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Presentació
Any rera any, cada setembre sembla començar amb alguna notícia descoratjadora 
sobre la marxa de l’educació a Catalunya: resultats escolars que són lluny del que 
voldríem, vells i nous conflictes que semblen eternitzar-se, etc. Són menys freqüents 
les notícies encoratjadores que poden i volen trencar aquesta dinàmica (i recentment 
n’hem tingut una bona mostra amb el Pacte Nacional per a l’Educació) i menys encara 
la tasca callada i quotidiana dels diversos sectors que, més enllà del soroll mediàtic, 
asseguren el bon funcionament d’escoles i instituts.

Entre aquests sectors, destaquen les associacions de mares i pares d’alumnes. Colze 
a colze amb la mai prou reconeguda tasca dels professionals de l’educació en tots 
els seus nivells, cada setembre trobem la també impagable tasca dels homes i dones 
que comparteixen temps, idees i esforços perquè tot l’alumnat d’un centre –i no 
només els seus propis fills- disposin de les millors condicions i relacions possible per a 
l’aprenentatge. Inassequibles al desànim, any rera any no tenim la notícia, però tenim 
la certesa, que l’AMPA torna a ser al costat de tots els sectors implicats en l’educació 
per tal d’impulsar-ne la millora: al costat dels professors i professores, dels ajuntaments 
i les entitats del poble, barri o ciutat i, sobretot, al costat de les famílies. 

Tot i els anys que fa que FaPaC està deixant empremta de la seva bona feina, ha fet 
seva aquella idea que “sempre es pot millorar” i hi ha posat fil a l’agulla. El resultat 
és aquest manual per a les AMPA, de caire eminentment pràctic, i que sens dubte 
facilitarà la seva tasca als homes i dones que vagin prenent el relleu de mans més 
experimentades. Darrerament, aquesta tasca de les AMPA està tenint en molts llocs 
una projecció més pública i un treball amb altres agents educatius no merament 
escolars, com ara els esplais o les entitats culturals o esportives. En aquest sentit, són 
especialment oportunes aquelles eines que tenen com a finalitat millorar la cultura 
de la participació i del treball en equip, com també aquelles que permeten conèixer i 
millorar les relacions de les AMPA amb tots els components del seu entorn.

Crec, per tant, que aquestes Eines d’AMPA responen a una meritòria i necessària 
voluntat de la representació de les famílies per ser més presents als centres i amb un 
treball amb una incidència creixent. Enhorabona als seus impulsors i als seus autors, i 
llarga vida a les associacions que continuaran aportant, amb aquestes i altre eines, el 
bo i millor del seu imprescindible treball per a la millora de l’educació a Catalunya.

Àngel Merino i Benito
President Delegat de l’Àrea d’Educació

Diputació de Barcelona
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A tall de salutació...
Com ja sabeu, a la FaPaC objectivament ens pertoca d’estar sempre atents per oferir-
vos els ajuts puntuals quan els heu necessitat, ja sigui per via telefònica, per formularis 
en línia al nostre/vostre web, per correu electrònic i, fins i tot, presencialment si us 
és fàcil i voleu desplaçar-vos fins a les vostres delegacions i subdelegacions. De tota 
manera, sempre hem detectat que hi ha qüestions i problemes, que ens són plantejats 
des de les AMPA, que coincideixen gairebé per a tothom o que es plantegen a partir 
de mancances bàsiques de formació o d’informació sobre el nostre petit món de les 
de les escoles i els instituts i el de les seves associacions de mares i pares. Aquest 
manual que ara us fem arribar neix com a conseqüència d’aquesta percepció. És una 
eina que podeu tenir sempre al vostre abast i que considerem que moltes vegades 
us podrà estalviar l’haver de fer una trucada, haver d’escriure un correu electrònic o 
haver de fer un desplaçament. 

La intenció d’aquesta compilació és la d’anar-se editant periòdicament incorporant 
actualitzacions i noves aportacions que l’evolució de la nostra societat contínuament 
ens demana. Voldríem que aquest manual figuri entre els vostres documents de 
referència, ha estat fet amb aquesta finalitat i, ara com ara, l’hem vist força complert. 
Tot i això esperem que per part vostra ens feu arribar ben aviat tot allò que hi heu 
trobat a faltar o que suggeriu que podria anar bé de trobar-hi. Totes les vostres 
aportacions seran ben rebudes.

