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1. Introducció 

La importància de la comunicació en els centres educatius és una evidència irrefutable, en tots 
els aspectes quotidians que es viuen en un context educatiu: una reunió de programació de les 
activitats trimestrals, una entrevista amb uns pares per informar-los de l’evolució del seu fill, la 
reunió per a l’establiment d’unes normes internes de funcionament, la formulació d’una queixa, 
la coordinació entre departaments per organitzar les sortides, una junta d’avaluació, etc. Tot el 
que passa en un centre es basa en la relació interpersonal i per tant en la comunicació. 

La comunicació és el suport sobre el qual es poden realitzar totes les funcions bàsiques de 
qualsevol organització: preses de decisions, coordinació d’actuacions, avaluació de resultats, ... 

El principal repte d’un centre educatiu és coordinar les accions de les diferents persones que hi 
treballen per aconseguir els seus objectius educatius, ja que estem en una organització basada 
en la participació i col·laboració dels seus membres. Així doncs, es veu evident que per fer, que 
aquesta suma d’esforços individuals, per aconseguir uns objectius col·lectius, funcioni 
correctament i de forma satisfactòria de tots els seus membres; la comunicació haurà de ser 
fluïda i eficient. 

De fet, la comunicació és inherent a la naturalesa humana, l’individu no pot escollir no 
comunicar-se (llevat que recorri a una situació extrema). El fet de passar gran part del dia en un 
centre educatiu implica comunicar-se. En primer lloc per satisfer una necessitat de benestar 
psicològic; en segon lloc, com a mitjà per satisfer altres necessitats i, en tercer lloc per ajudar a 
la resta a satisfer les seves. Des de que entra al centre fins que en surt, són múltiples les 
activitats comunicatives que un docent realitza. Més del 75% del temps el dedica a comunicar-
se, per el qual podrà escollir un gran ventall de possibilitats i mitjans que té al seu abast. Fins i 
tot, algunes vegades podrà optar per la no comunicació com a forma de comunicar-se. (5) 

En resum, podem dir que el bon funcionament d’un centre educatiu té molt a veure amb els 
seus processos comunicatius. Aquest fet, és reconegut pels mateixos membres del col·lectiu 
quan sovint les coses no rutllen del tot bé, els arguments més freqüentats solen ser “falta més 
comunicació”; “falta més transparència en les accions/decisions  que es fan o es prenen”; 
“manca efectivitat en la transmissió de les comunicacions”, etc. 

La millora de la comunicació en un centre educatiu només es possible a través d’una estratègia 
global de transparència informativa que faciliti la participació i la implicació de les persones en 
un clima de confiança mutu i responsabilitat. 

Cal tenir en compte que aquests últims punts són molt més importants que disposar de molts 
mitjans de comunicació. Una bona comunicació depèn molt més de bones actituds que no de 
bons mitjans. Per tant, caldrà parar atenció en les actituds que faciliten una bona comunicació: 
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1.1. Actituds facilitadores d’una bona comunicació 

Com hem vist, les actituds són la clau per una bona comunicació, més enllà de disposar de 
molts mitjans. Els mitjans ens ajuden a millorar la comunicació, però sense les actituds davant 
dels mitjans, aquests no tenen  cap força. 

Entre diferents fonts (3) (4) i opinions (de docents del centre) hem extret que les actituds o fets 
més importants que generen una bona comunicació són els següents: 

⋅ Sentiment de pertinença: Sentir que es forma part de la organització 
⋅ Participació: Ser partícip en aquesta organització. Prendre una actitud activa davant les 

decisions o fets que mouen la mateixa. 
⋅ Responsabilitat: Prendre’s de manera seriosa i amb rigor la tasca que es realitza a 

l’organització. 
⋅ Transparència informativa: Fer transparents les comunicacions, no amagar informació 

o comunicacions. 
⋅ Confiança mútua: Confiar en els companys, saber que no t’enganyen i no enganyar-los. 
⋅ Implicació: Involucrar-se en tots els afers que envolten la organització. 

Per veure com s’entrelligaven aquests fets o actituds, vàrem comprovar que la única manera 
que tots ells generen una bona comunicació és un entrellaçat total entre ells, per tant, podem 
definir el següent diagrama com a la relació que tenen les actituds entre elles per aconseguir la 
bona comunicació de l’organització: 

 

 

Així doncs, podem veure com les actituds bàsiques per una bona comunicació s’entrellacen 
entre elles formant una xarxa, en les quals totes depenen d’elles. Això té molts avantatges, 
però també té certs incenvenients. 

A tall d’exemple podem veure un parell de seqüències d’actituds, iniciats des de diferents punts 
de vista, per veure que no hi ha un inici o un final en les actituds sinó que realment són un tot 
que s’entrellaça: (en primera persona per facilitar l’exemple) 

• Si jo sento que formo part d’una organització (sentiment de pertinença) i hi ha un clima 
de confiança mútua → M’implico i participo → Prenc responsabilitat → I es genera una 
transparència → I per tant, obtenim una bona comunicació 
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• Si veig que en una organització, en la qual participo, hi ha transparència d’informació, 
→ m’implico més activament, generant un clima de confiança mútua → prenent 
responsabilitats, de manera que obtinc un fort sentiment de pertinença, gràcies a la 
bona comunicació. 

Vistos aquests dos exemples podem veure que realment aquestes actituds es generen unes a 
les altres i depenen d’elles mateixes, per aconseguir una bona comunicació. 

Com hem comentat, aquesta interrelació total de les actitud també té algun inconvenient i 
aquest és que només que falli una d’aquestes actituds, pot ser que tot l’equilibri entre elles es 
perdi i caigui la bona comunicació. Vegem un parell d’exemples a continuació per evidenciar 
aquest fet: (en primera persona per facilitar l’exemple) 

• Si en un clima on hi ha sentiment de pertinença, participació, implicació, responsabilitat, 
i transparència informativa, cau la confiança mútua, es perdrà confiança en la 
organització, fet que farà una pèrdua transparència informativa, ja que si no tinc 
confiança amb els companys seré el primer de no ser transparent, perdré implicació, 
responsabilitat i la bona comunicació inicial, deixarà de ser-ho amb les conseqüències 
que això aporti. 

• Si perdo el sentiment de pertinença, deixo d’implicar-me i de prendre responsabilitats, 
perdo confiança, i així es va perdent la transparència informativa, que també farà 
perdre una bona comunicació. 

De manera que podem veure que les actituds relacionades amb la bona comunicació d’una 
organització són l’element clau per mantenir-la i millorar-la. I més encara quan aquesta és un 
centre, en què degut a la seva complexitat i magnitud, les relacions entre persones són moltes 
i, sovint, no tothom està predisposat a ser cordial o a solucionar els problemes de la mateixa 
manera. 
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2. Objectius 

Els objectius concrets per a la millora de la comunicació del centre són els següents: 

• Promoure la comunicació eficaç entre tots els membr es i agents de la comunitat 
docent 

Com hem vist en la introducció la comunicació és una de les claus principals pel bon 
desenvolupament de la tasca del centre. Per això, promoure la comunicació eficaç, i no només 
eficaç sinó eficient, permetrà agilitzar tràmits, guanyar transparència, millorar relacions, etc. que 
evidentment repercutiran en millores als procediments del centre. 

• Reduir els focus de conflicte i promoure la cohesió  social 

Com veurem en el següent punt, les relacions socials i les seves comunicacions anomenades 
estructura o comunicació informal, són un fet d’una gran importància, per al bon 
desenvolupament de la comunicació formal, i funcionament del centre. Per això, un objectiu 
molt important és reduir els focus de conflicte i promoure la cohesió social entre tots els 
membres i agents del centre. 

• Crear espais d’informació, participació i opinió. 

Com hem vist en les actituds per una bona comunicació, la participació, la implicació i la 
transparència comunicativa són claus perquè aquesta funcioni correctament. Per tant, un 
objectiu serà buscar els espais on cada un dels agents presents en el centre pot dir la seva o 
es pot expressar,i a l’hora escoltar la resta d’agents. 

• Reduir el nivell de soroll: rumors. 

De la mateixa manera que hem comentat que la comunicació informal és un fet que pot ajudar 
molt al bon desenvolupament formal del centre, aquest fet també pot ser causant del problema 
contrari. Les males comunicacions informals, els rumors, i diferents soroll, només aporten 
conflictes i impediments pel bon funcionament del centre. 

• Adaptar les comunicacions a les TIC. 

La tecnologia ha avançat d’una manera estrepitosa, en la última dècada, per tant, com a centre 
educatiu cal ser pioners en l’ús de les comunicacions adaptades a les TIC. D’altra banda, és 
important també ser pioners en polítiques de reciclatge i de reducció de l’ús del paper com a 
suport documental. 

• Fomentar la coherència envers els hàbits de treball  dels professors en temes de 
les TIC. 

Un punt important en l’evolució de les tecnologies és la coherència. Estem en el món digital, on 
un e-mail, ja sembla quelcom del passat i per tant, cal actuar conseqüentment. Si als alumnes 
els ensenyem a treballar amb les TIC, és important que els hàbits de treball i els usos habituals 
dels docents també ho siguin. La màxima d’un professor és l’exemple i per tant, cal ser molt 
curós en intentar transmetre una actitud que no tinguin els docents. La incoherència en els 
docents pot ser una font de conflictes amb l’alumnat. 
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3. Comunicació actual en el centre  

L’esquema de comunicació actual del centre i els seus fluxos i canals no és un esquema senzill 
sinó ben bé tot al contrari. Un centre constitueix un ens molt complex i per tant, cal veure poc a 
poc quins són els seu agents, els fluxos i canals de comunicació i els punts de reunió. 

Iniciem, veient quin són els principals agents que interactuen en el centre: 

3.1. Agents comunicatius 

Els agents comunicatius són els diferents òrgans o col·lectius interns o externs al centre, que 
es relacionen entre ells segons l’estructura comunicativa del centre. Cada un té la seva funció i 
la seva raó de ser, i la relació i interacció entre ells permeten el funcionament del centre. En un 
centre educatiu és possible que una mateixa persona formi part de més d’un agent. Per 
exemple, el cap d’estudis pot formar part de l’equip directiu i també del professorat, o una mare 
d’un alumne pot formar part de l’AMPA i òbviament de les famílies. 

3.1.1. Agents interns 

Equip directiu:  És el principal agent de gestió del centre. És el màxim responsable de tot el 
que envolta en centre i per tant, sobre qui recau la responsabilitat de tot el que pugui succeir en 
el mateix. Per tant, és un dels agents més importants en els fluxos de comunicació. Està 
compost per diferents càrrecs, cadascun dels qual canalitzarà els fluxos els quals té sota la 
seva responsabilitat. És important que totes les seves relacions i comunicacions siguin de 
confiança i cordials ja que al ser el punt més important en la comunicació formal, és important 
que les operacions i les gestions siguin com més àgils i eficients millor. 

 

Professorat:  Són els treballadors docents del centre. Formen el gruix principal de treballadors 
del centre. Estan organitzats en etapes, departaments i equips docents per cada nivell. Al 
formar el col·lectiu de treballadors del centre més gran i amb el pes directe de la responsabilitat 
d’educar a l’alumnat, també és un element clau en la comunicació. No s’ha d’oblidar que la 
docència per si sola és una tasca on la principal eina és la comunicació. Un  docent mostra, 
ensenya, transmet, acompanya, etc. i per tant, podem resumir tot això dient que un docent 
comunica. Per això, és molt important que els docents siguin bons comunicadors davant els 
alumnes i davant el sistema de comunicació del centre. 

