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Els pares 
fan campana

Les eleccions a consells 
escolars toquen fons amb 
una participació del 9,6%

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

L
es retallades han fet aug-
mentar encara més, si això 
és possible, l’apatia. Si ja en 
èpoques de bonança econò-

mica la implicació de les famílies a 
l’escola era més aviat escassa, els 
ajustos pressupostaris i algunes me-
sures adoptades per l’Administració 
(la supressió de la sisena hora a pri-
mària o la implantació de la jornada 
intensiva a secundària) les han allu-
nyat encara més. La desafecció aug-
menta, com demostra el fet que no-
més un 9,6% dels pares que estaven 
cridats a votar a les últimes elecci-
ons a consells escolars exercissin a 
Catalunya el seu dret. Just en un mo-
ment que és crític per a l’ensenya-
ment públic.
 Aquest resultat trenca la tendèn-
cia que es registrava els últims anys 
en aquest tipus de comicis, en què 
la participació de les famílies s’es-
tava mantenint estable per sobre 
del 10%. I això que aquesta vegada, 
en ple procés electoral, la Conselle-
ria d’Ensenyament ho va aprofitar 
per presentar una campanya con-
vidant a la coresponsabilitat educa-
tiva dels pares i apel·lant al seu pa-
per en l’èxit escolar. No hi va haver 
manera: com sol passar en aquestes 
eleccions, els més actius van ser els 
pares de guarderies i jardins d’in-
fància, amb una taxa de participa-
ció del 32,9%. Els que s’hi van impli-
car menys, el 2,6%, van ser els que te-
nen fills a l’institut.
 Han estat les primeres votacions a 
consells escolars amb Irene Rigau al 
capdavant de la Conselleria d’Ense-
nyament i amb José Ignacio Wert al 
càrrec del Ministeri d’Educació, re-
corden alguns per justificar la falta 
d’entusiasme dels progenitors. «En 
realitat, l’escola s’està fent ressò del 
signe dels temps: estem vivint, en 
tots els àmbits, no només en l’educa-
tiu, un allunyament dels ciutadans 
respecte de les estructures preesta-
blertes», reflexiona Marta Comas, 
investigadora de la Fundació Jaume 
Bofill i coordinadora del macroestu-
di Famílies amb Veu que està portant 
a terme l’entitat. 
 «Tenint en compte que el con-
sell escolar és l’òrgan de participa-
ció dels diferents sectors de la co-

LA DESAFECCIÓ ARRIBA A LES AULES

munitat educativa en el govern de 
col·legis i instituts, el fet que els pa-
res li concedeixin una importància 
tan relativa es pot arribar a interpre-
tar com que també ells relativitzen 
el pes de la seva veu en aquests òr-
gans de participació formal», cons-
tata. Lluny d’intentar incorporar les 
famílies en la presa de decisions es-
colars, recorda Marta Comas, la re-
forma educativa que prepara el mi-
nistre Wert «té previst reduir encara 
més aquest pes, a favor dels direc-
tors de centre».

TAMBÉ LES AMPES / El problema, de to-
tes maneres, no afecta només els 
consells escolars, sinó també les as-
sociacions de mares i pares d’alum-
nes (ampes) –organitzacions d’afilia-
ció voluntària que ofereixen serveis 
i organitzen activitats extraesco-
lars–, que han constatat com els úl-
tims anys, amb la crisi, ha caigut el 
nombre de famílies que s’hi associ-
en i, sobretot, el nombre d’usuaris 
dels diferents serveis que presten. 
«El problema de la falta d’implicació 
no és nou d’ara, però potser ja seria 
hora que les autoritats educatives i 
les escoles mateix es plantegessin 
com incentivar-la», observa Maria 
Vinuesa, de l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat.
 La investigadora Marta Comas 
creu que decisions com la supressió 
de la sisena hora a les escoles públi-
ques, l’ampliació de la ràtio d’alum-
nes a les aules o la implantació de la 
jornada intensiva als instituts (me-
sures d’estalvi en què els governs no 
han tingut en compte l’opinió dels 
pares) no fan altra cosa que alimen-
tar la desafecció. Són disposicions, 
recorda la tècnica de la fundació Bo-
fill, que afecten de manera directa 
les famílies, que es veuen obligades, 
com a mínim, a adaptar la jornada 
laboral dels pares als nous horaris 
infantils.
 I això que, segons testifica Anna 
Ramis, assessora de l’àrea d’Educa-
ció de la fundació de l’Escola Cristi-
ana de Catalunya, una de les princi-
pals patronals de l’escola concerta-
da, els últims anys «s’està apostant, 
cada vegada més, per retornar als pa-
res el poder d’educar els seus fills i 
s’ha demostrat que, com més impli-
cació hi ha de les famílies en aquest 

Les ampes registren una 
fuga d’associats i els seus 
serveis perden usuaris

camp, més bo és el rendiment acadè-
mic dels fills».