No em resta res més a dir, sinó és agrair als professionals de l’Escola de Mares i Pares 
de la FaPaC que han treballat en la producció d’aquest manual la seva feina ben feta 
i a la Diputació, Xarxa de Municipis de Barcelona, l’haver-nos fet més fàcil aquesta 
edició amb la seva col·laboració. Tot plegat, com sempre, en reconeixement del que 
mares i pares fem col·lectivament i associats a les escoles i instituts de Catalunya des 
de la més estricta voluntarietat treballant per la millora qualitativa de l’educació que 
volem per als nostres fills i filles, i per a la de les filles i fills dels nostres conciutadans, 
fent mostra, amb l’anar fent, d’uns valors que tothom voldríem sempre més arrelats i 
extensos. Així doncs, per totes i tots vosaltres, salut i educació. 

Joan Jordi Rossell i Casas
President de la FaPaC
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Introducció 
Aquest manual ha estat concebut com una eina de treball per a oferir alguns consells, 
de tipus pràctic, a totes les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes .

Voldríem que esdevingués una bona eina per a la participació a l’AMPA i en tots 
aquells espais educatius i de participació dins els quals els pares i les mares siguin una 
element important.

Els continguts han estat aplegats en 9 capítols:

En el primer, “La comunitat educativa” trobareu informació general sobre els centres 
educatius de primària i secundària, les administracions educatives, la gestió dels 
centres i els documents bàsics de gestió educativa.

En el segon, “Les relacions en el centre educatiu” s’analitza les relacions entre els 
diferents estaments de la comunitat educativa per assolir una bona entesa entre ells 
i una participació eficaç i productiva.

En el tercer, “L’AMPA i la seva organització”, es tracten els objectius, càrrecs, 

socis i altres aspectes essencials del funcionament i l’organització de l’AMPA.

En el quart, “Eines i habilitats per a fer una bona feina” us suggerim eines per tal de 
bastir i mantenir un bon equip de treball.

En el cinquè, “L’avaluació de la nostra organització i del nostre treball” hi podeu 
trobar algunes recomanacions per fer una correcta avaluació del treball fet durant 
el curs escolar.

Al sisè, “La formació de pares i mares” hi plantegem idees per a fomentar la formació 
continua del col·lectiu de pares i mares com a educadors i com a membres de la 
comunitat educativa. 

En el setè, “Els secrets de la participació” s’analitzen diversos aspectes que cal tenir 
presents per tal de potenciar una participació activa en el centre educatiu.

El vuitè, “Altres espais de participació de mares i pares” és una pinzellada sobre el 
consell escolar del centre i les federacions i confederacions d’AMPA.

I, en el novè, “Preguntes amb respostes” fem una selecció de preguntes i dubtes 
habituals que tot membre de junta en un moment o altre s’ha plantejat. 

A l’annex hi trobareu 6 pràctics models de documents i, en acabat, un recull 
bibliogràfic. 
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Capítol
La comunitat educativa

a. Professors, famílies i alumnes
Els centres educatius tenen com a missió l’educació dels alumnes, però per a què 
els centres educatius compleixin la seva missió no n’hi ha prou amb l’actuació dels 
professors. Els professors, tot i la seva cabdal funció, necessiten la comunitat educativa 
per portar-la a terme, ja que és tota la comunitat educativa la que està implicada en 
el procés educatiu dels alumnes.

La comunitat educativa està formada pels mateixos alumnes, pels seus pares i mares, 
pels professors i professores i pel personal no docent. També formen part, encara que 
no estiguin presents cada dia al centre, les administracions locals i autonòmiques a 
través dels seus representants (tècnics municipals, inspectors, delegats del departament 
d’educació, etc.). Cadascun d’aquests membres hi té funcions, responsabilitats, drets i 
deures que ha de desenvolupar al llarg de tot el curs escolar. 

