Ahora ves que se empiezan a abrir un poco, ya después de un par 

de años que se empiezan a abrir. Con los colombianos o los ecuatorianos pasa esto, son 

muy de piña. En cambio, los uruguayos y los argentinos son más abiertos, más de ir con 

todo el mundo aunque después, a lo mejor, sigan hablando de la forma que hablan, o 

sigan pensando en la otra tierra, pero más abierto. En cambio, colombiano, ecuatoriano 

es mucho más cerrado y es más de tenderse a quedarse en su colectividad. Entonces, y 

los padres que a lo mejor son receptivos cuando tú hablas con ellos, cuando vienen a 

pedirte para hacer una extraescolar o los llaman de la clase de la mañana, pero no son 

participativos por más que tú ofrezcas. Porque, de hecho, nosotros nos hemos ofrecido 

muchas veces y hablamos de esto. Porque además es verdad, la gente de la APIMA es 

muy de querer que la gente sea participativa sea de donde sea, no hay ningún tipo de 

problema. Pero yo creo que hay una barrera de los dos lados, que no es solo de uno. 

 

De acuerdo. Tenéis una página web de la APIMA, ¿no es verdad? ¿Quién se hace 
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cargo de esto? ¿Y qué se expone en esa página web? 

Mira te voy a ser sincero pero creo que la página la lleva el marido de Elena y ahí se pone 

toda la información. Cada tres meses, por ejemplo, ahora en enero empezamos el 

trimestre nuevo, los cambios que haya de cursos nuevos o de cursos que nos siguen, 

cada mes se pone el menú del mes y después se pone información de si va a haber una 

asamblea, si va a haber la reunión mensual o cualquier dato que pueda interesar a los 

padres. O sea, se pone un poco de información en general. 

 

¿No es descriptiva digamos? 

Sí. 

 

De acuerdo. Y ya para ir acabando, ¿puede hacer una pequeña síntesis de 

experiencias, actividades que han llevado a cabo a lo largo de su estancia aquí que 

hayan hecho posible que la participación de las familias sea más activa? 

¿En actividades con los padres o en actividades con los niños? 

 

Las actividades con los padres o con los niños, da igual si es una actividad de niño 

lo que es importante es que en esa actividad haya habido una participación de los 

padres. Si la actividad estaba orientada hacia los niños pero en esa actividad 

también había cabida para los padres, ¿han venido, han participado? 

Hombre, nosotros en la época que hacíamos escuela de padres tuvimos mucho éxito. 

Nosotros llegamos a tener, aunque parece poco y es una barbaridad, escuela de padres 

de 40-45 personas. Y eso es una barbaridad, pero no dicho por mí, dicho por los de fuera. 

“Es Pont” organizó una vez una escuela de padres y fue uno. Y otros colegios han 

intentado hacerlo y han ido dos o tres personas. Nosotros durante muchísimo tiempo no 

bajábamos, estábamos en una horquilla de 25-40. Después hubo un momento donde 

bajó, donde bajó a diez. Y después ya lo dejamos de hacer porque ya no había dinero. 

Tuvimos un momento de bonanza por decirlo de alguna manera, y que era muy 

interesante. Si se nos plantea como problema, está el idioma, lo que hablamos antes. 

Entonces decidimos hacer la información que entregábamos, entregábamos en castellano 

y en catalán. Entonces cuando yo las repartía preguntaba o me daba cuenta ya, 

castellano o catalán. Y después la persona que daba la información, la psicóloga o el 

psicólogo, combinaba, hablaba un poco… porque vuelvo a que siempre es de los dos 

lados. Nosotros tuvimos el caso de un señor que un día se levantó y dijo me voy porque 

yo no entiendo nada, porque estoy en España y porque quiero que me hablen español, 
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pero también unas personas que se levantaron y dijeron esto es Mallorca y si no se habla 

el mallorquín yo me voy. Entonces, ese es otro problema que lo vamos a tener siempre. 