CATALÀ

MATEMÀTIQUES

PROFESSORAT

DEPARTAMENTS                        EQUIPS DOCENTS

FP

ESOESOESO

BATXILLERATBATXILLERATBATXILLERAT

FPFP
FP

......
...
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Tant els departaments com els equips docents, també constitueixen agents comunicatius, que 
en aquest cas els podríem anomenar sub – agents dins del professorat. 

Així doncs, els departament presents en el centre que actuen com a agents dins el mateix, són: 

⋅ Dept. Matemàtiques 
⋅ Dept. Català 
⋅ Dept. Castellà 
⋅ Dept. Idiomes 
⋅ Dept. Socials 
⋅ Dept. d’Educació Física 
⋅ Seminari de filosofia, ètica i religió 
⋅ Dept. Formació i Orientació Laboral (FOL) 
⋅ Dept. CF Manteniment i Serveis de producció 
⋅ Dept. CF Tèxtil i Moda 
⋅ Dept. CF Electricitat i electrònica 

Alumnat:  Són l’objecte sobre el qual recau el màxim objectiu del centre. Està composat per 
tots els i les alumnes matriculats en un curs escolar. L’agent comunicatiu més que l’alumnat en 
tota la seva magnitud, es limita al Consell de Delegats que és l’òrgan de representació de tot 
l’alumnat amb les figueres del delegat de cada classe de cada nivell. 

 

AMPA:  L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes és una organització estesa a pràcticament 
tots els centres educatius.  La considerem interna ja que és una organització que forma part del 
centre, ja que tota la seva activitat està centrada en el mateix. 

En el centre en qüestió, l’AMPA té una activitat  centrada principalment en activitats 
extraescolars i altres tipus d’activitats de caràcter lúdic o festiu: festa final de curs, 
Castanyada,... 

Personal d’Administració i Serveis (PAS):  El formen tot el personal que treballa al centre fora 
de la docència. En el centre, el PAS és format per els conserges i els administratius, ja que el 
manteniment i la neteja està subcontractat per empreses externes. 

3.1.2. Agents externs 

Famílies:  Enteses com els tutors legals de l’alumnat menor d’edat, i per tant, amb tota la 
responsabilitat legal que això comporta legalment, tant pel centre com per les famílies. En 
l’alumnat major d’edat, les famílies deixen de ser els seus representants legals i passen a ser 
els alumnes per ells mateixos, de manera que en aquest punt la família deixa de ser un agent 
extern. 

Administració:  L’administració és el titular de l’institut, i l’element de gestió de recursos, tant 
materials, com econòmics, com humans, i per tant té un pes evident en la organització del 
mateix. En el centre en qüestió, l’Ajuntament de Barcelona és el titular, però la relació amb 
l’administració es realitza a través del Consorci que formen amb un 40% l’Ajuntament de 
Barcelona i amb un 60% la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Ensenyament. 
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Les seves principals funcions són emetre les normes de gestió i administració, i donar suport 
en forma de recursos, material inventariable, manteniment, etc. 

Districte: Existeix una realitat social i demogràfica a la ciutat de Barcelona, que fa que, a causa 
del gran nombre de centres i la seva gestió, es divideixi la gestió d’alguns, aspectes, recursos o 
projectes en els districtes. El centre, està en el districte de Horta – Guinardó, i aquest passa a 
ser un element de gran importància en certs aspectes, com són en temes d’atenció a la 
diversitat, EAP, Formació de zona, etc. I també es realitzen Consells Escolars de Districte per 
acordar i posar en comú els temes que s’hagin de debatre, acordar o informar, de la 
incumbència de tots els centres del mateix districte. 

Empreses:  El centre com a institució activa està molt en contacte amb el món empresarial. Pel 
fet de tenir cicles formatius, el centre està en contacte amb les empreses per al Formació en 
Centres de Treball. La Formació Professional, té una estreta relació amb el món laboral de 
manera que l’educació dels alumnes sigui en total acord amb la demanda laboral de tècnics. 
Per aquest motiu, la relació amb les empreses no és només acomplir els crèdits de la FCT sinó 
que es important per generar una realimentació en els mètodes i conceptes dels cicles. 

D’altra banda, com hem dit, un centre educatiu, pel fet de ser un ens tant gran també té un 
contacte amb moltes empreses, com són per exemple: 

⋅ Empresa de neteja i manteniment 
⋅ Subministrament de material: docent, administratiu, ... 
⋅ Subministrament alimentari 
⋅ Altres  

Escoles primària:  Tots els instituts tenen les escoles de primària assignades a les quals en 
teoria aquestes han de portar els alumnes un cop acabada l’etapa. Per garantir una continuïtat 
educativa és important la comunicació de l’institut amb les escoles de primària assignades. Per 
aquest fet l’equip directiu ha d’estar en contacte permanent amb aquestes escoles, de manera 
que el nivell en el qual surten els alumnes de l’escola primària vagi amb concordança amb el 
nivell en què s’inicia l’etapa al centre de secundària. 

El centre, té assignades 8 escoles de primària i per tant, tot i que sembli trivial, aquesta 
comunicació és important, per equiparar els nivells entre elles i el d’entrada al centre. 
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3.2. Fluxos de comunicació generals entre els agent s 

A continuació podem veure un gràfic que il·lustra quins són els fluxos de comunicació principal 
entre els agents interns i externs que hem vist en l’apartat anterior i que conformen els cicles de 
comunicació de la vida al centre: 

 

Agents i fluxos comunicatius: 

   

D
e
s
c
.

   

Podem observar en l’esquema que en la comunicació general, dins el cercle del centre i per 
tant de la comunicació interna, trobem 3 tipus de comunicació general: Les comunicacions 
transversals , que són aquelles que es generen dins del mateix agent, com podria ser una taula 
directiva o un reunió periòdica de l’AMPA. Amb blau apareixen els fluxos de comunicació 
ascendents i en verd els fluxos descendents, cadascun amb les seves característiques 
concretes que veurem en el següents punts. 

D’altra banda, fora del cercle del centre, veiem els agents externs que interactuen amb ell, amb 
uns fluxos de comunicació bidireccionals de color taronja. Aquestes comunicacions tenen les 
característiques específiques en funció de quina és la relació i l’objectiu d’aquesta, entre el 
centre i l’agent extern. En l’apartat de les comunicacions externes veurem quines són les seves 
característiques, i la seva raó de ser. 

Per simplificar, no hem posat tots els fluxos existents, ja que per exemple el PAS, té fluxos 
comunicatius, amb l’equip directiu, amb el professorat, amb l’alumnat i fins i tot en pot tenir amb 
l’AMPA ja que aquest agent és tant present en tots els novells del centre. 
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3.3. Descripció dels tipus de comunicació: 

3.3.1. Comunicació interna 

En la comunicació interna, com acabem de veure en l’esquema i fluxos, existeixen diferents 
tipus de comunicació, que veurem a continuació en detall quins són segons la seva 
direccionalitat: descendent, ascendent i transversal. 

3.3.1.1. Flux descendent 

Aquest flux de comunicació es caracteritza perquè la informació va cap a la part inferior de 
l’estructura organitzativa. Les manifestacions més característiques d’aquest tipus de 
comunicació són les ordres o instruccions que ajuden a les persones a comprendre millor el 
sentit de la seva tasca, els vincles de coordinació amb els altres, els resultats, etc. També solen 
ser descendents els missatges dirigits a aconseguir un increment del sentiment de pertinença, 
missatges amb l’objectiu de reforçar la motivació, l’autoestima, etc. 

El cas més comú, és la transmissió d’una ordre, en el qual podem distingir tres fases: La 
preparació: Abans de donar l’ordre s’han de valorar els mitjans humans i materials disponibles 
per realitzar-la, així com l’autoritat i la responsabilitat de qui la emet en relació a les persones a 
qui va dirigida. La segona fase és l’emissió: l’encarregat d’emetre l’ordre ha de procurar que 
sigui concisa, concreta i clara per a que sigui entesa adequadament. I finalment, la tercera fase 
és el control. Cal comprovar que la ordre es realitzi segons les condicions previstes. Aquest 
control pot realitzar-se durant l’execució i/o al final de la tasca.(4) 

Aquest plantejament de flux descendent està vist des d’un punt de vista molt general i amb un 
caire molt empresarial, ja que sovint les paraules com ordre i control no són les més utilitzades 
en l’àmbit educatiu, però no hi ha cap diferència real. Extrapol·lat a l’entorn docent, és 
exactament el mateix, i amb la mateixa importància. 

Per tant, centrant-nos en el centre, les comunicacions descendents més importants són: 

⋅ De l’equip directiu cap al professorat: Podem trobar, que es poden donar a través de 
diferents mitjans de comunicació, com poden ser reunions: claustres, reunions 
específiques de l’equip directiu amb el departament o amb l’equip docent, o altres. 
Aquestes comunicacions solen ser les més importants i amb caràcter més 
transcendent, ja que sovint s’expliquen i s’argumenten. Però també trobem 
comunicacions descendents de l’equip directiu cap al professorat a través d’altres 
mitjans com el correu electrònic o via oral interpersonal, per missatges més trivials o 
casos concrets, com pot ser un permís, una denegació o missatges d’aquest caràcter 
més específic sobre un tema o matèria. 

⋅ Del professorat cap a l’alumnat: D’una banda podríem considerar l’aula, les classes, 
com una comunicació descendent, però actualment i amb els mètodes d’ensenyament 
– aprenentatge utilitzats no seria correcte considerar una sessió, com una comunicació 
descendent. Tot i que, pel que fa a horaris, calendari, organització de treballs o feines, 
etc. sí que podem considerar que sigui una comunicació descendent, ja que és la part 
de la programació elaborada pel docent i revisada pel cap de departament, que 
transmet els punts de calendarització i tasques als alumnes. 
També cal considerar les comunicacions fora de l’aula o de les informacions 
directament relacionades amb assignatures o crèdits. Que aquestes es duen a terme 
bàsicament a través de la comunicació oral bàsicament amb el tutor de cada aula, o en 
tot cas en format escrit. 

També podem trobar fluxos de comunicació descendent dins de cadascun dels agents interns. 
Sobretot en el professorat, ja que aquest, dins els departaments replica l’estructura jeràrquica 
amb la figura del cap de departament. I per tant, caldria veure de forma independent, cada un 
dels departaments com està organitzat de forma independent i quin són els seus fluxos de 
comunicació. Pel fet de ser independents i comunicar-se interiorment cadascun com millor creu 
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segons la seva organització, no hem considerat transcendent veure com es comunica cada 
departament independentment, entenent que hi ha una comunicació interna, que des del punt 
de vista general, la considerem transversal, i que engloba tota aquesta comunicació interna. 