Si com a membres de l’AMPA volem ajudar a assolir l’objectiu fonamental dels centres 
educatius, és imprescindible que coneguem bé en què consisteixen aquests deures i 
aquests drets, així com també la forma que els centres educatius tenen d’organitzar 
les activitats que li són pròpies.

Els nostres fills i filles cursen els seus estudis en un Centre de Primària o Secundària 
depenen de l’edat que tinguin. Com sabeu a partir dels 12 anys comença l’educació 
secundària obligatòria (ESO).

1 
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b. Estructura organitzativa d’un Centre d’Educació 
Infantil i Primària (CEIP)

Personal 
d’administració i 
servei

Secretari/ària

Director/a

Cap d’estudis

cicle superior
cicle mitjà
cicle inicial
cicle infantil

Organigrama dels organs de Govern i Coordinació d’un 
centre d’educació infantil i primària

cicle inicial
infantil

Claustre de 
professors/es

Equip directiu Consell 
Escolar

Pares i Mares 
AMPA

Coordinador/a
Coordinador/a
Coordinador/a
Coordinador/a

Ajuntament

Funcions del director

1. Representa el centre i l’administració dins del centre.

2. Juntament amb la resta dels membres de l’equip directiu, dirigeix i coordina les 
activitats del centre i és el responsable de l’elaboració de la Programació general 
del centre de caràcter anual, de la Memòria i del Projecte curricular.

3. Assigna al professorat als diferents cicles, cursos i àrees.

4. Exerceix la prefectura de tot el personal adscrit al centre.

5. Té cura de la gestió econòmica del centre.

6. Designa el cap d’estudis i el secretari així com els diferents coordinadors que es 
puguin establir.

7. Fomenta i coordina la participació dels diferents sectors de la comunitat 
educativa.
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Funcions del cap d’estudis

1. Planificació, seguiment i avaluació de les activitats del centre.

2. Coordinació de les activitats escolars i extraescolars.

3. Coordinació amb els serveis educatius.

4. Substitució del director en cas d’absència.

5. Coordinació de l’elaboració del Projecte curricular.

6. Vetllar perquè l’avaluació dels alumnes es faci en relació als objectius i criteris 
fixats en el projecte curricular.

7. Vetllar per la coherència en la selecció dels llibres de text.

8. Coordinar l’acció tutorial.

Funcions del secretari

1. Dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del centre.

2. Exercir, per delegació del director, la prefectura del personal adscrit al centre.

El Consell Escolar del Centre

Les funcions del consell escolar són prou importants com per dedicar-hi un capítol 
sencer (capítol 8.)

El Claustre de professors

El formen el conjunt de professors del centre.

Resum de les funcions:

1. Participar en l’elaboració del Projecte educatiu i establir criteris per a l’elaboració 
i seguiment del Projecte Curricular.

2. Aportar propostes al consell escolar i a l’equip directiu per a les qüestions relatives 
a l’organització i programació d’activitats generals i complementàries així com 
l’elaboració del reglament de règim intern.

3. Fixar criteris i funcions respecte a les activitats educatives del centre (avaluació i 
recuperació d’alumnes i tutoria).

Òrgans de coordinació

Equips de cicle

Estan formats per tots els professors/res que imparteixen docència en aquell cicle i tenen 
com a funció bàsica organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle.

Coordinadors de cicle

Són professors del cicle, sota la dependència del Cap d’Estudis, que vetllen per la 
coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l’escolarització d’infantil 
o primària.
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Consell Escolar

c) Estructura organitzativa d’un Institut 
d’Ensenyament Secundari (IES)

Pares i 
Mares 
AMPAEquip directiu

Personal 
d’administració 

i serveiAjuntament

Equip docent

Coordinador/a d’ESO
Coordinador/a de batxillerat
Coordinador/a de formació professional

ESO

Batxillerats
Formació professional

Departaments 

didàctics

Coordinador/a 
pedagògic

Cap de 
departament

Director/a
Secretari/ària

Organigrama dels òrgans de Govern i coordinació
d’un institut d’educació secundària

Alumnes

Cap d’estudis
Equip docent

Claustre  de 
professors/es

Tutor

Coordinador d’activitats 
i serveis escolars
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Funcions del director

1. Representa el centre i representa l’administració en el centre.

2. Juntament amb la resta dels membres de l’equip directiu dirigeix i coordina les 
activitats del centre i és el responsable de l’elaboració de la programació general 
del centre de caràcter anual, la memòria i del Projecte curricular.