A TOTES LES EDATS / Això serveix tam-
bé, adverteixen les pedagogues, per 
a les etapes d’ESO, batxillerat i for-
mació professional. «Quan el nen 
creix, a secundària, el diàleg entre 
adults, és a dir entre pares i profes-
sors, ha de ser més fluid que mai», 
diu Ramis. Donar autonomia als fills 
no està renyit amb el fet d’estar pen-
dents d’ells, «sinó que, al contrari, 

Retallades i decisions 
unilaterals com la 
jornada intensiva als 
instituts han accentuat 
l’apatia de les famílies
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L’ampa del col·legi 
Les Acàcies fa 
preparatius per al 
pròxim Sant Jordi.

Marta Comas
FUNDACIÓ JAUME BOFILL

«La desafecció 
dels ciutadans 
és generalitzada. 
I l’escola, en 
definitiva, se’n 
fa ressò»

Maria Vinuesa
ASSOCIACIÓ MESTRES ROSA SENSAT

«L’escola mateix 
hauria de començar 
a plantejar-se 
com incentivar 
la participació»

Anna Ramis
FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA

«A secundària, 
el diàleg entre 
adults, entre pares 
i professors, hauria 
de ser més fluid 
que mai»

Àlex Castillo
FAPAC

«Sempre hi haurà 
pares que passin, 
però altres acabaran 
veient que és pel 
bé dels fills»



ÒRGANS 
PER 
PARTICIPAR

1 El consell escolar el formen 
quatre docents, l’equip directiu i quatre 
representants dels pares.

2 És un òrgan del col·legi o institut (en 
aquest últim, un alumne substitueix un 
pare), que es renova cada dos anys.

3 L’associació de pares (ampa)  
és d’afiliació voluntària. La quota a 
Catalunya és de 20 euros de mitjana.
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davant de les complicacions de l’ado·
lescència, és més important que mai 
que la família i el professor estiguin 
en contacte», afegeix. «Encara que 
els pares tinguin tota la impressió 
que la seva veu ja no s’escolta», afe·
geix Comas.
 La missió no és fàcil, admet Àlex 
Castillo, president de la federació 
d’ampes de Catalunya (Fapac). L’enti·
tat, que ha posat en marxa una cam·
panya per «donar visibilitat a les ac·
tivitats que fan les famílies a l’esco·

la», amb premis a les iniciatives més 
destacades, és conscient que «sem·
pre hi haurà gent que passi del col·
legi dels seus fills», admet Castillo. 
Però en canvi, afegeix, hi ha «altres 
famílies que, amb la corresponent 
atenció i acompanyament, segur 
que acabaran comprenent que col·
laborar amb l’escola redunda en be·
nefici dels nens». «La nostra campa·
nya vol ser com una gota malaia, que 
incideixi en els valors positius de la 
participació», diu. H

FERRAN NADEU

Ni la campanya per 
implicar-hi els pares, 
feta per Ensenyament en 
ple procés electoral, va 
animar les votacions
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SENSE RENOVACIÓ