3.3.1.2. Flux ascendent 

És el flux de comunicació que segueix la mateixa direcció que la descendent, però en sentit 
contrari. És a dir, el seu emissor està a la part baixa de la jerarquia i el destinatari en una part 
més alta. L’abast i la eficàcia d’aquest tipus de comunicació depèn en gran mesura del fet que, 
des dels nivells superiors, es considerin i es tinguin en compte les aportacions fetes des de la 
base. Com més es consolida la cultura de d’aquest tipus de comunicació, més gran és el flux 
que es genera, però si pel contrari, els resultats de la comunicació ascendent són infructuosos, 
la motivació per generar aquesta comunicació disminueix i per tant, el flux ascendent queda 
molt limitat. Un factor que influeix decisivament en aquest tipus de comunicació resideix en la 
personalitat de les persones que estan en les capes superiors. Si aquestes persones no 
accepten les crítiques o noves propostes, i se les prenen com un atac personal en la seva 
gestió, disminueix la comunicació ascendent, en canvi, quan les consideren com una 
oportunitat per a la millora, aquesta augmenta.(4) 

En termes generals, és una modalitat comunicativa de gran utilitat per les capes superiors de la 
jerarquia, ja que permet conèixer els problemes de les capes inferiors, de manera que 
s’obtenen arguments importants a l’hora de les preses de decisions, facilita la integració i 
participació de tots els membres, promou la millora comunicativa, etc.  Per aquests motius, la 
comunicació ascendent és un punt molt important en un centre escolar, fent referència a les 
actituds i sentiments que hem comentat en l’apartat 1.1.  

Els dos fluxos ascendent principals que trobem en el centre, són els següents: 

⋅ Entre equip directiu i professorat: Aquest flux comunicatiu, disposa d’una sèrie de 
canals de comunicació formalitzats, que permeten que aquesta flueixi amb certa 
normalitat i fluïdesa. Un gran factor que permet que aquesta comunicació sigui fluïda, 
és el fet que l’equip directiu a l’hora formi part del col·lectiu del professorat i per tant, a 
banda d’unes responsabilitats concretes, també tenen vida de departament i equip 
docent, fet que permet aquest contacte directe amb el professorat. Totes les reunions 
que es duen a terme entre l’equip directiu i el professorat són espais d’interacció entre 
els dos i per tant considerats també canals de comunicació ascendents. Per això, un 
claustre de professors, una reunió del coordinador pedagògic amb els caps de 
departament, reunions del Projecte d’Acció Tutorial i altres són considerats espais on 
es possible dur a terme comunicacions ascendents. Existeixen altres vies de 
comunicació ascendent no formalitzades, com pot ser via correu electrònic, relacions 
interpersonals, etc. 

⋅ Entre alumat i professorat: El funcionament general en els centre educatius, d’aquest 
tipus de comunicació entre alumnat i professorat, sol ser de poca o baixa efectivitat. En 
el centre, l’únic canal formalitzat entre aquests dos col·lectius, és el consell de delegats 
i el seu funcionament actual al centre és poc òptim, degut a una sèrie de motius que 
analitzarem en el l’apartat 5.2.3. Per aquest motiu als professors els resulta difícil a qui 
saber a qui s’han de dirigir, de quina manera i com serà presa el seu suggeriment o 
aportació. 

Podem veure a continuació, quin és el camí jeràrquic que caldria fer un alumne fins arribar al 
màxim nivell de responsabilitat: 

Alumne → Professor → Tutor → Cap d’estudis o coordinador → Director. 

D’altra banda, i de la mateixa forma que la comunicació descendent, dins de cada agent 
comunicatiu també hi podem trobar fluxos de comunicació ascendents, principalment en els 
departaments, que com ja hem comentat tenen una estructura independent amb els seus 
propis fluxos de comunicació interns. 
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3.3.1.3. Flux transversal 

Aquesta comunicació és fonamental, per aconseguir la coordinació i la unitat d’acció entre els 
membres de cada col·lectiu, per això el flux transversal de comunicació el dividirem en els tres 
agents principals del centre: 

La comunicació transversal de l’equip directiu, no té massa complicació, ja que es compost per 
cinc persones i es reuneixen dues vegades per setmana, i per tant aquesta comunicació 
funciona de forma correcta al centre. 

L’alumnat no disposa de canals de comunicació transversals formalitzats i per tant aquesta es 
limita a la comunicació informal, que com veurem al punt 3.3.3, també té molta importància en 
el centre. Els punts de comunicació formalitzats que trobaríem com a comunicació transversal 
dins el col·lectiu de l’alumnat, seria dedicar una hora de tutoria a debatre o acordar punts sobre 
els temes del Consell de Delegats de forma que aquest disposi d’una representació amb una 
veu representativa real sorgida d’una comunicació transversal del l’alumnat. 

La comunicació transversal més important del centre i és la del professorat, ja que és el gruix 
principal en l’estructura organitzativa. Es composa de la transmissió d’informació entre els 
professors que es troben en el mateix nivell jeràrquic. Els espais que permeten aquest tipus de 
comunicació són tant les reunions formals, com les informals, i els mitjans que es disposin de 
comunicació, ja que qualssevol tipus de traspàs d’informació entre ells, es considerada 
transversal. 

Aquest tipus de comunicació és més intensa que les dos modalitats anteriors, ja que les 
persones es comuniquen amb més sinceritat i llibertat entre els seus iguals. Evita pèrdues de 
temps i esforç en centralització d’informació. Es tracta d’un tipus de comunicació que 
fonamenta la companyonia i l’esperit d’equip, evita mals entesos entre els companys, afavoreix 
la formació de les persones a partir de l’experiència col·lectiva, facilita les tasques de 
coordinació i contribueix l’opció del consens en les preses de decisions.(6) 

En resum, podem dir que la comunicació transversal és extraordinàriament beneficiosa pel 
conjunt de qualsevol col·lectiu o organització, i òbviament no seria gens sensat i perdria tots els 
seus avantatges intentar controlar-la des d’una capa jeràrquica més elevada. 

Tot i això, no tot són avantatges, una gran part d’aquesta comunicació es realitza de forma 
informal, al bar, als passadissos, al pati, etc. i pot ser l’origen de conflictes. 

L’AMPA i el PAS i si existissin altres col·lectius interns disposen de la seva pròpia estructura 
interna independent i per aquest mateix motiu, de la seva comunicació transversal pròpia. 

3.3.2. Comunicació externa 

3.3.2.1. Empreses 

La comunicació amb les empreses també és un punt fort. Com hem comentat, els centres 
tenen una vinculació amb les empreses constant ja sigui per temes de manteniment, 
subministrament o de caire educatiu, enfocat a la Formació en Centres de Treball de la 
formació professional. 

Les comunicacions amb les empreses subministradores de béns o serveis, són del tot 
professionals. El centre necessita un bé subministrat per una empresa concreta i per tant, 
segons demanda, es posa preu i la relació és purament professional. 

D’altra banda, tenim les empreses en què els alumnes de la formació professional, fan els 
crèdits de la FCT. Amb aquestes empreses la comunicació és molt més interessant. La persona 
encarregada de la FCT, del departament de FP corresponent, es posa en contacte amb les 
empreses i segueixen tot el protocol de la normativa de la FCT. Es busca un lloc de treball, per 
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l’alumne en l’empresa, es fa una programa d’activitats que realitzarà l’alumne durant la seva 
estada, i es realitza tota la documentació que inclou la normativa. Es fan les reunions de 
seguiment corresponents amb el tutor de l’empresa i el tutor responsable del centre i s’avalua 
també seguint el procediment establert. 

Aquesta seria la part de comunicació amb l’empresa per a dur a terme, en sentit estricte, les 
pràctiques. D’altra banda existeix una comunicació implícita en tot el procés que permet al 
centre realimentar-se amb l’actualitat empresarial, els mètodes i procediments utilitzats en el 
món laboral, per així adaptar millor la seva educació en el món laboral que l’alumne es trobarà 
un cop hagi acabat. 

3.3.2.2. Administració 

Òbviament amb l’administració també cal una comunicació fluïda i periòdica. El contacte amb 
l’administració es realitza amb el membres de l’equip directiu pertinents, via correu electrònic. 
Si la comunicació només es tracta d’un simple pas d’informació o un protocol comunicatiu que 
es pot resoldre per correu electrònic, la comunicació s’acaba aquí. 

Ara bé, la majoria de protocols es realitzen mitjançant reunions presencials pactades per correu 
electrònic. En què es tracten els punts acordats ja siguin de forma ascendent o descendent, 
suposant que l’administració està per sobre el centre. 

Cal tenir en compte que la comunicació amb l’administració és vital. L’administració és el titular 
del centre i qui li subministra tots els recursos, per això que aquesta comunicació ha de ser 
fluïda i cordial. La majoria de comunicacions són descendents, ja que l’administració informa al 
centre sobre normatives, noves lleis, pressupostos, recursos físics, recursos humans, etc. I per 
tant, també és molt important el retorn d’aquesta informació del centre cap a l’administració 
amb la justificació de tots els béns aportats, el nombre de matricules, els pressupostos 
realitzats, nombre d’aprovats, etc. 

Com que aquesta comunicació, té gran part dels documents que són oficials, també s’utilitza 
molt amb l’administració el correu convencional, pels documents en format paper, segellats o 
firmats de forma oficial. 

3.3.2.3. Famílies 

La comunicació amb les famílies és un punt molt important de la comunicació externa. Amb les 
famílies ens referim als tutors legals de l’alumnat, i per tant, cal que existeixi una comunicació 
per tot el que fa normatives legals pel tema de matriculació, i d’altra banda per informar a la 
família de fets periòdics formals com poden ser les notes, o altres fets com extraescolars o 
sortides extraordinàries. 

Pel que fa a la comunicació formal, la primera comunicació que es realitza entre el centre i els 
pares és la preinscripció i la matrícula que fan de manera presencial. Un cop l’alumne ja està 
matriculat i el curs ha començat, la relació amb les famílies passa a ser bàsicament, a través de 
correus electrònics, de documents en format paper entregats a l’alumne perquè els faci arribar 
a casa, o a través de les agendes, que disposen d’un apartat especial per dita comunicació. 

En casos especials o de necessitat la comunicació amb la família es fa a través de visites amb 
el tutor, per comentar la situació especial o el fet que sigui de conveniència en cada cas. Per 
concertar aquestes visites també es pot fer mitjançant l’agenda o fins i tot mitjançant el telèfon. 

Per comunicacions d’urgències o de certa necessitat/prioritat s’utilitza el telèfon per parlar 
directament amb les famílies de la forma més ràpida i directa possible. 
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3.3.2.4. Districte 

Barcelona és una gran ciutat i com a tal està organitzada en diferents barris i districtes. Els 
centres educatius, per compartir, gestionar, optimitzar recursos, projectes, professionals, etc. 
aprofiten aquest fet per treballar conjuntament. Com hem vist en els agents, el centre està 
ubicat al districte de Horta – Guinardó, i per tant en forma part de forma activa. 

La comunitat educativa del districte de Horta – Guinardó, disposa de diferents projectes, 
professionals, recursos, etc. en els quals el centre es beneficia principalment de dos serveis 
que aquest proporciona:  

⋅ Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP): són un servei de suport i 
assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. 
Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb 
estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector. 

⋅ Formació de zona. Formació per als docents dels centres pertanyents al districte, 
basades en diferents temàtiques, que es va ofertant durant l’any. 

A banda d’aquests serveis el districte composa un Consell Escolar de Districte (CED), que és el 
mateix i té les mateixes finalitats que el Consell Escolar d’un centre concret però amb els punts 
a tractar o debatre sobre els temes que afecte a tots els centres educatius de la zona. 