Por eso te digo que las cosas siempre vienen de los dos lados, no viene uno solo. Pero 

nos ha pasado. Entonces, bueno las charlas se trataban de dar en catalán y aclarando en 

español todo lo que se pudiera o quedar con las personas después para aclarar los 

puntos que no habían entendido. Pero bueno eso fue, la verdad que fue un éxito, en su 

momento fue un éxito. Incluso llegamos a hacer una un sábado a mediodía que vino 

muchísima gente, ya no me acuerdo que vino el que era en ese momento o había sido el 

defensor del niño, y fue muy bien. Y después otro tipo de actividades con los padres, eh 

no, quitando lo que te decía al principio la ayuda que pueda haber en el día de los 

“bunyols”, el día de la fiesta de fin de curso, el día de San Sebastián, el día que hacemos 

chocolatada que los padres vienen, y preparan el chocolate, y traen tartas, y se implican 

en servir el chocolate, en fregar todo después, o sea, actividades puntuales. 

 

También me pensaba que me hablarías de la marea verde o de todo el problema que 

hubo con el TIL y que allí sí hubo un movimiento por parte de las familias. 

Sí, de hecho hubo una, un día se quedaron a dormir aquí gente. Sí, yo creo que la marea 

verde ha sido oro, ha sido muy importante, ¿no? Y los padres se han implicado mucho, 

han comprado camisetas, han salido a las manifestaciones, han venido a hacer carteles, 

pancartas junto con los niños, y ha habido un respaldo muy, muy, muy grande por parte de 

los padres y de todo tipo. O sea, no solo el español o el mallorquín con cierto nivel, sino 

en general todos los padres que quieren pelear o que quieren luchar por una educación 

mejor, ¿no? Lo que pasa que aquí yo no sé si es importante, para mí sí, aquí tenemos un 

problema con el tema de la inmigración que es el que no quieren que sus hijas estudien. 

Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el, no sé si te hablé del Pla d’Acompanyament que 

era el antiguo no sé si tú oíste a hablar hace años del PROA, entonces el PROA 

desapareció. Entonces, la APIMA con un poquito de dinero sacado de un lado y de otro y 

tal hacemos desde hace dos años el Pla d’Acompanyament, que es lo mismo. 

Contratamos una profesora que es una pedagoga y ahora estamos haciendo una clase de 

primero, una de segundo y una de tercero y, por ejemplo, paso eso con una niña que su 

hermana que el padre dijo que para el niño sí pero para la niña no había necesidad. Pero, 

por ejemplo, había un caso que a mí me contaron de una niña gitana que tenía unas 

posibilidades enormes pero no solo porque era inteligente sino por la ansiedad que tenía y 

las ganas de aprender y en su casa dijeron que no, que la niña en el instituto ya no venía, 

que la niña había que casarla y no vino. O sea, ese es un tema que yo no sé si tiene 
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solución a nivel Conselleria, o a nivel Govern, no sé hasta donde se puede llegar, pero 

esto sucede. Bueno, de hecho, me acuerdo de una niña gitana que venía aquí, que era 

muy grandota y era un desastre, no le interesaba, venía porque no le quedaba más 

remedio, y me acuerdo que tenía trece o catorce años y bueno, ¿tú que vas a hacer?, yo 

me voy a casar. Pero eso pasa con musulmanes también. Es cultural. Entonces, no sé si 

tiene solución. Pero es un tema lamentable, por eso, porque más que nada hay niñas que 

a lo mejor tienen ganas de aprender, y son inteligentes, y podrían llegar a algo, y se 

quedan en mamás o amas de casa, y maltratada muchas veces que es lo peor. Bueno, de 

que estábamos hablando, ya me perdido. 

 

De la marea verde. 

Ah sí. Bueno yo creo que la marea verde ha sido importantísima. Aquí ha habido mucho 

respaldo, bueno, tú sabes que este siempre fue un instituto rojo, por decirlo de alguna 

manera, bueno, rojo y catalanista. Aquí, de hecho, hace cuatro o cinco años, aquí mandan 

una vez a la semana mandan periódicos, el Diario de Mallorca lo mandan no sé si los 

miércoles, y el Ultima Hora mandan para todo el mundo, y El Mundo también lo hacía. 