Les recents marees grogues per de·
fensar l’ensenyament públic con·
tra les retallades de l’Adminis·
tració semblaven indicar que els 
pares estan implicats en els proble·
mes de les escoles. Els carrers s’om·
plien de gent demanant un ense·
nyament públic i de qualitat, però 
les ampes dels col·legis no han no·
tat aquest compromís en les seves 
reunions.
 Des de fa anys, els pares que 
formen part de les juntes veuen 
que no hi ha renovació. «Sempre 
som els mateixos», afirma Josep 
Puig, pare que va formar part de 
la junta de l’Escola Concepció de 
Barcelona durant cinc anys i que 
ara continua ajudant en el que cal·
gui, a més a més de formar part 
del consell escolar. «És molt difícil 
que les persones tinguin ganes de 
fer alguna cosa sense cap altra re·
compensa que aconseguir que les 
coses surtin bé», opina Puig. «Crec 
que les persones són molt còmo·
des i com que veuen que les coses 
surten sense que hi participin, no 
ho fan», afegeix aquest pare d’una 
nena de 10 anys i d’un nen de 7.
 Carles Benito, membre de la 
junta de l’ampa de la barcelonina 
escola Mercè Rodoreda des de fa 
8 anys, creu que el que falta és el 
sentiment d’associació. «Els pares 
no entenen que és millor exposar 
les queixes a l’ampa per veure si hi 
ha més famílies amb els mateixos 
problemes i fer més pressió al col·
legi per aconseguir millors resul·
tats», explica Benito. Encara que 
ho justifica: «Les famílies ja tenen 
bastantes preocupacions per fi·
car·se en aquestes coses».
 Ara que l’escola pública no viu 
el seu moment més bo, a les am·
pes se’ls acumula la feina. A més a 
més de muntar celebracions o de 
preparar disfresses, els pares han 
d’organitzar els menjadors, pas·
sar les quotes a les famílies... «Co·
ses que abans no semblaven tan 
importants ara ho són perquè els 
pares no poden afrontar els paga·
ments i hem de buscar ajudes», ad·
met Puig. 
 Tots dos ho tenen clar: sense 
una ampa que estigui organitza·
da i que sigui participativa un col·
legi no pot funcionar d’una ma·
nera correcta. «Nosaltres hem de 
fer tot el que l’escola no pot fer i a 

més hem de vetllar pels interessos 
de les famílies quan hi ha discre·
pàncies amb els centres», aclareix 
Puig.

Se’ls ha de convèncer

«Cada vegada es fa més complicat 
captar els pares perquè hi partici·
pin», confirma Benito. I és que ara 
es veu obligat a parlar amb les fa·
mílies a les portes del col·legi o als 
parcs per intentar que formin part 
de l’ampa. «No serveix allò de po·
sar una nota a la motxilla del nen. 
S’ha de treballar més, i això es tra·
dueix en un desgast més gran, pe·
rò és que no hi ha cap altra mane·
ra», explica.
 Malgrat això, i de les queixes 
que poden tenir aquests membres 

CARMEN HIERRO
BARCELONA

«Sempre els 
mateixos»
Els membres de les ampes afirmen que 
cada cop és més complicat captar pares

de les juntes, el que sí que tenen 
clar és que si es van a buscar, els 
pares, normalment, responen. «El 
problema és que els hem d’anar al 
darrere, dir·los que facin tal cosa o 
tal altra. No hi ha iniciativa i falta in·
terès», comenta Benito.
 I l’interès disminueix a mesura 
que els nens van creixent. Les ra·
ons: els pares dels més petits van 
cada dia a portar i a recollir els 
nens al col·legi i allà es troben amb 
altres pares, comenten les coses i 
això fa que s’hi impliquin. Quan 
els nens ja tenen 10 anys comen·
cen a anar sols a l’escola, les famí·
lies no tenen tanta relació amb el 
centre i se’n despreocupen. «Això 
arriba al límit als instituts. Allà és 
realment difícil atraure pares a la 
junta de l’ampa i que s’uneixin per 
realitzar diferents activitats», sen·
tencia Benito. H

«És molt difícil 
que la gent tingui 
ganes de fer 
coses», afirma 
Josep Puig

«El problema és 
que els hem 
d’anar al darrere», 
reconeix Carles 
Benito
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Deixem les
famílies en pau

E
ls pares no han dimitit de 
les seves responsabilitats. 
Més aviat passa que per vo-
ler ser perfectes, ignoren 

de quina manera poden ser bons pa-
res, és a dir, pares normals. Entenc 
per pares normals els que saben su-
portar la neurosi inherent a la tasca 
d’educar els fills sense estar tot el dia 
preguntant-se si ho han fet bé. 
 El que han de fer els pares és el 
que han fet sempre els pares nor-
mals: procurar que els seus fills tin-
guin alguna cosa per menjar, un 
llit per dormir, roba neta per ves-
tir-se; garantir que dormen les ho-
res que han de dormir, que mengen 
a les hores que han de menjar, que 
fan una mica d’exercici físic diària-
ment i que mantenen amb la higie-
ne una relació cordial. Hauríem de 
saber, a més a més, de la mateixa 
manera com ho sabien els nostres 
pares, que els nostres fills aprenen 
més dels nostres comportaments 
que dels nostres consells. 