Aquesta vida de districte fa que, òbviament, existeixi una comunicació entre ambdós, que es 
durà a terme bàsicament des de l’equip directiu. Aquesta comunicació es realitza principalment 
per mitjà del correu electrònic per fer la transmissió bidireccional d’informació, i mitjançant les 
reunions presencials, com pot ser el CED o altres convocades de forma extraordinària, amb 
una finalitat concreta. 

3.3.2.5. Escoles de primària 

Com hem comentat, cada institut públic té unes escoles de primària assignades, les quals 
teòricament proporcionen la continuïtat educativa, dels escolars. 

La continuïtat educativa és un repte important i sovint difícil d’acomplir de forma correcta. Els 
centres de secundària, freqüentment es troben que el nivell dels alumnes arribats de les 
escoles de primària, no és l’esperat, o què és diferent entre els que arriben d’unes escoles amb 
els d’unes altres, i per tant això genera una sèrie d’obstacles en el que hauria de ser el 
transcurs normal de la programació del curs. Per evitar aquests fets, tot i estar regulats 
perfectament pels decrets i les normatives, és important que els centres estiguin en contacte i 
tinguin comunicació entre ells, per aconseguir que aquest problema es minimitzi de la màxima 
manera possible.  

A banda, del problema del nivell dels alumnes, el centre de secundària es presenta als alumnes 
fent promoció dels estudis secundaris ofertats i de formació professional. 

Totes aquestes comunicacions es fan mitjançant visites i reunions pactades prèviament per 
correu electrònic, entre els equips directius dels diferents centres. 

3.3.3. Comunicació formal i informal 

En els centres educatius podríem dir que existeix una doble organització, una d’elles creada a 
consciència per aconseguir la missió per la qual ha estat construït el centre, i una altra que 
sorgeix de forma espontània en base la vida que es produeix en la mateixa. En termes tècnics 
es parla d’estructura formal i estructura informal. 

L’estructura formal, com ja hem comentat, ha estat creada per dur a terme els objectius i els 
principis fundacionals del centre. Es representa mitjançant un organigrama i com hem vist, i 
seguirem veient en els apartats següents, conté una estructura comunicativa que permet que 
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aquesta dugui a terme la seva finalitat. En resum, la comunicació formal forma bàsicament tots 
els fluxos, canals i mitjans de comunicació que hem vist (o veurem) en aquest treball. 

L’estructura informal sorgeix espontàniament dels sentiments i de les actituds de les persones 
com a conseqüència dels contactes socials o d’altres activitats no derivades directament de la 
seva feina en la organització. 

En el següent esquema podem veure el que podria ser l’exemple d’una estructura formal d’un 
centre educatiu, amb una disposició piramidal. Per veure com es combinen l’estructura formal i 
la informal, hem utilitzat diferents tonalitats pels requadres, de manera que es pot apreciar, un 
exemple del que podria ser una estructura informal molt senzilla, dins l’estructura formal. 

 

⋅ Baixen cada dia a esmorzar junts al bar 

⋅ Viuen a la mateixa zona i es reparteixen els viatges en cotxe per venir a treballar 

⋅  Juguen junts al Bridge els dissabte a la tarda 

⋅ Es van conèixer al màster de professorat de secundària i van fer bona amistat 

⋅ Comparteixen afició per la informàtica i navegar per Internet 

Un cop vist això, la pregunta pràcticament obligada és la següent: Perquè parlar de l’estructura 
informal i la seva comunicació associada, si la seva finalitat no està lligada amb els propòsits i 
objectius primordials del centre? 

La resposta es basa en què els grups informals exerceixen una influència evident en el 
funcionament i les comunicacions organitzatives: en els resultats del treball dut a terme, en la 
consolidació d’un bon clima de treball i confiança, en la sensació de satisfacció del treball de 
les persones, etc. 

Així doncs, l’existència de grups i comunicacions informals en una organització té efectes 
positius, a causa de diversos motius: 

⋅ Aporta recursos addicionals en la comunicació entre membres que, en cassos de falta 
d’agilitat en els canals formals, compleixen una funció complementària 

⋅ Canalitza i emmagatzema un conjunt d’informacions d’índole social: estats d’ànim, 
relacions interpersonals, afinitats, etc. que l’estructura formal no registra. 
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⋅ Ofereix satisfaccions i compensacions de tipus social als membres de la organització: 
felicitacions pels èxits, reconeixement per la tasca realitzada, celebracions col·lectives, 
ànims en cas de fracàs o resultats inesperats, etc. 

⋅ S’afavoreix la consolidació d’una determinada cultura de grup: sentit de pertinença, 
fidelitat, actitud conjunta davant altres col·lectius, etc. 

Com hem vist aquesta estructura informal, desprèn moltes de les actituds comentades en la 
introducció com a element clau per una bona comunicació, que funcioni en l’àmbit formal 
perquè els objectius del centre puguin ser duts a terme de la millor manera possible.  Per això 
el clima del centre educatiu és la combinació de l’estructura formal i informal. 

3.4. Mitjans de comunicació utilitzats 

Com hem vist en els apartats anteriors, tenim uns agents que es relacionen entre ells 
mitjançant uns fluxos de comunicació que poden ser de diferents tipus en funció del seu origen 
i el seu destí. Ara bé, per aquests fluxos de comunicació, la informació pot viatjar de diverses 
maneres, és a dir, en diferents mitjans. Els mitjans se separen principalment en funció de si la 
comunicació és escrita o oral. 

Així doncs a continuació, veurem les principals característiques dels diversos tipus de 
comunicació, i els mitjan que s’utilitzen en el centre per a cada tipus de comunicació amb la 
seva corresponent descripció, ús i utilitat. 

3.4.1. Comunicació escrita 

En la comunicació escrita el receptor és el lector, i per tant no és possible enriquir la 
comunicació amb el comportament no verbal, ni tampoc obtenir una realimentació immediata 
(llevat que parlem per un xat). Per això el document escrit ha d’aconseguir els objectius 
comunicatius des d’un primer moment, el que implica que ha de tenir-se molt en compte al seva 
elaboració. 

Podem distingir tres etapes per a la elaboració d’un document escrit: L’anàlisi de la situació, la 
concreció del contingut i la redacció del text. 

En el primer punt, l’anàlisi de la situació, és necessari definir quin és el propòsit del missatge. 
Per exemple, diferents propòsits poden ser: informar, sol·licitar informació, demanar quelcom, 
etc. També cal tenir en compte qui és l’emissor, per exemple: la persona que, de forma 
individual, firma l’escrit (ex. un professor), un col·lectiu establert legalment (ex. AMPA), un 
càrrec institucional (ex. el cap d’estudis), etc. I finalment, també cal identificar qui es el receptor, 
per exemple: un altre professor, un seminari, els pares i mares dels alumnes de 1r d’ESO, etc. 

Per al segon punt a tenir en compte, la concreció dels continguts, cal establir quin serà el 
contingut del missatge. Per això cal concentrar tots els temes que es volen tractar i estructurar-
los de manera coherent. 

Finalment, en l’última etapa, cal redactar l’escrit. Per fer-ho, s’ha d’adequar el registre utilitzat al 
nivell cultural del receptor, utilitzar frases curtes i amb sentit complert, agrupar les idees en 
paràgrafs, etc. 

En resum, es necessari tenir en compte un conjunt de requisits, tant d’ordre lògic, com d’ordre 
conceptual, per optimitzar la capacitat comunicativa del missatge. 

La comunicació escrita pot adoptar diverses formes. L’elecció d’una o altra depèn del missatge 
que es pretengui transmetre, de la situació i de l’estatus de l’emissor i el receptor. Alguns dels 
escrits més habituals en els centres, són les convocatòries (estableixen dia, hora, assistents i 
ordre del dia d’una reunió), les actes (donen fe del contingut i dels acords presos per un òrgan 
concret), les cartes (comuniquen quelcom a una altra persona o institució, normalment 
externa), l’informe o dictamen (formulen una proposta d’acció o diagnostiquen una situació 
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després d’haver fet un anàlisi exhaustiu), el fulletó (conté informació que pretén convèncer al 
lector), la nota tècnica (informa d’un desperfecte o d’una carència), l’article de difusió, el 
qüestionari, els apunts, etc. 

Aquests tipus de comunicació escrita els podem trobar tant de forma convencional, és a dir en 
format paper o en format digital. Per això veurem els diferents mitjans de comunicació per 
transmetre comunicació escrita, utilitzats al centre en funció de si és convencional o digital. 

3.4.1.1. Comunicació escrita convencional 

Els mitjans de comunicació escrita convencional utilitzats al centre són els següents: 

Taulells d’anuncis:  Per tot el centre hi han varis taulells d’anuncis, per penjar-hi els cartells o 
les informacions importants. L’utilitzen principalment alumnes i professors per penjar 
informacions de cursos, extraescolars, classes de repàs, etc. Els professors sovint també hi 
pengen articles interessants relacionats amb la vida al centre. En el taulell d’anuncis de la sala 
de professors també s’aprofita per penjar-hi formacions de professors, recordatoris de reunions, 
com pot ser el claustre o el consell, o el que cada professor cregui convenient. 

Bústies professors:  A la sala de professors hi ha una bústia per cada professor. Aquestes 
bústies serveixen tant pel correu intern com extern. És a dir, com a correu extern convencional, 
són una extensió de la direcció del centre personalitzada per a cada docent. I d’altra banda 
també serveix de missatgeria interna en format paper. 

Correu convencional:  Correu en base paper ja sigui intern del centre o extern (correus). 
Actualment s’utilitza menys que fa una dècada, ja que la implantació del correu electrònic s’ha 
emportat molta de la informació que s’enviava per correu convencional. Tot i així encara hi ha 
molt document oficial o no oficial que s’entrega en format paper pel motiu concret que sigui. 

Bústia de suggeriments:  Bústia a la recepció del centre, per permetre fer suggeriments a 
qualsevol agent en relació amb el centre. 

Agendes o documents en paper subministrats als alum nes:  Com hem vist en l’apartat de la 
comunicació amb les famílies, aquesta es realitza molt sovint mitjançant l’agenda, on hi ha un 
apartat especial per la comunicació amb les famílies, on el professor escriu la nota que ha 
d’arribar als pares i els pares poden contestar, o només firmar com a justificant de recepció. 
Amb els documents que els professors o tutors passen als alumnes en format paper, el sistema 
pot ser només fer arribar aquella informació als pares, o fer que retorni signada pels mateixos 
també com a justificant de recepció. 

3.4.1.2. Comunicació escrita digital 

Correus electrònics (e-mails):  Són el tipus de comunicació escrita més utilitzat amb 
diferència. La seva facilitat, rapidesa i senzillesa, fan que sigui el mitjà adient per convocar 
reunions, enviar informacions, compartir arxius, etc. Cada docent se li proporciona des de 
l’administració una adreça @xtec.cat i des del centre un @xxxxx.es (8), per utilitzar els correu 
amb finalitats laborals. 