Pero una vez publicaron una carta los profesores porque El Mundo los atacaba y El 

Mundo nunca más mandó un periódico aquí y, además, sacó una carta diciendo que esto 

era un instituto rojo, catalanista, separatista, o sea, puso verde a todo el mundo. 

Entonces, es verdad como puede ser en cualquier sitio, aquí hay de todo. Aquí tuvimos 

una señora que su hija fue la que denunció al director de Marratxí, que era el antiguo de 

aquí, la madre era profesora de aquí, una facha del Círculo Balear, que su cuñada todavía 

sigue aquí como profesora de matemáticas. O sea, es como en todos lados, que tienes 

gente de todo tipo. Posiblemente sí, que sea un instituto también por lo que tenemos 

alrededor que sea más catalanista, que sea más de hablar en catalán o mallorquín, pero 

siempre fuimos un poquito señalados por eso. Entonces, yo creo que es bastante lógico 

que aquí la respuesta adquirida haya sido muy, muy, muy importante. En general, era muy 

poquita la gente que no hacía huelga, que no… Y bueno ya te digo, de hecho, se hizo una 

asamblea muy grande que después la gente se quedó a dormir, no sé si al final se 

quedaron porque yo me fui antes, no fue hasta las dos o las tres de la mañana, no me 

acuerdo. Pero bueno, creo que aquí la APIMA ha sido fundamental en esto, es la que ha 

movido sentimientos, la que ha gritado, y nos ha sacado los sentimientos fuera y gracias a 

eso… A ver, tampoco se consiguió tanto pero hubiese sido mucho peor si no se hubiera 

hecho nada. Ya no tendríamos, el papel higiénico ya no habría, o sea, ya nos hubieran 

sacado todo. Entonces bueno, creo que para nosotros ha sido súper importante. Veremos 
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ahora que pasará en las elecciones a ver si echamos al señor Bauzà y podemos vivir 

tranquilos, porque peor que este. Sí pero mira, yo siendo de izquierda, Antic fue un 

desastre porque es como lelo, no sé, en cambio Aina Calvo me parece una tía 

impresionante. Aina Calvo estuvo aquí que fueron ellos que vinieron del Ayuntamiento, 

una gente que vino con ella que fue un honor, que me vinieron a felicitar por eso después 

mandaron gente. Pero Antic fue un desastre. Pero es que después miras este tío y es que 

solo ha barrido para su casa, pero además no económicamente, ideológicamente en 

todos los puntos de vista. Nos ha dejado un sonar o nos está dejando un sonar. Tú mira 

solo lo de las farmacias. Entonces creo que esto se tendría que acabar y por eso le tienen 

miedo a PODEMOS. Que después veremos, igual después PODEMOS se mete también 

en el carro y se forran, no sé, pero bueno vamos a darle una oportunidad. Yo que sé. Así 

que bueno yo creo que aquí para Mallorca ha sido importantísimo, y yo creo que la 

manifestación que se hizo no sé si se repetirá alguna vez, fue impresionante, además no 

solo era la gente en la calle, eran banderas… yo me acuerdo que por las avenidas había 

gente que sacaba sábanas de color verde porque no tenían otra cosa, o fundas de color 

verde y las colgaban en el balcón. O sea, fue un momento de éxtasis realmente, ¿no?, fue 

un momento de comunión total. 

 

Sin ellos quererlo se unieron. 

Sí, totalmente. 

 

Si tiene alguna cosa más que añadir. 

No, yo creo que ya he hablado más o menos de todo. 
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Annex 6 

Diari de Camp DCIPUIB14BAAI. Reunions assemblea AMIPA 

Primera Assemblea 

 

Assisteixen 13 pares (11 mares). 

 

No es una reunió proposada per l’institut sinó que la proposada l’associació de pares i 

mares. LA fan per fer balanç del trimestre i mirar com millorar pel 2015.  