 El que la majoria de pares li de-
manen a un mestre és també el ma-
teix de sempre, és a dir, el que li de-
manen a un mecànic, a un metge 
o a un lampista: professionalitat. 
El que volen els pares és estar se-
gurs que s’ocupen dels seus fills 
uns bons professionals i dir-se a ells 
mateixos: «tranquil, que el teu fill 
està en bones mans». Permetin-me 
la grolleria de recordar una obvie-
tat: els pares tenen fills; els mestres, 

alumnes, i la societat, ciutadans. 
En qüestions d’educació, els pares 
són els aficionats; els mestres, els 
professionals, i la societat, l’exa-
men de revàlida. 
 No hi acostuma a haver pares di-
missionaris, sinó pares perplexos 
per assistir a reunions escolars en 
les quals se’ls explica que a la clas-
se de llengua faran llengua; a la de 
matemàtiques, matemàtiques, i a 
tutoria, educació en valors, men-
tre veuen que els seus fills acaba-
ran l’ESO sense parlar anglès. Hi 
ha molts pares cansats d’assistir a 
entrevistes en les quals se’ls repe-
teix que el seu fill és un bon noi, pe-
rò que es distreu molt; que és intel-
ligent, però no estudia; que té bon 
fons, però relacions socials difícils. 
No acceptarien fàcilment que un 
metge es limités a entregar-los un 
diagnòstic. Poso l’exemple del met-
ge perquè la tasca docent té més si-
milituds amb la clínica que amb la 
mecànica.

Anàlisi
Gregorio Luri
PEDAGOG

En educació, els 
pares són els 
aficionats; els 
mestres, els 
professionals, i la 
societat, la revàlida

 No és la dimissió, sinó una de-
terminada decepció, el que expli-
ca que tota la retòrica que desple-
guem a favor de la participació es-
colar de les famílies en els centres 
educatius sigui resposta de mane-
ra gairebé podríem dir que anecdò-
tica en les eleccions als consells es-
colars. El més còmode, per no can-
viar res, és dir que els pares no estan 
interessats a participar en l’escola, 
però la realitat és que hem caigut 
presoners de les nostres bones in-
tencions. I farem tot el possible per 
salvar-les.
 S’acostuma a dir que hi ha una 
alta correlació entre la participa-
ció dels pares en els centres i els re-
sultats dels fills. Jo crec que la cor-
relació real és la que hi ha entre la 
satisfacció dels pares amb el cen-
tre educatiu i els resultats dels fills. 
Cap família hauria de portar un fill 
a una escola a la qual no es pugui re-
ferir espontàniament com «la nos-
tra escola». H

Tots s’han de ‘mullar’

M. J. I.
BARCELONA

O
scil·len entre la indiferèn-
cia i la desconfiança en el 
professor, escullen col-
legi per raons estricta-

ment pràctiques (la proximitat o el 
preu del menjador) i només s’impli-
quen quan apareix un problema 
amb els seus fills o temen que pugui 
aparèixer. «Els pares encara dele-
guen massa funcions a l’escola, bé 
perquè ells no poden assumir-les, bé 
perquè pensen que no sabran fer-
ho», observa Maria Rosa Buxarrais, 
catedràtica de Teoria i Història de 
l’Educació de la Universitat de 
Barcelona (UB). Són postures respec-
tables (només faltaria), però total-
ment errònies, assenyalen els ex-
perts. «Tots els estudis coincideixen 
que com més implicació hi ha dels 
pares a l’escola, més èxit acadèmic 
obtenen els fills», prossegueix Bu-
xarrais. Però també els professors i 
l’Administració hi haurien de posar 
més de la seva part.