Plataforma moodle:  És la plataforma d’ús bàsic pels documents i gestió de les assignatures, 
programacions, qüestionaris, notes, etc. És el punt de comunicació bàsic entre el professor i 
l’alumne. Els alumnes disposen d’un usuari i una contrasenya per autenticar-se, de manera que 
dins el seu compte, pot veure les assignatures de les quals està matriculat i dins de cada una 
d’elles tots els documents o aplicacions que el professor hi pengi. L’ús d’aquesta plataforma 
permet una gran quantitat de funcions: penjar apunts, per ser descarregats, introduir pous 
d’entrega perquè els alumnes pengin els treballs, penjar qüestionaris per ser resolts on-line, 
obrir fòrums de debat, pujar les notes per ser consultades, etc. 
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Web:  La web de l’escola és un espai on a banda de donar accés als correus electrònics 
@xxxxxx.es (8) i a la plataforma moodle, és un espai d’informació del centre, on s’hi pot veure 
l’equipament, l’oferta formativa la situació, i altres informacions de caràcter general. També 
s’utilitza per penjar notícies de l’actualitat del centre, com poden ser festivitats, extraescolars, 
sortides, briefing, etc. 

Qualiteasy:  El Qualiteasy és una plataforma digital de documentació, basada en una base de 
dades de documents estandaritzats o oficials amb caràcter notarial, a partir de la qual, cada 
usuari disposa d’una sèrie de permisos, que els permeten utilitzar un sèrie de documents i fer 
una sèrie d’accions, en base els mateixos. D’altra banda també permet fer unes entrades de no 
conformitats per tal de gestionar suggeriments o queixes. 

Plataforma SMS:  El centre disposa d’una plataforma de SMS, amb la qual pot fer missatges de 
promoció, a un preu molt més reduït que el convencional. S’utilitza per fer promocions després 
de jornades de portes obertes o altres esdeveniments per bàsicament el públic extern del 
centre, com a promoció del mateix. 

3.4.2. Comunicació oral 

Com sempre s’ha dit: Parlant la gent s’entén. La comunicació oral és la comunicació majoritària 
en les relacions que s’estableixen en els centres educatius: s’avisa a un professor, se li diu que 
hi ha hagut un canvi en l’horari de classes, es pren una decisió sobre la setmana cultural, es 
demanen explicacions a un company,... Tot això normalment es fa de manera verbal, 
mitjançant la relació interpersonal. Per això a banda, de la comunicació purament, en la 
comunicació oral són molt importants les habilitats interpersonals. 

L’emissor, en la comunicació oral, ha de tenir molt present el procés mental que segueix alhora 
d’estructurar i formular el missatge. En aquest punt cal considerar tres aspectes: 

En primer lloc, l’anàlisi de la situació. Cal tenir en compte qüestions com: 

⋅ Quin és l’objectiu de la comunicació? (informar, negociar, convèncer, demanar) 
⋅ Qui són el/s destinatari/s? 
⋅ Quants són? 
⋅ Quin nivell tenen dins el centre? 
⋅ Quina relació o actitud prèvia existeix entre els interlocutors? 
⋅ Quina es la situació de la comunicació? (temps, moment, espai, lloc,... ) 

En segon lloc, cal tenir en compte la preparació del missatge. S’han de recopilar, valorar i 
ordenar les idees que volem transmetre i seguir un ordre establert en la seva exposició, ja sigui 
cronològic, temàtic, etc. Cal preveure, si s’escau, la utilització de suports addicionals, així com 
l’adequació al temps que es disposa. 

I finalment la formulació del missatge. Quan la persona es troba en la situació de la 
comunicació oral, cal transmetre les idees previstes amb un llenguatge adequat als 
interlocutors i a la situació. Com és evident la comunicació oral no serà la mateixa en una 
entrevista amb uns pares, en una aula, en un claustre o en una conferència davant de 100 
familiars i alumnes. 

A banda de la emissió del missatge i el seu contingut, cal tenir en compte alguns aspectes 
addicionals com són, la claredat i la seguretat en l’exposició, la precisió de les idees 
transmeses, l’interès que ha despertat en els receptors, l’entonació, la pronunciació, la 
presència física i com veurem en el següent punt, i molt important, la comunicació no verbal. 

Reunions:  Les reunions són els elements de decisió, i per tant són la clau per a la bona 
comunicació i funcionament del centre. Cada reunió disposa d’una llista d’assistents, un ordre 
del dia, una convocatòria de lloc i hora. N’hi ha moltes i de molts tipus. En el punt següent 
veurem les més importants i les seves característiques. 
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Tutories:  És un punt de comunicació oral amb els alumnes. Cal considerar les tutories com un 
punt de comunicació del centre cap als alumnes per tot el que fa referència més enllà de la 
programació de les assignatures o crèdits. A banda, de les tutories preparades per cada tutor 
en funció de l’aula i del Projecte d’Acció Tutorial. 

Aules:  És la base de l’objectiu principal del centre. Transmetre coneixements, acompanyar en 
el desenvolupament dels joves, etc. Ho considerem com l’element de comunicació de la 
programació de cada assignatura o crèdit. 

Telèfon:  És un element clau tant per la comunicació interna o externa. El centre disposa d’una 
línia telefònica i d’una centraleta que dóna línia de telèfon als departaments i als despatxos de 
direcció i recepció. 

3.4.3. Comunicació no verbal 

Aquesta comunicació pertany a la comunicació oral, és tot el que envolta al missatge oral. La 
comunicació no verbal és la que no utilitza signes lingüístics per elaborar el missatge. Tota la 
comunicació oral conté un missatge no verbal. La major part de la informació que obtenim en la 
situació de comunicació interpersonal es deriva del missatge facial, de la postura física, de 
l’entonació, i només una petita part (al voltant d’un 10%) de les paraules. 

La comunicació no verbal utilitza un llenguatge més universal que qualsevol altre tipus de 
comunicació, ja que es basa en analogies, i per tant, reflexa els sentiments i pensaments de la 
persona. 

Una part molt gran de totes les comunicacions que es transmeten en els centres educatius 
tenen un caràcter no verbal. En una aula es poden trobar infinitat de signes de comunicació no 
verbal, igual que en una reunió o només en una conversa entre dos individus. 

Existeixen múltiples signes de comunicació no verbal, a continuació, hem recollit alguns 
exemples, que podem trobar sovint en les comunicacions orals d’un centre educatiu, d’una 
acceptació generalitzada del món occidental: (7) 

Sobre la mirada: 
⋅ Mirar molt a l’interlocutor denota l’existència de relació afectiva 
⋅ Escoltar sense mirar l’emissor és un símptoma de desacord 
⋅ Parlar sense mirar el destinatari revela falta de seguretat 
⋅ Apartar la vista de la persona al finalitzar una intervenció desanima a l’interlocutor a 

demanar la paraula. En canvi, una mirada franca i oberta suposa una invitació a 
intervenir. 

⋅ Baixar la mirada davant una invitació a participar, a assumir una responsabilitat o 
altres, indica que es declina l’oferiment. 

⋅ Mirar de reüll se sol interpretar com a signe de desconfiança o dubte. 

Sobre les expressions facials: 
⋅ L’expressió de la cara aporta informació sobre l’estat d’ànim de la persona. La zona de 

major intensitat expressiva són els ulls. 
⋅ Els tractats clàssics assenyalen que amb la mirada es poden transmetre les sis 

emocions bàsiques: sorpresa, dolor, ira, felicitat, tristesa i por. Tot i això, entre 
interlocutors coneguts amb la mirada es poden transmetre moltes més emocions que 
les sis bàsiques. 

Sobre les postures: 
⋅ Imitar, de manera inconscient, la postura corporal de l’interlocutor, sol interpretar-se 

com un signe d’acord 
⋅ Canviar freqüentment de postura durant una conversació, indica tensió interna, 

nerviosisme, inseguretat. 
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⋅ Inclinar-se endavant quan es parla, indica una actitud més positiva que fer-ho amb el 
cos inclinat enrere. 

⋅ Els braços o les cames creuades, indiquen una postura de protecció davant una 
situació d’agressió verbal o de trencament d’interessos personals. 

⋅ Dos persones que es disposen a competir, seuen una davant de l’altra, si es disposen 
a cooperar, ho fan una al costat de l’altra. 

Sobre les mans: 
⋅ Passar-se suaument la palma de la ma per la cara, demostra interès o atenció. 
⋅ Gratar-se amb l’índex la punta del nas o darrere l’orella indica desconfiança. 
⋅ Recolzar el cap sobre les mans o dibuixar són signes d’avorriment. 
⋅ Les mans obertes i relaxades indiquen sinceritat. El puny tancat o els dits creuats 

indiquen tensió. 

Sobre els moviments: 
⋅ Els moviments de cap assentint indiquen identificació, acord 
⋅ Aixecar-se per saludar o acomiadar-se d’una persona, indiquen una mostra d’afecte 

Sobre la manera de vestir: 
⋅ La manera de vestir transmet estatus o pertinença a un grup. En cada cas, cal tenir en 

compte i conèixer les rutines pròpies de cada institució. 

3.4.4. Comparació comunicació oral – escrita 

A l’hora d’escollir entre un o altre canal, no solen plantejar-se molts problemes ja que la pròpia 
naturalesa de la situació comunicativa el determina. Sovint s’utilitza la combinació de la 
comunicació oral i escrita. Així, per exemple, per arribar a una solució consensuada per la 
distribució de les tutories del professorat, cal tenir diverses conversacions i reunions, i finalment 
reflectir el resultat en un document escrit. 

Cada canal presenta les seves avantatges i inconvenients, que podem veure en el quadre 
següent. És fonamental a l’hora d’escollir l’opció adequada per cada situació, que en aquesta 
prevalguin els aspectes positius i es minimitzin els negatius, de cada modalitat: 

 COMUNICACIÓ ORAL COMUNICACIÓ ESCRITA 

A
V

A
N

T
A

T
G

E
S

 ⋅ És més ràpida 
⋅ Afavoreix la retroalimentació 

immediata 
⋅ Possibilita la transmissió de més 

volum d’informació en menys 
temps 

⋅ Es especialment apropiada per 
entrevistes i reunions 

⋅ Possibilita la creació d’un registre 
tangible de les comunicacions 
que pot ser verificat pels 
interlocutors 

⋅ Obliga a que el contingut del 
missatge sigui més rigorós, 
precís, lògic i clar 

⋅ Suposa un major compromís per 
l’emissor 

IN
C

O
N

V
E

N
IE

N
T

S
 

⋅ Les possibilitats de distorsió són 
elevades 

⋅ El risc d’interpretació personal és 
major: afavoreix la subjectivitat 

⋅ Permet la improvisació i 
l’ambigüitat de l’emissor 
 

⋅ Consumeix més temps 
⋅ No hi ha realimentació ràpida 
⋅ No hi ha seguretat de la recepció, 

ni de la interpretació 
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Per tant, serà molt important abans de transmetre un missatge saber si la millor manera de fer-
ho és de manera oral, escrita o combinada, en funció de pròpia finalitat, intenció i forma del 
missatge. 

3.5. Les reunions: Element bàsic de la comunicació 

Seguint l’esquema de l’estructura general del centre, l’esquema general de les reunions més 
importants del centre és el següent: 

 

En l’esquema que acabem de veure, podem observar les reunions més importants que es duen 
a terme al centre. Les principals reunions les trobem dins el professorat on hi trobem les 
reunions de departaments, dels equips docents, de l’equip directiu i el claustre de professors. 
Per part de l’alumnat hi ha el consell de delegats, i finalment podem trobar el consell escolar 
que és l’òrgan de màxima decisió del centre compost per representants de tots els agents 
involucrats en el centre. 