3. Assigna al professorat els diferents cicles, cursos i àrees.

4. Exerceix la prefectura de tot el personal adscrit al centre.

5. Té cura de la gestió econòmica del centre.

6. Designa el cap d’estudis i el secretari així com els diferents coordinadors que es 
puguin establir.

7. Fomenta i coordina la participació dels diferents sectors de la comunitat 
educativa.

Funcions del cap d’estudis

1. Planificació, seguiment i avaluació de les activitats del centre.

2. Coordinació de les activitats escolars reglades.

3. Coordinació amb els serveis educatius.

4. Substitució del director en cas d’absència.

5. Coordinació de les reunions d’avaluació.

6. Coordinació de l’acció tutorial.

Funcions del secretari

1. Dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del centre.

2. Exercir, per delegació del director, la prefectura del personal adscrit al centre.

Funcions del coordinador pedagògic

Resum de funcions:

1. Coordinar l’elaboració i actualització del Projecte Curricular.

2. Coordinar l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge dels alumnes de 
1r cicle d’ESO amb els del cicle superior dels centres de primària de la zona.

3. Coordinar les accions educatives entre els diferents nivells.

4. Vetllar perquè l’avaluació dels alumnes es faci en relació als objectius, juntament 
amb els caps de departament i que sigui coherent al llarg dels diferents nivells.

5. Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text juntament amb els caps de 
departament.
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El Consell Escolar del Centre

Les funcions del consell escolar són prou importants com per a dedicar-hi un capítol 
sencer (capítol 8.)

Claustre de professors

El formen el conjunt de professors del centre.

Resum de les funcions:

1. Participar en l’elaboració del Projecte educatiu i establir criteris per a l’elaboració 
i seguiment del Projecte curricular.

2. Aportar propostes al consell escolar i a l’equip directiu per a les qüestions rela-
tives a l’organització i programació d’activitats generals i complementàries així 
com l’elaboració del reglament de règim intern.

3. Fixar criteris i coordinar funcions respecte a les activitats educatives del centre 
(avaluació i tutoria).

Els departaments didàctics 

Formen part dels departaments didàctics els professors que imparteixen crèdits de la 
mateixa àrea curricular.

És funció dels departaments la coordinació d’activitats docents de les àrees i matèries 
corresponents.

El cap de departament 

És el responsable de la coordinació de les activitats del departament i de la seva 
programació i avaluació.

Equip docent

Està format pel conjunt de professors que imparteixen docència a un grup d’alumnes. 
L’equip docent ha d’actuar coordinadament per garantir la convivència del grup 
d’alumnes, la resolució dels conflictes i la informació als pares o tutors. L’equip docent 
es constitueix en junta d’avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i adoptar-
ne les decisions resultants.

El coordinador d’activitats i serveis escolars 

La seva missió és coordinar i promoure activitats escolars complementàries i 
extraescolars, i dirigir el funcionament de la biblioteca. 

Els coordinadors d’educació secundària obligatòria i del batxillerat 

Vetllen per la continuïtat i coherència educativa al llarg de l’educació secundària 
obligatòria o del batxillerat.
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El coordinador de formació professional

Vetlla per l’adequació de les accions dels tutors de pràctiques professionals, coopera 
en l’apreciació de les necessitats de formació professional en l’àmbit territorial de 
l’institut i es relaciona amb les administracions i les institucions públiques i privades 
de l’àrea d’influència.

El tutor de pràctiques professionals 

Efectuen la programació, seguiment i avaluació de la fase de pràctiques en els centres 
de treball en els ensenyaments de formació professional.

El professor - tutor 

Cada unitat o grup d’alumnes té un professor tutor.

Resum de funcions:

1. Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i de l’evolució personal dels seus 
alumnes.

