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L’escola hauria d'ésser un espai on els infants 
construeixen aprenentatges acadèmics i 
socioemocionals i aprenen a conviure de forma 
democràtica, esdevenint protagonistes de societats més 
justes i participatives (UNESCO, 2013).

Millorar la convivència als centres educatius és un fi en 
sí mateix.

La convivència als centres 
educatius



El concepte de convivència als centres educatius 
defineix la forma en que abordem la convivència.

La convivència als centres 
educatius
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conducta

Transformadora i 
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VS



Objectius de la taula

• Què ens diu la recerca sobre la participació?

• Com podem millorar la convivència en els centres 
educatius involucrant als adolescents a la vida dels 
centres?
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Participació significativa adolescència als centres 
educatius: abast i grau en els nivells més alts

Focus: Participació significativa
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Participació significativa adolescència als centres 
educatius: abast i grau en els nivells més alts

Focus: Participació significativa
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1. Quins elements són rellevants en els adolescents per tal 
que participin activament i significativament en la vida 
organitzativa de les seves institucions educatives? 

2. Com han de ser les relacions educatives per facilitar la 
participació dels adolescents en la gestió i organització dels 
centres? 

3. Quines característiques dels centres educatius potencien 
la participació social significativa dels adolescents? 

Les preguntes



FASE 1

Objectius i 

preguntes

Quins elements són rellevants per tal que els adolescents participin activament i  

significativament a la vida organitzativa de les seves institucions educatives? 

Com han de ser  les relacions educatives per tal de facilitar la participació dels adolescents 

a la gestió i organització dels centres?

Quines característiques dels centres educatius potencien la participació social significativa 

dels centres?

Metodologia de revisió



FASE 2

Adolescents

Participació 
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FASE 3

Accés

10 últims anys

Accessibilitat dels PDF

Idiomes:

Inglés, castellà, català
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Extracció de les 

idees clau

Consens entre 

autors

Anàlisis 

de dades

FASE 4
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Idees claus: elements rellevants sobre 
la participació significativa 
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Competències 

per apoderar

Expectatives 

elevades

Relacions de 

confiança

Idees claus: les relacions educatives



Enfocament 

de drets

Possibilitats 

reals 

participació

Característiques 

centres per 

afavorir 

participació 

significativa

Idees claus: característiques centres 
educatius



Conclusions

“Escola no és únicament el que l’escolar i els professors 
puguin fer per mi, sinó que és també, el que jo puc fer 
per a la meva escola” (Bell, 2011)
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• Des de les vostres experiències, quin són els beneficis 
més destacables que heu observat derivats de la 
participació?

• Quines barreres heu identificat en els centres per a 
desenvolupar la participació significativa i com podem 
superar-les?

Preguntes per al debat de la 
taula