D’altra banda, hi han moltes més reunions, com poden ser les internes de l’AMPA o de 
projectes concrets com pot ser un Projecte d’Acció Tutorial (PAT) o reunions del coordinador 
pedagògic amb els caps de departament per temes concrets. 

Per analitzar les característiques comunicatives de les reunions més significatives que trobem 
al centre, primer les hem de concretar i definir. Així doncs, les característiques que ens 
interessarà analitzar de cada reunió serà: 

⋅ Participants: Qui hi participa 
⋅ Periodicitat: Cada quan es realitza 
⋅ President: Qui convoca la reunió, elabora l’ordre del dia i gestiona la mateixa 
⋅ Via de convocació: Mitjans comunicatius pels quals es convoquen els participants 
⋅ Element resultant: Actes i acords 
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 Per tant analitzem les reunions més importants que es realitzen al centre: 

Consell escolar: 

El Consell Escolar és l’òrgan de màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de 
participació democràtica en la gestió i presa de decisions, en el qual es troben representats tots 
els sectors de la comunitat educativa: alumnes, professors, famílies, AMPA personal 
d'administració i serveis (PAS), l'Equip Directiu i l'Administració.  Les principals funcions del 
consell escolar són, intervenir en el nomenament del director, aprovar els pressupostos del 
centre, participar en la configuració del PEC, supervisar la marxa general del centre, etc. 

⋅ Participants: Representants de tots els agents involucrats en el centre: 
� 6 professors 
� 3 alumnes 
� 2 pares/mares 
� 1 representant de l’AMPA 
� 1 director 
� 1 cap d’estudis 
� 1 secretari 
� 1 representant personal administratiu i serveis (PAS) 
� 1 representant ajuntament 
� 1 representant empresa 

⋅ Periodicitat: Trimestral (com a mínim) 
⋅ President: Director o secretari (Equip directiu) 
⋅ Via de convocació: e-mail, taulell d’anuncis i bústia AMPA 
⋅ Element resultant: Acta amb els acords presos de cada punt de l’ordre del dia. 

Claustre:  

El claustre de professors és l’òrgan format per la totalitat de professors que presten els seus 
serveis al centre. Té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i en cas convenient 
decidir, sobre tots els aspectes educatius del centre. L’assistència al claustre és obligatòria per 
tots els docents del centre. 

⋅ Participants: Tots els docents del centre 
⋅ Periodicitat: Trimestral. El mateix dia que el consell escolar, però abans per portar una 

opinió consensuada entre tots els docents 
⋅ President: Director o secretari (equip directiu) 
⋅ Via de convocació: e-mail, taulell d’anuncis 
⋅ Element resultant: Acta amb els acords presos de cada punt de l’ordre del dia. 

Reunions equip directiu:  

Les reunions d’equip directiu o també anomenades Junta directiva del centre, s'ocupa de la 
direcció, gestió i organització del centre i de vetllar per l'aplicació del PEC i pel compliment de 
la normativa vigent. 

⋅ Participants: Equip directiu: director, secretari, coordinador pedagògic, cap d’estudis 
d’ESO i Batxillerat i cap d’estudis de FP. 

⋅ Periodicitat: 2 per setmana (dimarts i dijous) 
⋅ President: Convocades automàticament, l’odre del dia és un funció de l’actualitat del 

centre 
⋅ Via de convocació: no s’apliquen 
⋅ Element resultant: Recull d’acords importants o fet que cal procedir degudament. 
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Reunions departament:  

Correspon als departaments l'elaboració de les programacions, la definició de les metodologies 
d’ensenyament – aprenentatge i l'establiment de criteris i mecanismes d'avaluació, entre altres 
funcions. El cap de cada departament s'ocupa de coordinar-ne les activitats i vetlla per la 
coherència dels continguts curriculars i dels processos d'avaluació 

⋅ Participants: Professors del departament 
⋅ Periodicitat: Depèn de cada departament, normalment 1 o 2 per trimestre 
⋅ President: Cap del departament 
⋅ Via de convocació: e-mail 
⋅ Element resultant: Acta amb els acords presos 

Reunions equip docent:  

Les reunions d’equips docents, són les reunions de tots els professors d’un mateix cicle, per fer 
el seguiment i l’avaluació del nivell concret. Les reunions obligatòries dels equips docents són 
les juntes d’avaluació, però sovint cal fer reunions de nivell a mig trimestre per resoldre 
conflictes, solucionar imprevistos o simplement revisar el funcionament general del nivell. 

⋅ Participants: Professors del mateix equip docent, és a dir del mateix nivell (ex. 2n ESO) 
⋅ Periodicitat: Avaluacions trimestrals i altres normalment cada dos mesos. 
⋅ President: Tutors 
⋅ Via de convocació: e-mail 
⋅ Element resultant: En avaluacions, la seva ratificació o les modificacions pertinents, i en 

reunions periòdiques els acords en funció de l’ordre del dia, i les accions a dur a terme 
en funció dels acords. 

Consell de delegats:  

El consell de delegats és l’òrgan de decisió i participació de l’alumnat del centre amb la 
representació de tots els delegats del centre. 

⋅ Participants: Delegats de tots els cursos de l’ESO, Batxillerat i FP. Pot ser que per 
temes específics es trobin només els delegats d’una sola etapa. 

⋅ Periodicitat: Normalment es troben trimestralment, tot i que pot ser més sovint si hi ha 
causes que ho requereixin, o menys sinó hi ha un equip de delegats que vetlla per fer-
ho. 

⋅ President: Normalment els delegats de més edat 
⋅ Via de convocació: e-mail, tutories 
⋅ Element resultant: Acta amb els acords presos 

Altres reunions:  

En el centre es realitzen moltes més reunions de caràcter formal, no entrarem en detall en 
cadascuna d’elles, però en veurem algunes de les que es realitzen al centre de forma 
periòdica, que per ordre d’importància seguirien les mencionades anteriorment: 

D’una banda trobem les reunions que engloben els projectes d’atenció a la diversitat, que les 
coordina des del centre el coordinador pedagògic: 

⋅ Reunions de l’EAP al districte 
⋅ Reunions de coordinació lingüística 
⋅ Reunions de gestió de l’aula d’acollida 

Aquestes reunions estan presidides pel coordinador pedagògic del centre o coordinades des 
del centre, en cas que siguin convocades des del districte, com és el cas de les reunions de 
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l’EAP. La periodicitat, els participants, i altres característiques són definides segons com estigui 
estructurat l’equip específic. Les convocatòries generalment són per correu electrònic. 

D’altra banda el coordinador pedagògic també acostuma a tenir reunions periòdiques 
establertes amb: 

⋅ Caps de departament: per temes generals relacionats amb les programacions els seus 
compliments, les normatives en qüestió relacionades i el funcionament general dels 
mateixos 

⋅ Tutors: Actualment el coordinador pedagògic amb tots els tutors del centre realitzen el 
Projecte d’Acció Tutorial, el PAT. I per tant, realitzen les reunions periòdiques per fer el 
seguiment de l’evolució del projecte. 

El secretari del centre també té altres reunions periòdiques derivades de les seves funcions 
com pot ser, per exemple: 

⋅ Amb el PAS: Reunió amb el Personal d’Administració i Servei, per tractar l’actualitat de 
les seves tasques associades, solucionar conflicte o revisar el normal funcionament. 

Cal destacar que hi ha moltes més reunions de més petit abast com pot ser una tutoria 
personalitzada d’un tutor amb un alumne per resoldre un cas concret, però les més importants 
a nivell de funcionament general del centre i la seva comunicació, són les que hem comentat. 

Finalment comentar que de pràcticament totes les reunions se n’extreu un document escrit que 
s’anomena acta, que és el document que recull els acords, els posicionaments, les decisions, 
etc. que han sorgit d’una reunió. És el document més important que queda després d’una 
trobada o reunió, ja que en cas de dubte, una acta aprovada és el document que prevaldrà, i 
que caldrà veure què es va dir , que es va acordar, etc. 

Per tant, si considerem les reunions com el mitjà de comunicació del centre més important, 
l’acta ha de tenir la mateixa o més, ja que representa el resultat d’aquesta reunió. Per això les 
actes s’arxiven degudament i s’aproven a la següent reunió com a primer punt de l’ordre del 
dia, perquè tothom aprovi el que reflexa de la reunió celebrada. 
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3.6. Els documents: De la comunicació i per a la co municació 

El document és l’element bàsic de la comunicació escrita, digital o convencional. És a dir, sobre 
tots els mitjans citats anteriorment de comunicació escrita, el suport bàsic és un document. El 
què pengem en el taulell d’anuncis és un document, el què posem a la bústia o enviem per 
correu electrònic és un document, etc. 

Per tant podem dir que el document és fruit d’una comunicació i també serveix per a la 
comunicació, per tant, és important veure quins són els principals documents del centre, qui hi 
és accessible, quan i a com, és a dir, a través de quin mitjà comunicatiu. 

Conjuntament amb el secretari del centre hem fet una anàlisi del què, el qui, el quan i el com 
dels documents més rellevants del centre: 

Document: 
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PEC * � � � � � � - - - - � - - - 
PCC * � � � � � � - - - - � - - - 
RRI * � � � � � � - - - - � - - � 
PAT * � � � � � � - - - - � - - - 
Lleis � � � � � � - - - - � - - - 
Consell escolar (actes) � � � � � � � � � � � - - - 
Notícies � � � � � � � � � � � - � - 
Horaris professorat � � � � � � - - - - � - - � 
Horaris alumnes � � � � � � - - - - � - � � 
Reunions conv./actes � � � � � � � � � � � � - � 
Expedients � � � � � � � � � � � � � - 
Calendari � � � �  � � � � � � - � � 
Pressupostos � � � � � � � � � � � - - � 
Preinscripcions � � � � � - - - � � � - - � 
Matriculacions � � � � � � - - - � � - - � 
Programacions � � � � � � - - - - � - - � 
Escola-empresa � � � � � � � � � � � - - � 
Projectes específics � � � � � � � � � � � - - - 
Certificacions/Títols � � � � � � � � � � � � - � 
Tutoria � � � � � � � � � � � - - - 
Espais � � � � � � - - - - � - - - 
Material � � � � � � - - - - � - - - 
Menjador � � � � � � - - - - � - - - 
Biblioteca � � � � � � - - - - � - - - 
Extraescolars � � � � � � � � � � � - - � 
AMPA * � � � � � � � � � � � - - � 
Departaments � � � � � � - - - - � - - � 
Fitxes professorat � � � � � � - - - - � - - - 
Equips treball � � � � � � � � � � � - - � 
Suport TIC � � � � � � � � � � � � - � 
Ofertes formatives � � � � � � � � � � � - - � 
Claustre � � � � � � � � � � � - - � 

*PEC (Projecte Educatiu de Centre), PCC (Projecte Curricular de Centre), RRI (Reglament de Règim Intern), PAT 
(Projecte d’Acció Tutorial), AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) 
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Cal tenir en compte que el document és un element molt important en la comunicació del 
centre, ja que es troba en totes les seves fases: 

Per començar un document serveix per establir un procés comunicatiu, com pot ser una 
convocatòria de reunió. 

I el seu gran caràcter comunicatiu resideix en el fet de ser un element que mostra el resultat 
d’una comunicació, com poden ser, una acta d’una reunió, l’elaboració d’uns pressupostos, 
l’inventari de material, l’elaboració aprovació del PEC, etc. 