2. Tenir cura de la coherència en les activitats de tots els docents que intervenen en 
el seu grup d’alumnes.

3. Responsabilitzar-se de l’avaluació dels seus alumnes en les sessions d’avaluació.

4. Dur a terme les tasques d’orientació acadèmica.

5. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes.

6. Vetllar per la convivència del grup d’alumnes.
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Documents bàsics en un centre educatiu 
no universitari

Projecte educatiu

Projecte curricular 
de centre

Reglament de 
règim interior

Programació 
general i memòria 
anual

Elabora: equip directiu
Dóna directrius, aprova i 
avalua: consell escolar
Fa propostes: claustre de 
professors/resQuè és?

Què, com i quan ensenyarem
Què, com i quan evaluarem

Elabora: equip directiu
Aporta propostes i 
informacions: claustre de 
professors/res
Avalua i aprova: consell 
escolar de centre

Concreció de les activitats, 
calendaris i horaris.
Programació dels serveis 
educatius.
Programació de les activitats 
complementàries i extraescolars

Regles i normes dels drets i deures de  
l’alumnat.
Organització i funcionament dels recursos 
humans, materials i funcionals.

Què és?

Elabora, aprova i decideix la modifi cació: claustre 
de professors/res
Supervisa l’elaboració: cap d’estudis o coordinador 
pedagògic
En té coneixement ofi cial: consell escolar de centre

Què és?

Què és?

Trets d’identitat del centre
Principis pedagògics
Principis organitzatius
Projecte lingüístic

d) Els documents fonamentals en un centre educatiu
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Projecte Educatiu del Centre (PEC)

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que serveix per a plasmar-hi 
les finalitats educatives, les opcions educatives i el projecte lingüístic de cada un 
dels centres després d’una anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i 
cultural on el centre desenvolupa la seva acció formativa. 

Què hi poden aportar els pares i les mares?

És molt important que els pares coneguin bé el contingut del PEC del seu centre ja 
que és on es defineixen les línies generals que han de ser coherents amb tot en el que 
al centre es faci. El projecte curricular, el pla anual del centre, les programacions de 
classe, tot, ha de ser coherent amb el projecte educatiu. 

Però no només és important que el coneguin; tenen coses a dir-hi i és en el marc 
del consell escolar on hauran de fer-ho. Cal també tenir present que en el PEC hi 
ha aspectes que hi han de quedar recollits i on els pares han de poder-hi participar 
directament; aspectes relacionats amb l’associació de pares, amb activitats 
extraescolars, etc.

Així podríem distingir diversos nivells possibles de participació en l’elaboració i 
aprovació del PEC:

I. Aportació de dades referents a:

A. l’ entorn.

B. l’ associació de pares.

II. Participació en la discussió d’alguns aspectes relacionats amb els trets d’identitat 
del centre, projecte lingüístic... Cal que els pares donin el seu parer en moltes 
d’aquestes qüestions.

III. Criteris i punts de vista per la valoració prèvia a l’aprovació en el consell escolar de 
la totalitat del document.

IV. El PEC és una magnífica eina per ajudar a establir criteris d’avaluació de la 
programació general que cal fer de forma anual. Quan intentem establir si les 
coses van o no van i fins a quin punt, el PEC ens dóna orientacions sobre el que 
ens hem proposat.

Projecte Curricular del Centre (PCC)

S’anomena currículum el conjunt dels objectius, els continguts necessaris que 
cal ensenyar i aprendre per a complir aquests objectius així com les activitats 
d’aprenentatge i d’avaluació. En poques paraules, el currículum indica el què s’ha 
d’ensenyar, com i quan s’ha d’ensenyar i també què, com i quan s’ha d’avaluar.

El PCC l’elabora el claustre de professors sota supervisió del cap d’estudis en els centres 
d’infantil i primària, o del coordinador pedagògic en els centres de secundària. El 
consell escolar del centre n’és informat pel director. Lògicament, l’elaboració del PCC 

manualDipu_OK (copia).indd   23 10/10/06   16:08:30



24

és quelcom complex que exigeix la participació del claustre de professors a 
partir d’estructures de coordinació que cada centre decideix.