Son pares voluntaris i es reuneixen dos pics al mes: 

- Tenir una línia de comunicació per millorar, amb el claustre. 

- Organitzar activitats, accions de suports (menjador escolar, activitats horabaixa, re-

passos, activitats esportives.) 

 

N’Hugo, comença una ponència. Varen venir una mitjana de 100 alumnes d’activitats 

extraescolars. PLA DACOMPANYAMENT: pretén ser una erina mes per aquells alumnes 

que necessiten ser guiat en el seu procés d’aprenentatge. 

 

Repassa altres activitats com angles, alemany…(65 alumnes) 

Biblioteca s’obri de 15 a 17h. 

Servei de menjador. Ara pareix que torna a començar a funcionar després de la crisi. El 

preu son 4€ per a socis i 5€ per als altres. 6 o 7 alumnes participen en el menjador 

 

Servei de taquilles (55 o 60 alumnes les tenen) valen 45€ tot l’any i un descompte de 10% 

en extraescolars, en el menjador i en una llibreria del barri. 

La quota per ser soci són 25€ nomes soci i 45e taquilla i soci mes descomptes. Convé fer-

se socis. 

 

Helena: 

 

A més d’organitzar tot això es reuneixen amb la direcció per millorar en tots els aspectes 

del centre. 

Amb els doblers volen al segon trimestre obrir altres línies d’intervenció educativa i de 

suport però dins l’horari escolar. Per poder fer això necessitarien molta ajuda des de 
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l’administració però com que no arriba. L’amipa crearà un projecte conjunt amb el centre 

per crear reforços de català o suports en general (fora de l’aula).  

 

L’assemblea serveix no nomes per donar a conèixer això sinó per a que els pares puguin 

elegir on es destinen aquests doblers. 

 

La intenció és que el doblers invertits per les famílies torni de manera retroactiva a elles 

mitjançant activitats i projectes. 

 

Existeixen tres comissions (biblioteca, convivència i salut). 

 

Conviden a alguns pares que pensaven que era una reunió del centre, que s’uneixin a 

l’assemblea o a l’amipa. Alguns d’aquests pares ja col·laboraven a Gabriel Valseca, 

escola de primària. 

 

Xarla d’un professor del centre sobre nins videojugadors 

A què juga el meu fill?  Com educar a un videojugador. 

 

Ell és videojugador de sempre i vol ajudar a pares a educar als seus fills que juguen. 

 

Comença demanant a tots els pares que esperen de la xerrada. 

 

Alguns no saben molt que dir, altres volen trobar el límit per considerar-se addicte. Quin 

tipus de jocs i edats són compatibles. La desconnexió del mon real i l’addicció.  

 

Segona assemblea 

 

Arribam tard per l’entrevista a Helena. 

 

Assisteixen 8 pares (membres de la junta) i n’Hugo. 

 

Han xerrat de la conselleria que ha telefonat ara per donar hora per parlar amb en Mateu 

Sunyer (IBISEC) per fer una reunió. 

 

Es reparteixen feines. Parlen de reunions antigues amb en Mateu Sunyer que no van 
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arribar a bon port. Li demanen a Hugo que demani, en paper, els papers dels documents 

registrats amb les peticions, siguin cartes o correus electrònics. 

 

Les cartes que varen rebre no tenen el segell, que és el registre que s’està treballant. 

 

Parlen de l’acta anterior perquè havien parlat amb “Ben amics” (associació de gays i 

lesbianes) per fer unes xerrades a l’institut. La comissió de salut posarà el dia i la hora. 

Els han demanat 6 xerrades i per tant han de pagar les ponències. Les xerrades son per 

tercers i quarts. Valoren si als de primer i segon és possible. 

 

Crida l’atenció que tothom respecta les opinions de la junta i duen a terme un diàleg 

bastant democràtic, arribant a consensos conjunts i no per imposició. Cal dir que la veu 

cantant, la duu contínuament, en Vicenç, president de FAPA. 

