R/N: Y0109/G378

Pauta de recollida d’aportacions al debat . Procés participatiu del debat Ara és
demà sobre el futur de l’educació a Catalunya
Dades del centre
Centre
ESCOLA ÀURIA D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Localitat
IGUALADA

Grup

Eix 1. Els pilars del sistema educatiu
Igualtat i qualitat

Es fa necessari personalitzar l'educació, donant valor als diferents aspectes dels alumnes: els estils
d'aprenentatge, la diversitat funcional, les necessitats, les característiques generals,...

Inclusió

L'èxit de la inclusió no és nomès una qüestió de voluntat, sinó que depèn de múltiples factors:
humans, ratios, econòmics, espaials,... Cal consciència social i política
Els materials didàctics també cal adaptar-los a la pròpia diversitat

Plurilingüisme i interculturalitat

Família

Els deures poden esdevenir una eina de relació família-escola (quan s'acompanyen, faciliten prendre
consciència dels continguts treballats i del nivell en el qual es troba el fill/a). Cal vigilar, però, que no
acabin essent un problema, per excés o perquè no totes les famílies poden fer aquest
acompanyament. Idea de "a vegades no s'hi està perquè no es pot, no perquè no es vol".
Relació família-escola basada en grups reduïts i amb increment d'hores de comunicació directa.
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Altres

Cal tenir molt en compte els diferents agents educatius: escola, família, mitjans de comunicació i
xarxes socials
Cal diferenciar clarament els diferents rols: família/escola
Les famílies s'impliquen en diferent grau degut a múltiples factors (edat del fill -més autonomia-, tipus
de família, etc.). Necessari conciliació vida familiar-laboral per afavorir major implicació.
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Eix 2. Arquitectura del sistema educatiu
Etapes

No és òptim barrejar alumnes amb diferents edats i graus de maduresa: l'ESO ha estat un error en
aquest aspecte.
No es valora convenient avançar l'edat d'escolarització obligatòria, ni tampoc perllongar-la més enllà
dels 16 anys. Si tot i així s'allargués l'obligatorietat, caldria programes molt específics per als alumnes
de risc.
Els alumnes que segueixen el programa de TVA expresen de manera unànime mantenir-se en el
programa fins als 18 anys i fins i tot poder fer pròrroga qui ho demani
Col·laboració amb l’entorn

Formació professional

Noves oportunitats

El tema de l'acreditació no pot equivaldre mai a tancar portes (com passava amb els PQPI, ara
reconvertits en PFI)
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Altres
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Eix 3. El centre educatiu
Autonomia de centre

Hi ha d'haver uns mínims comuns en el currículum, però la suficient autonomia perquè cada centre
pugui adaptar-se a la seva realitat

Processos de participació

Es valora positiu el Consell Escolar i les funcions actuals, però caldria incrementar les mesures de
participació en aquest òrgan que superin la mera representació (sobretot de les famílies)
Desburocratitzar els centres educatius i donar més rellevància al factor humà en tots els àmbits

Col·laboració amb l’entorn

Governança i lideratge

Els/les directors/es han de ser personal docent
Les qualitats de les Direccions han de ser: escoltar, ser amable, autoritat, competència gestora,
flexibilitat, proximitat amb les famílies, fer brillar les persones (perfils professionals)
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Altres
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Eix 4. El professorat
Perfils professionals

Formació inicial i permanent

Carrera docent

Ètica i deontologia
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Altres
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Eix 5. L’alumnat
Enfocament competencial de l’aprenentatge

L'aprenentatge ha d'estar enfocat a aconseguir desenvolupar al màxim les capacitats de l'alumne; el
contingut curricular ha de ser un mitjà, no una finalitat
Més filosofia, des de petits i dins el curriculum, per afavorir el pensament crític i la cultura de l'esforç
(exemple Filosofia 3-18)

Personalització i acompanyament

Respectar els ritmes i les maneres d'aprendre. Introduir diferents metodologies que ho facin possible
Suports adequats i vetllar pels drets de TOTS els alumnes (començant pel dret a aprendre)

Valors

Alumnes feliços. Respecte a la diversitat. Empatia

Tecnologies i xarxes socials
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Altres
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