Reglament de Règim Interior (RRI)

El Reglament de Règim Interior recull les regles, les normes i els procediments 
relatius al funcionament intern del centres, la qual cosa els permet tenir una 
estructura eficaç per assolir els seus objectius. 

El RRI ha d’incloure:

1. Regles i normes dels drets i deures dels alumnes.

2. Organització i funcionament dels recursos humans, materials i funcionals. 
Els òrgans de govern, serveis com ara la biblioteca, el menjador, el transport 
escolar, etc., com qualsevol altra mena de reglamentació ha de preveure 
també els mecanismes per a la seva pròpia modificació.

Qui aprova el reglament de règim interior del centre és el consell escolar que 
ho fa a proposta de l’equip directiu. Així doncs, qui redacta el RRI és l’equip 
directiu i qui l’aprova és el consell escolar i és en aquest entorn on els pares 
poden incidir. 

El coneixement del RRI és necessari per a tots els membres de la comunitat 
educativa i és un element regulador essencial.

Programació General del Centre (PGC)  
i Memòria Anual

La Programació General del Centre i la Memòria Anual són uns documents 
que s’han d’elaborar anualment i que, per una banda concreten, any per any, 
el funcionament de totes les activitats que es realitzen en el centre, i per l’altra 
en fan una avaluació. Per tant són dos documents estretament relacionats.

La Programació General del Centre és el document que concreta el 
funcionament del centre educatiu recollint les incidències pròpies de cada curs 
i adaptant la realitat canviant de cada curs als objectius generals dissenyats 
en el PEC. La Memòria Anual és un document en el qual es fa una revisió del 
funcionament del centre durant el curs en qüestió. 

La Memòria Anual

Al final de cada curs, la programació general s’ha d’avaluar i reflectir-ne 
els resultats (esmentant-hi les activitats i la valoració que se’n fa) en una 
memòria.

A la Memòria s’hi ha d’incloure una estimació del objectius fixats en la 
Programació General, i dels resultats obtinguts per l’equip docent. És clar que 
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si en la programació general s’hi inclouen també les activitats previstes per 
l’AMPA, en la memòria anual cal que aquestes també hi siguin avaluades.

Elaboració, avaluació i aprovació de la Programació General i la 
Memòria Anual

Tant la Programació General del Centre com la Memòria són elaborades per 
l’equip directiu amb les propostes i les informacions que doni el claustre, 
però tant un document com l’altre són avaluats i aprovats pel consell escolar. 
Per aquesta raó, els pares no només tenen el dret de saber quina és la 
Programació General del Centre, sinó que han de participar tant en la seva 
avaluació com en la seva aprovació a través dels representants dels pares en 
el consell escolar. 

Què poden aportar els pares a la Programació General

És convenient que els pares puguin aportar els seus suggeriments i propostes 
abans que el PGC es redacti i no esperar al moment en què aquest sigui 
presentat al consell escolar per a la seva avaluació i aprovació. Per altra banda 
cal participar en l’avaluació prèvia a l’aprovació. El consell escolar no només 
aprova un document elaborat lògicament per l’equip directiu, sinó que ha 
de participar en la seva anàlisi. En el cas de la Programació General aquesta 
anàlisi pot fer-se a partir de la formulació de preguntes que permetin veure 
si el que es proposa està en la línia del que es proclama en el PEC, com per 
exemple:

• Les activitats extraescolars que preveiem estan en la línia dels valors que 
ens interessa potenciar en el nostre centre?

• Les agrupacions d’alumnes que es proposen en el PGC facilitaran 
l’assoliment dels objectius previstos en el PEC sobre atenció a alumnes amb 
més dificultats?

• La distribució de comissions i tasques a realitzar durant el curs és realista 
i facilitarà la incidència en aquells aspectes que en la memòria de cursos 
anteriors s’han observat com a més urgents?