 

Parlen de sant antoni i de les begudes que han sobrat d’ara i de les festes anteriors 

(principi de curs, final de curs). 

 

Critiquen que va ser cutre perquè només donaven un tros de pa amb botifarró i xua, sense 

plat. I hi va haver més al terra que menjat. No van avisar que havien de dur res. Diuen que 

als infants no els hi va saber greu però hi va haver una mala organització. La presidenta 

diu que si no ens donen “vela en el entierro”, no podem fer tantes coses. Criticant que no 

els haguessin deixat formar part de l’organització. Un pare critica que la seva filla volia 

menjar pollastre però no li deixaren perquè el reservaven per als musulmans. Hi ha pares 

que diuen que es varen oferir de voluntaris per fer més coses a les festes i no van rebre 

resposta. Conclouen que tornaran l’any que ve a demanar si volen que hi hagi més 

col·laboració. N’Hugo parla de que no el deixaren ni ajudar ni col·laborar des d’un principi, 

cosa que havia fet sempre. Tot i així ell va ajudar a molts infants a torrar perquè veia que 

no en sabien. Els nins li van agrair perquè era l’únic que ajudava als infants. L’AMIPA es 

queixa de que fins divendres no van saber que dilluns hi havia torrada. 

 

Volen mirar per l’any que ve, crear un monogràfic per poder millorar els canals de 

comunicació entre les famílies. 

 

Han de contractar a una persona (monitor) durant 24 mesos per 9000€ i 10 hores 

setmanals. 2 cada dia si fos possible. No poden pagar en negre perquè és una persona 
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que estarà en horari lectiu i haurà de fer desdoblaments i ajudar als infants (grups de 

màxim 6), per tant, ha de ser tot declarat. 

 

Consideren que es difícil trobar a una persona per fer això i plantegen posar-ne dos però 

creuen que serà més car per tots els temes legals. Parlen de les possibilitats de cercar a 

un jubilat o un jove que necessiti feina. Perquè un mestre format i amb experiència 

consideren que no voldrà fer feina 2 hores al dia. 

 

Tema família i escola. De la col·laboració a la participació. Parlen de l’esdeveniment. Ells 

volen aportar el factor més humà per complementar la teoria de l’esdeveniment. Parlen de 

fer algun pòster per compartir-ho allà. Volen mostrar el pla d’acompanyament i el de cap 

nin sense berenar. Parlen de l’estructura que ha de tenir un pòster. Es mostren distints 

models de pòster i s’explica com s’han de fer i omplir d’informació. 

 

Hi hagut canvis en els horaris dels repassos de matemàtiques i els de 1r s’han hagut de 

suprimir perquè no s’ha apuntat ningú. 

 

Volen canviar el logo de l’AMIPA però les propostes que han arribat no agraden. Volen 

tornar a mirar més opcions. 

 

Parlen de la Web que no la tenen actualitzada. Necessiten a algú que els ajudi a dur-la al 

dia. 

 

Acaba la reunió. 
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Annex 7 

Diari de Camp DCIPUIB14ARAFI. Altres observacions. 

I Reunió al CEIP Rafal Vell per al futur alumnat de l’IES 

 

Observació a Rafal Vell. 16:00 30/4/14 

 

Ponència per n’Azucena i n’Hugo. 

 

Assistència de 24 mares i 5 pares, tots puntuals. 

 

El director del centre acudeix a la reunió. 

 

16:33 una mare demana si el menjador és de menjar casolà. El menjador el duu un 

càtering però confien en que és molt bo. 

 

16.39. una pregunta d’una mare sobre si poden anar en bicicleta a l’IES. Tenen un 

aparcament exclusiu per a bicis. 

 

Es comenta que els cercles restauratius i les pràctiques restauratives es duen a terme al 

centre per mediacions i resolucions de conflictes. Es comenta que hi ha formació per a 

pares. 

 

Una mare demana sobre els agrupaments. 