LES FAMÍLIES

Una oportunitat per 
aprendre a ser pares
«La implicació dels pares benefi-
cia sempre els fills, fins i tot els més 
grans», assegura la professora de la 
UB. El progenitor, sobretot quan el 

La clau per atraure 
els desafectes passa 
per proposar temes 
«que els siguin útils»

Els pedagogs 
diuen que els fills de 
pares participatius 
treuen millors notes

nen encara és petit, «sol ser el model 
a seguir. Un pare que participa en les 
activitats del seu entorn transmet 
valors democràtics, valors positius», 
assenyala la pedagoga. I els alumnes 
que veuen que els seus pares es pre-
ocupen per l’escola «se senten acom-
panyats». Per a l’adult, a més a més, 
participar en activitats amb altres 
pares «representa una oportunitat 
de formar-se, d’intercanviar experi-
ències, d’aprendre a afrontar l’edu-
cació dels seus fills», subratlla.
 «El problema és que, tot i que ca-
da vegada sorgeixen més iniciatives 
en què els pares intervenen de ma-
nera directa, n’hi ha molts que enca-

ra no pensen que la participació en 
el consell escolar o l’ampa sigui una 
via útil o eficient», lamenta Marta 
Comas, de la fundació Jaume Bofill.
 «Aquelles ampes que es queixen 
constantment que quan organit-
zen activitats sempre són les matei-
xes persones les que hi participen, 
s’haurien de plantejar nous enfoca-
ments, buscar temàtiques més moti-
vadores», suggereix Maria Vinuesa, 
de l’Associació de Mestres Rosa Sen-
sat. ¿Com ara quins? «Les conferènci-
es sobre noves tecnologies, internet 
i xarxes socials, o les que aborden 
trastorns infantils com per exemple 
la hiperactivitat i el TDH són sem-

pre un èxit. Les troben útils», propo-
sa Buxarrais.

ELS PROFESSORS

No n’hi ha prou amb 
una tutoria a l’any
«Ho dic i ho repeteixo cada vegada 
que tractem el tema a classe: un mes-
tre no només ha de saber parlar amb 
els nens, també ha de ser capaç de 
comunicar-se amb els adults, ha de 
desenvolupar habilitats comunica-
tives per aconseguir la complicitat 
dels pares», explica la professora de 
la facultat d’Educació de la UB. Una 

única sessió de tutoria en tot el curs 
és, estan d’acord els experts, clara-
ment insuficient. 
 «El mestre no ha de prioritzar no-
més l’èxit escolar, ha de buscar l’èxit 
del nen en tots els aspectes de la vi-
da, formar-lo com a persona, i per a 
això ha de comptar ineludiblement 
amb la col·laboració de la família», 
insisteix, en la mateixa línia, Vinue-
sa. «Això sí, si volen que en un futur 
els seus fills siguin persones amb va-
lors, amb criteri, que saben el que di-
uen, els pares també han de fer seu 
el projecte educatiu de l’escola», ob-
jecta la representant de la junta di-
rectiva de l’associació Rosa Sensat. «I 
han d’ajudar, transmetent als seus 
fills el respecte pel professor», afe-
geix Buxarrais. 

L’ADMINISTRACIÓ

Més enllà del  
resultat acadèmic
No n’hi ha prou de fer una crida a 
la coresponsabilitat basant-se en els 
resultats acadèmics com fa la Gene-
ralitat. «Els pares que són participa-
tius, ho són perquè estan plenament 
convençuts que amb la seva aporta-
ció completen el que seria la simple 
instrucció», assenyala Marta Comas, 
que cita la tasca de les comunitats 
d’aprenentatge.
 «L’Administració hauria de tenir 
més en compte els contextos, l’en-
torn de cada centre docent», sosté 
per la seva part Buxarrais. Per exem-
ple: si a les zones amb una alta pre-
sència de població immigrant les ta-
xes d’implicació dels pares són bai-
xes és, entre altres raons, «per una 
qüestió cultural», afegeix Comas. 
«Hi ha països i cultures en què la fi-
gura del professor no es qüestiona 
en absolut i per això els pares de-
leguen en ells l’educació dels seus 
fills, sense qüestionar res», recor-
da la promotora de l’estudi Famílies 
amb veu. El document, que encara es-
tà en fase d’elaboració,  vol establir 
les bases per a la redacció, més enda-
vant, d’un llibre blanc sobre la parti-
cipació de les famílies en l’educació 
a Catalunya. H

33 Alumnes en un col·legi de Sant Pere de Vilamajor.

JOSEP GARCIA
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