I per a la comunicació, és a dir, per comunicar els acords d’una reunió, informar dels 
pressupostos aprovats, conèixer la totalitat de material disponible, transmetre la filosofia del 
centre (PEC), etc. respectivament, dels exemples anteriors. 
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4. Anàlisi de la comunicació actual 

4.1. Mitjans de comunicació. Característiques princ ipals i DAFO 

Per fer l’anàlisi dels mitjans de comunicació comentats en l’apartat 3.3. farem una llista de 
punts a valorar per cada un d’ells. Els punts que valorarem seran els següents: 

Direcció:  Ascendent (A), Descendent (D), Transversal (T) o Exterior (E) 

Ús:  Cada quan s’utilitza el mitjà: Puntual, Regular o Continu 

Utilitat:  Quina és la utilitat de la seva comunicació: Baixa, Mitja o Alta 

Manteniment:  Tasques de manteniment del mitjà: Mínim, Baix, Mig o Alt 

Arriba?:  Amb quin grau arriba la informació transmesa al seu destinatari: Poc, Mig o Alt 

Intel·ligible:  Quina és la intel·ligibilitat de la informació:  Baix, Mig o Alt 

Sensibilitza?:  En quin grau la informació pot sensibilitzar el seu receptor: Gens, Poc o Molt 

Aplicació subjectiva:  La subjectivitat que aporta l’emissor cap al receptor: Positiva o Negativa 

A continuació podem veure les característiques citades per cada mitjà de comunicació, el seu 
anàlisi DAFO, i una valoració segons els anàlisis anteriors: 

Taulell d’anuncis: 

⋅ Direcció: A/D/T 
⋅ Ús:  Puntual 
⋅ Utilitat: Baixa 
⋅ Manteniment: Baix 
⋅ Arriba?: Poc 
⋅ Intel·ligible: Baix 
⋅ Sensibilitza?: Gens 
⋅ Aplicació subjectiva: Negativa 

DEBILITATS FORTALESES 

⋅ Arriba només a qui para a mirar-lo. 
⋅ No és personalitzat 

 

⋅ Accessible a tots els agents 
⋅ Senzillesa 

AMENACES OPORTUNITATS 

⋅ Qualssevol anunci en pot tapar un altre 
o ser arrencat per algú. 

 
⋅ Complement per acompanyar un altre 

mitjà 

• Valoració:  El taulell d’anuncis és un mitjà de comunicació, molt senzill i d’una àmplia 
accessibilitat. N’existeixen varis repartits per diferents espais i passadissos del centre, i 
són útils per anuncis esporàdics, articles d’actualitat, formacions alternatives, 
informacions de festivitats organitzades per l’AMPA, etc. o com a complement a 
informacions enviades mitjançant altres mitjans. 
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Bústies professors:   

⋅ Direcció: D/T 
⋅ Ús: Regular (amb tendència baixant) 
⋅ Utilitat: Alta 
⋅ Manteniment: Baix 
⋅ Arriba?: Mig (no es mira amb suficient freqüència) 
⋅ Intel·ligible: Mig 
⋅ Sensibilitza?: Poc 
⋅ Aplicació subjectiva: Positiva 

DEBILITATS FORTALESES 

⋅ No hi ha hàbits de mirar la bústia amb 
freqüència 

⋅ Suport base paper 

⋅ Extensió del correu ordinari per cada 
professor, de forma personal. 

⋅ Monopoli Comunicació: format paper – 
personalitzat – intern i extern. 

AMENACES OPORTUNITATS 

⋅ Polítiques reciclatge 
⋅ Digitalització de les comunicacions 

 

• Valoració:  Les bústies de la sala de professors, són un mitjà de comunicació que havia 
estat molt útil, abans del “boom” dels e-mails, i que cada cop està més en desús. Tot i 
això, la fortalesa de l’exclusivitat d’espai per enviar o rebre documents en format paper 
de forma personalitzada i tant pel correu intern com extern, a més d’un manteniment 
físic baix, permet que es mantingui el seu ús regular i per això segueix utilitzant-se, 
sense que sigui un problema el seu manteniment i el seu espai. 

Correu convencional:  Recordem que el correu convencional només s’utilitza com a element 
de comunicació amb les empreses i l’administració. Amb les famílies, per norma ja no s’utilitza. 
Va estretament relacionat amb les bústies dels professors. 

⋅ Direcció: E 
⋅ Ús: Regular (administració, empreses, ...) 
⋅ Utilitat: Alta 
⋅ Manteniment: Baix 
⋅ Arriba?: Mig 
⋅ Intel·ligible: Mig  
⋅ Sensibilitza?: Poc 
⋅ Aplicació subjectiva: Positiva 

DEBILITATS FORTALESES 

⋅ Suport base paper 
⋅ Monopoli: Comunicació: format paper – 

exterior 

AMENACES OPORTUNITATS 

⋅ Digitalització dels documents 
⋅ Polítiques reciclatge 

 

⋅ Valoració:  És evident que el correu convencional ha baixat molt, des del boom de les 
comunicacions digitals, però tot i així, segueix sent un element de comunicació 
imprescindible per un centre educatiu. Tot i que, cal cada cop anar passant més totes 
les comunicacions al món digital. 
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Bústia de suggeriments:   

⋅ Direcció: A 
⋅ Ús: Puntual 
⋅ Utilitat: Baixa 
⋅ Manteniment: Baix 
⋅ Arriba?: Poc 
⋅ Intel·ligible: Mig 
⋅ Sensibilitza?: Poc 
⋅ Aplicació subjectiva: Negativa 

DEBILITATS FORTALESES 

⋅ Es complex tot el procediment fins a 
obtenir resultats 

⋅ No hi ha justificant de recepció 

⋅ Anonimat 
⋅ Accessible a tots els agents 

AMENACES OPORTUNITATS 

⋅ Qualiteasy (No conformitats)  

⋅ Valoració:  La bústia física de suggeriments, és un element que ja li queda poca utilitat. 
El fet de no tenir garanties de recepció i no saber si s’ha valorat la petició, si no o 
perquè s’ha descartat, és una gran debilitat. La implantació del Qualiteasy conforma 
una gran amenaça, ja que disposa d’una opció de no conformitats per generar les 
queixes, reclamacions o suggeriments pertinents. 

Agenda alumnat:   

⋅ Direcció: E 
⋅ Ús: Puntual 
⋅ Utilitat: Baixa 
⋅ Manteniment: Baix 
⋅ Arriba?: Mig 
⋅ Intel·ligible: Alt 
⋅ Sensibilitza?: Poc 
⋅ Aplicació subjectiva: Positiva 

DEBILITATS FORTALESES 

⋅ Missatges curts i concisos  

⋅ Justificant de recepció, mitjançant la 
firma de rebut 

⋅ Possibilitat de resposta 
⋅ Manteniment mol baix 

AMENACES OPORTUNITATS 

⋅ Depèn de l’alumne en concret  

⋅ Valoració:  L’agenda és un element que l’alumne utilitza a diari i viatja cada dia de casa 
al centre. Per tant, és un bon mitjà per una relació molt concreta de missatges breus 
entre el tutor i les famílies de forma personalitzada, a banda de tenir un manteniment 
molt baix. Tot i això, pot ser interessant trobar alternatives a la comunicació amb les 
famílies que eliminin la dependència dels alumnes. 
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Correus electrònics (e-mails):   

⋅ Direcció: A/D/T/E 
⋅ Ús: Continu 
⋅ Utilitat: Alta 
⋅ Manteniment: Mig  
⋅ Arriba?: Molt 
⋅ Intel·ligible: Mig 
⋅ Sensibilitza?: Poc 
⋅ Aplicació subjectiva: Depèn de l’enviament 

DEBILITATS FORTALESES 

⋅ Dependència del món virtual 
⋅ Món digital (no ocupa espai físic) 

AMENACES OPORTUNITATS 

⋅ Saturació de les bústies d’entrada 
⋅ Digitalització dels documents 
⋅ Creixement món digital 

⋅ Valoració:  És evident que el correu electrònic és l’eina més utilitzada per les 
comunicacions escrites. Hem d’aprofitar les avantatges que ens permet però de forma 
adequada sense saturar-lo. Ideal per les convocatòries de reunions i tenir en compte 
que podem afegir-hi un justificant de recepció. 

Moodle:   

⋅ Direcció: A/D 
⋅ Ús: Continu 
⋅ Utilitat: Alta 
⋅ Manteniment: Baix 
⋅ Arriba?: Molt 
⋅ Intel·ligible: Mig 
⋅ Sensibilitza?: Poc 
⋅ Aplicació subjectiva: Negativa 

DEBILITATS FORTALESES 

⋅ Dependència món virtual 

⋅ Permet gran quantitat de funcions per la 
relació acadèmica amb l’alumne 

AMENACES OPORTUNITATS 

 ⋅ Creixement i ampliacions 

⋅ Valoració:  El moodle és una plataforma de nova generació que està en gran 
creixement. Les seves avantatges i aplicacions són moltes, per tant, cal seguir 
utilitzant-lo i aprofitar-lo pels bons resultats i facilitats que dóna en la comunicació entre 
el professor i els alumnes. 
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Web:   

⋅ Direcció: A/D/T/E 
⋅ Ús: Continu 
⋅ Utilitat: Baixa 
⋅ Manteniment:Alt  
⋅ Arriba?: Poc 
⋅ Intel·ligible: Baix 
⋅ Sensibilitza?: Poc 
⋅ Aplicació subjectiva: Negativa 

DEBILITATS FORTALESES 

⋅ Manteniment: actualització periòdica 

⋅ Punt d’informació senzill i visual 
⋅ Punt d’accés al moodle i al correu 

electrònic 

AMENACES OPORTUNITATS 

 ⋅ Participació de l’alumnat 
⋅ Lligar-la amb les xarxes socials 

⋅ Valoració:  La web del centre és un punt d’informació pràcticament obligatori per donar 
una visió general del centre a qualsevol persona que des de casa vulgui conèixer que 
es fa en el centre. Cal aprofitar que és el punt d’entrada del moodle i del correu 
electrònic per posar-hi notícies i esdeveniments i sigui així un punt d’informació i 
notícies actualitzades, fet pels mateixos alumnes. 

Qualiteasy:   

⋅ Direcció: A/D/T 
⋅ Ús: Continu 
⋅ Utilitat: Mitja 
⋅ Manteniment: Baix 
⋅ Arriba?: Mig 
⋅ Intel·ligible: Baix 
⋅ Sensibilitza?: Gens 
⋅ Aplicació subjectiva: Negativa 

DEBILITATS FORTALESES 

⋅ Complexitat aparent 

⋅ Caràcter notarial 
⋅ Oficialitat documental 

AMENACES OPORTUNITATS 

 ⋅ Ampliació i actualització automàtica 
segons canvis en l’administració 

⋅ Valoració:  El qualiteasy és una plataforma de documentació digital oficial que permet 
unificar tots els tipus de documents oficials i els seus tràmits de forma estandaritzada. 
Seguir treballant amb ell i adapatar-s’hi cada vegada més és important per simplificar i 
centralitzar processos burocràtics documentals. 
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Plataforma SMS: 

⋅ Direcció: E 
⋅ Ús: Puntual 
⋅ Utilitat: Mitja 
⋅ Manteniment:  Baix 
⋅ Arriba?: Mig 
⋅ Intel·ligible: Mig 
⋅ Sensibilitza?: Poc 
⋅ Aplicació subjectiva: Negativa 

DEBILITATS FORTALESES 

⋅ Sensibilitza poc un SMS 

⋅ Enviar gran quantitat d’SMS de publicitat 
a baix preu 

AMENACES OPORTUNITATS 

 ⋅ Publicitar portes obertes 
⋅ Publicitar sessions especials o 

informatives 

⋅ Valoració:  La plataforma de SMS’s permet enviar missatges a un gran nombre de 
números mòbils per un preu molt reduït. Cal utilitzar-lo per fer bona promoció del centre 
després de jornades portes obertes o sessions informatives. 