 

Una altra mare demana a veure si entraran tots els nins. Diuen que sempre han entrat 

tots. 

 

Una altra mare demana per la publicació de les llistes. Es publiquen al col·legi. 

Una vegada desconvocada la reunió hi ha una estona de preguntes més individuals on els 

pares resolen els sues dubtes. Hi ha molt renou i no sé el que diuen ja que els pares 

també parlen entre ells. 
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Annex 8 

Reunió al CEIP Es Pont per al futur alumnat de l’IES  

 

Observació Centre Es Pont 30/4/14 14:00. 

 

Reunió informativa per part de l’IES per als pares d’infants que l’any que ve aniran a l’IES 

(projecte educatiu, instal·lacions, departament d’orientació. 

 

Hi ha 5 mares i un pare, a més d’una alumna. Des de l’Ies hi ha la cap d’estudis i 

representant de l’APIMA. (Alguns pares comenten que s’han enterat avui matí que hi 

havia reunió, potser l’hora no acompanya tampoc a una major assistència). La tutora de 

6è d’Es pont assisteix a la reunió. 

 

14:22 arriba una altre pare. 

 

14.35 comença l’explicació de les activitats extraescolars. 

14.39. Arriba una altra mare. 

 

14.47. torn de preguntes 

Un pare demana sobre les dates de matrícula i com fer-ho. 

Un altre pregunta. Les seccions europees es mantenen amb el TIL i no hi ha intercanvis? 

Amb el TIL tot això ha canviat però la veritat és que és degut a 

 

EL mateix pare torna a demanar. Quins criteris es segueixen per fer els grups de classe? 

Normalment es mantenen els alumnes amb ell grup de procedència i a vegades es 

mesclen, segons el nombre d’alumnes. És qüestió de notes? 

 

Una mare demana si no volen fer francès perquè van forts a angles és obligatori fer 

francès? No, sempre la decisió esta en mans de la família 

 

Una mare demana si els llibres són els mateixos que l’any passat. Encara no ho saben 

però si et fas membre de l’apima tens descomptes en llibres i en les taquilles. 
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Una altra mare pregunta si la llista d’admesos es publicarà a la web o al pont. Es publicarà 

a l’escola ES Pont 

 

En acabar la reunió, 3 mares es queden parlant amb la tutora, demostrant més interès i 

més dubte, hem de marxar i no se ben bé que diuen. 

 

Quan ja som al carrer una mare preocupada ens intercepta i demana a la cap d’estudis 

consell. Té una filla que segons ella monta “numeritos” i demana a veure si és 

aconsellable un centre més petit que el sureda i blanes que té 700 alumnes. Després de 

comentar les opcions de suport i d’atenció a la diversitat i deixant entendre que la seva 

filla pot anar allà, la mare conta lo dels numeritos i l’argumentari canvia afirmant a veure si 

no seria millor fer una matriculació a un IES més petit com el Liceu. La mare comenta que 

gent del carrer no li ha aconsellat el sureda i blanes tot i que ella té il·lusió en que la seva 

filla vagi a aquest centre. A mitjan conversa, la cap d’estudis rep una telefonada  i llegesc 

all mòbil, Pedro (L). Penja i al cap d’un minut torna a telefonar, ella demana disculpes a la 

mare (mentre aquesta parlava amb n’hugo) i atén al telèfon. Quan s’acaba la cridada ella 

es gira i diu, que li sap greu però que ha de marxar, que no coneixen la filla i que ella ha 

de fer la valoració que trobi i matricular-la allà on cregui. Marxam. 
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Annex 9 

Observació entrada i sortida del centre 6/05/14. 

 

7:35 Comencen a arribar joves i es queden a fora de l’institut. Venen sols i a peu. 

 

7:42 No canvia gaire, hi ha més joves però no gaire més. 

 

7:45 Comencen a arribar molts alumnes, quasi tots a peu. Només han vengut 2 cotxes i 

han baixat 4 alumnes. Tota la resta de cotxes són de professors que aparquen a dins 

l’institut. 