El nombre i tipus de preguntes depèn bàsicament de les preocupacions que 
cadascú tingui davant la programació d’aquell curs, per això és molt important 
que la reunió del consell escolar que hagi de fer l’avaluació i aprovació de la 
programació o de la memòria sigui preparada meticulosament. És una bona 
idea que els representats dels pares en el Consell escolar preparin especialment 
aquestes reunions amb la junta de l’AMPA i que sigui allà on es redactin les 
preguntes que han de servir d’eina d’anàlisi del document que proposi la 
direcció del centre.
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Què poden aportar els pares a la Memòria Anual.

Pel que fa a l’avaluació i aprovació de la Memòria Anual, cal que els pares puguin 
analitzar bé la memòria elaborada per l’equip directiu, i comparar-la amb la 
programació general a que fa referència. No ha de semblar pas un fracàs que, en el 
moment de realitzar la memòria, es constati que una part dels objectius previstos no 
s’han aconseguit plenament. La realització d’una memòria no s’ha d’entendre com a 
un moment per demanar responsabilitats sinó com a una bona ocasió d’aprenentatge 
per a tots de manera que, en successives ocasions, no es cometin els mateixos errors. 
Cal també tenir clar que és del tot impossible aconseguir programacions que es 
compleixin al cent per cent. Les dades i reflexions que s’introdueixen a la memòria 
han de servir per a prendre decisions que serveixen per a l’elaboració d’una nova 
programació general encara més ben feta, més realista i, en definitiva, més ajustada 
a les necessitats.

e) Els centres educatius i les administracions
Tots els centres educatius formen part d’una estructura més ampla regulada per 
l’estat anomenada SISTEMA EDUCATIU.

Els temes sobre els quals pot decidir un Consell o un Claustre són limitats i per això 
convé conèixer quines són les competències de les diferents administracions pel que 
fa a l’ensenyament.

D'aquesta manera podem prende les decisions més adequades dins de les normes que 
marca cada una d'elles i sabrem a qui adreçar-nos quan calgui obtenir determinada 
informació o fer alguna reclamació.

Aquest quadre és un resum amb les competències de cada administració sobre els 
aspectes més importants que afecten al centre.
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ESTAT GENERALITAT AJUNTAMENT CENTRE

Què s'ha 
d'ensenyar
(Continguts)

Continguts 
mínims

Programes per àrees, 
cicles i nivell educatiu

Competències voluntàries - Projecte   
 Educatiu
- Programació
 Anual

Com s'ha 
d'ensenyar
(Mètodes)

- Orientacions 
 metodològiques
- Equips 
d’Assessorament
Psicopedagògics (EAP)
- Centres de Recursos 
Pedagògics
- Formació del 
Professorat

Competències voluntàries 
i CEM

- Programacions de 
Cicle i Departament
- Acords de Cicle i 
Departament
- Reglament de 
Règim intern (RRI)

Quan - Regulació 
del Sistema 
Educatiu

- Calendari
- Horari per àries
- Criteris pedagògics

CEM - Programacions 
generals
- Horaris concrets
- Programacions 
d’activitats
RRI

On
(instal·lacions)

Garanteix 
escolaritat

- Planificar 
construccions i serveis
- Realització de les 
obres.

- Cedeix terreny i locals
- Manteniment i vigilància 
dels centres d’Infantil y 
Primària

- Planificació, 
ús dels serveis i 
instal·lacions
- Vetllar conservació 
i millora
- RRI

Amb quins 
recursos

Determina el 
% del PIB que 
es destina a 
educació

- Pressupost Conselleria 
d'Ensenyament
- Pagament professorat 
i personal.
- Dotació material, etc.

Pagament factures 
manteniment.
Pagament neteja
Pagament conserges solo 
en CEIPS

Gestió del 
pressupost que tingui 
assignat. Depèn del 
nombre d'aules i 
alumnes del centre.

Com 
s'avaluen els 
resultats

Inspecció CEM Memòria

Com es veu en el quadre, les competències municipals en educació són molt limitades: 
cedir terrenys, neteja, vigilància... Malgrat això, i des de fa temps, hi ha ajuntaments 
que dediquen molts recursos a millorar la qualitat dels serveis educatius, tot i no ser 
una de les seves responsabilitats específiques.

Aquest llibret és una mostra d’això. 
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