 

7:50 Obrin portes i comencen a entrar i d’altres queden a fora. Segueixen arribant a peu la 

gran majoria. Venen en grups d’amics, en parelles o sols fins que a prop de l’institut es 

troben amb coneguts. No he vist cap pare acompanyar a peu al seu fill, si més no, han 

arribat 3 cotxes més. 

 

Entre les 7:50 i les 8:00 arriba la gran majoria de persones. Tots a peu menys 5 cotxes. A 

les 8:00 arriben dos cotxes mes i baixen 3 alumnes. Alguns alumnes arriben tard i van 

ràpid caminant per arribar abans. N’hi ha d’altres que van en grup que caminen lentament 

com si no frissessin. 

 

 

A les 8:05 han entrat quasi totes les persones que queden a fora, llevat d’un parell de 

grupets (unes 12 persones en total). No venen més pares, els pocs que arriben tard venen 

sols. A les 8:10 tanquen portes i els darrers que quedaven a fora entren. 

 

8:14. Un cop les portes tancades arriba un cotxe i baixa una mare amb un fill i toquen al 

porter. Els obrin la porta i entra el fill sol. 

 

8:20 Deix d’observar, no ha arribat ningú més. 
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Annex 10 

Observació reunió principi de curs amb 30 pares. Curs 1ESOA 7/10/2014 

19.00h. 

 

Explicar com funciona el centre i establir contacte amb els pares. 

Es demana a les famílies que al final contestin una enquesta per saber quin és el grau de 

satisfacció dels pares amb l’acollida 

 

Molts pares els record de les reunions JOAN CAPO O RAFAL VELL. 

S’explica l’horari d’atenció als pares per part de la tutora. 

 

Arriben representants de AMIPA (presidenta i Hugo) per dir als pares que els conviden a 

participar i reparteixen un fulletó on surt informació diferent; coordinació d’activitats 

extraescolars....etc (4minuts) 

 

Es segueix amb la reunió. S’explica el pla d’acció tutorial (tècniques d’estudis, 

convivència, mediació...) i les hores d’acticvitats d’estudi, pensades per fer “deures”. 

 

Expliquen el projecte de tècniques restauratives que hi ha al centre. 

També s’explica que realitzen treball cooperatiu molt breument (només que es fa). 

 

La importància de l’agenda, ja que hi ha l’organigrama pels treballs i exàmens (notes, ...) 

també hi ha anotacions per part dels pares, les normes de convivència...Una mare 

pregunta sobre les notes a l’agenda ja que li preocupa firmar l’anotació o la nota sense 

saber en que ha fallat, sense veure l’examen, etc. La resposta és que els exàmens són 

documents oficials que  han d’estar al centre a disposició de l’equip directiu i d’inspecció. 

Per tant, es pot parlar amb el professor, una reunió amb el tutor... 

 

Expliquen l’avaluació 0 que es farà al final de mes per fer un seguiment. 

Una mare demana a veure si serà possible ser informats abans de l’avaluació final en el 

cas que el nin no vagi bé. La tutora torna a referir-se a l’agenda i a l’avaluació continua. 

La tutora fa revisions de l’agenda periòdicament i ho explica als pares. 

 



118 

 

Hi ha un sistema SMS per avisar als pares mensualment de les faltes d’assistència i 

explica als pares com funciona i com justificar-les. 

 

S’expliquen les normes de promoció dels alumnes. 

Si els alumnes arriben a les 8:10 ja no poden entrar al centre. Per tant, si arriben tard de 

manera justificada poden telefonar al centre, com a pares, i li obriran el centre. 

 

Les sortides del centre, degut als problemes econòmics, prioritzen aquells llocs on no 

siguin gaire cars i són obligatòries ja que és un complement a l’educació general. 

Mòbils i aparells electrònics no es poden usar a classe si no és de manera puntual i amb 

el permís del professor (calculadora...). 

 

Alguns pares ja concerten cites amb la tutora i acaba la reunió. 