 

Telèfon:   

⋅ Direcció: A/D/T/E 
⋅ Ús: Puntual 
⋅ Utilitat: Mitja 
⋅ Manteniment: Baix 
⋅ Arriba?: Molt 
⋅ Intel·ligible: Alt 
⋅ Sensibilitza?: Molt 
⋅ Aplicació subjectiva: Positiva 

 

DEBILITATS FORTALESES 

⋅ No contesta 
⋅ No queda constància enlloc de la 

comunicació realitzada 

⋅ Rapidesa 
⋅ Baix manteniment 

AMENACES OPORTUNITATS 

  

⋅ Valoració:  Pot solucionar una qüestió en 2 minuts que d’una altra manera podria ser 
molt més complex. S’ha de limitar a consultes ràpides i efectives, que d’altra manera 
podria costar un matí enviant correus electrònics. 
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Reunions:   

⋅ Direcció: A/T/E 
⋅ Ús: Puntual 
⋅ Utilitat: Mitja 
⋅ Manteniment: No aplica  
⋅ Arriba?: Molt 
⋅ Intel·ligible: Alt 
⋅ Sensibilitza?: Molt 
⋅ Aplicació subjectiva: Positiva 

DEBILITATS FORTALESES 

⋅ Presencialitat de tots els convocats 

⋅ Possibilitats d’arribar a acords més 
fàcilment 

⋅ Sensibilització 

AMENACES OPORTUNITATS 

⋅ Generació de conflictes interpersonals  

⋅ Valoració:  És evident que les reunions són un element bàsic molt important de la 
comunicació als centres. Per això, cal buscar bones dinamitzacions i fer-les un punt de 
participació i compromís amb el centre, en què els participants tinguin ganes de 
participar i estiguin conscienciats de la seva importància. 

 

Tutories / Aula:   

⋅ Direcció: A/D 
⋅ Ús: Puntual 
⋅ Utilitat: Mitja 
⋅ Manteniment: No aplica 
⋅ Arriba?: Molt 
⋅ Intel·ligible: Alt 
⋅ Sensibilitza?: Molt 
⋅ Aplicació subjectiva: Positiva 

 

DEBILITATS FORTALESES 

 ⋅ Sensibilització 
⋅ Hi ha tots l’alumnat de l’aula present 

AMENACES OPORTUNITATS 

⋅ Passotisme 
⋅ Motivació per més participació 

⋅ Valoració:  És una bona opció aprofitar una aula o una tutoria per fer una comunicació 
que no sigui estrictament de la programació curricular, sinó d’altres aspectes del centre. 
Cal buscar dinàmiques i maneres d’explicar les coses adaptades a l’alumnat. 
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4.1.1. Taula resum 

Característiques bàsiques dels mitjans de comunicac ió utilitzats: 

Dispositius  Direcció  Us/Utilitat/Manten.  Arriba?  Intel·ligib.  Sensibilitza?  AP. Subjectiva  

Taulell 
d’anuncis  A/D/T  Puntual /Baixa/Baix Poc Baix Nada  Negativa  

Bústies de 
professors D/T  Regular/Alta/Baix Mig Mig Poc Positiva  

Correu 
convencional E Regular/Alta/Baix Mig Mig Poc Positiva 

Bústia de 
suggeriments  A  Puntual/Baixa/Baix Poc  Mig  Poc  Negativa  

Agenda de 
l’alumnat E Puntual/Mitja/Baix Mig Baix Poc Positiva 

e-mails  A/D/T/E Continu/Alta/Mig  Molt  Mig Poc  Depèn 

Moodle A/D Continu/Alta/Baix Molt Mig Poc Negativa 

Web  A/D/T/E  Continu/Baixa/Alt Poc  Baix  Poc Negativa  

Qualiteasy  A/D/T  Continu/Mitja/Baix  Mig  Baix  Gens  Negativa 

Plataforma 
SMS E Puntual/Mitja/Baix Mig Mig Poc Negativa 

Telèfon A/D/T/E Puntual/Mitja/Baix Molt Alt Molt Positiva 

Reunions  A/T/E Continu/Alta/N.A.  Molt  Alt Molt  Positiva  

Tutories/Aula A/D Puntual/Mitja/N.A. Molt Alt Molt Positiva 
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5. Propostes de millora 

5.1. Millores dels mitjans de comunicació 

Les propostes de millora dels mitjans han estat pensades per cada mitjà de comunicació de 
forma independent en funció de la seva utilitat i basant-nos en l’anàlisi de les seves 
característiques i principalment en l’anàlisi DAFO que ens permet veure com podem millorar 
aprofitant fortaleses i oportunitats, i evitant debilitats i amenaces. 

Taulell d’anuncis: 

⋅ Realitzar neteja periòdica. Establir període de manteniment 
⋅ Utilitzar-lo com a complement de l’apartat noticies de la web 
⋅ Ús d’informació externa poc rellevant, és a dir, no limitar-lo com a únic mitjà d’una 

informació important. 

Bústies de professors 

⋅ Utilitzar-la només per correu postal i documentació en format paper, ja sigui de 
missatgeria interna o externa. 

⋅ No utilitzar-la com a recipient de convocatòries, potenciar convocatòria digital. 

Correu convencional 

⋅ Limitar-lo a la comunicació amb empreses o l’administració, i amb aquells documents 
que sigui obligatori fer-ho en format paper. 

⋅ No hi ha problema en que s’utilitzi cada cop menys, no ocupa espai, ni té cap 
manteniment econòmic. Només cal comprovar la bústia periòdicament. 

Bústia de suggeriments 

⋅ Limitar-la en la mesura possible al Qualteasy. Atendre “només” les reclamacions / 
queixes / suggeriment canalitzades pel mateix. 

⋅ Alternativa digital de bústia de suggeriments digital pels agents que no tenen accés al 
Qualiteasy. 

⋅ Eliminar la bústia física, ja que pràcticament no s’utilitza, donant l’alternativa digital. 

Agenda de l’alumnat 

⋅ Aprofitar-la com a suport paper de comunicació entre el tutor i les famílies amb un bon 
justificant de recepció. 

⋅ No utilitzar-la com a mitjà per comunicacions d’alta importància, ja que la dependència 
de que arribi està en mans de l’alumne. 

E-mails 

⋅ Evitar l’enviament massiu d’informació sense filtrar. 
⋅ Nombrar / Proposar gestors de filtrat de la informació. Correu resum. 
⋅ Utilitzar-lo com a mètode únic per relacions professionals (Reunions, memoràndums 

,etc.) 
⋅ Potenciar el justificant de recepció 

Moodle 

⋅ Fer formació als docents per aprofitar-lo en totes les seves possibilitats. 
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Web: 

⋅ Fer una revisió a fons per eliminar obsolències. 
⋅ Habilitar una secció de notícies i briefings amb accés en detall. 
⋅ Designar redactors per departaments encarregats de l’actualització. 
⋅ Potenciar el seu ús per les relacions de convivència (avisos de sortida, alarmes, noves 

adquisicions, nou professorat, etc.) 

Qualiteasy: 

⋅ Ampliar la bústia de suggeriments mitjançant les no conformitats 
⋅ Fer formació 

Plataforma SMS: 

⋅ Demanar el mòbil al possible alumnat després de la jornada de portes obertes i 
mantenir-lo al corrent dels períodes de matriculacions o altres informacions importants. 

Reunions i actes: 

Com hem vist, les reunions són un dels elements comunicatius del centre més 
importants. El resultat de les reunions, les actes, són l’element que queda d’aquesta 
reunió, i per tant passa a ser un element de màxima importància en la comunicació del 
mateix. 

Així doncs, després de veure la importància de que les reunions siguin un punt 
d’intercanvi participatiu i dinàmic, que les actes són un document que cal tenir present, i 
que, en l’actualitat una problemàtica del centre, reflectida pel seu secretari, és que 
sovint, es prenen uns acords, queden en acta, però la gent se’n oblida i segueix fent 
com si no se n’hagués parlat, proposarem punts per fer la reunió més dinàmica i 
participativa i també una proposta per prendre més consciència de les actes. 

Dinamització reunions : Per fer les reunions més dinàmiques proposem els següents 
punts: 

⋅ Enviar amb temps la convocatòria per tal que els convocats la puguin veure 
amb temps i reflexionar personalment sobre els punts de l’ordre del dia com a 
treball personal individual abans de la reunió. 

⋅ Un cop a la reunió, i abans de que consti en acta l’acord al qual s’ha arribat 
sobre un punt concret, recordar que l’acord és oficial i que el silenci atorga i per 
tant que tots els convocats que no s’ha pronunciat accepten de bon grat 
l’acord, sense que més endavant generi problemes i conflictes. 

Actes digitals: 

⋅ A l’hora d’enviar les actes fer-ho en un format senzill i ràpid de veure. 
⋅ Visualització ràpida del títol del punt de l’ordre del dia i un petit resum amb una 

frase o dues de l’acord el qual s’ha arribat. 
⋅ Una opció d’ampliar o “llegir-ne més” amb tota la descripció del punt de l’odre 

del dia. De manera que al fer click s’amplia la informació corresponent. 
D’aquesta manera, aconseguim que al rebre l’acta per correu electrònic, si la 
persona no té massa temps i veu tota l’acta en detall de tots els acords, no se 
la llegirà o la llegirà per sobre. 
En canvi, si de cada punt de l’ordre del dia veu una frase, és més fàcil que la 
llegeixi i li quedi clara, i en cas de tenir més temps i voler-ne conèixer els 
detalls, té l’opció de “llegir-ne més” per ampliar tota la informació. 
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5.2. Propostes concretes de millores en la comunica ció i mètodes per a 
la seva avaluació 

Com hem vist en l’apartat anterior, hem fet unes propostes per a la millora de la comunicació 
en certs aspectes específics dels mitjans utilitzats, per millorar els objectius de la comunicació 
proposats al principi del treball. A continuació proposem unes millores concretes de la 
comunicació del centre, en aspectes específics extrets de problemàtiques sorgides 
d’entrevistes amb professors o membres de l’equip directiu: 

5.2.1. Comunicació amb les famílies 

Actualment, com ja hem vist en els apartats anteriors, la comunicació amb les famílies és 
manté bàsicament a través de l’agenda, documents en format paper entregats a l’alumnat, i el 
correu electrònic de forma no oficial, ja no totes les famílies en disposen. De manera, vàrem 
veure que aquesta comunicació, que per la vida al centre de l’alumne és un punt molt important 
podria millorar substancialment. 

Així doncs proposem una nova manera de comunicació del centre amb les famílies: Accés al 
moodle per a les famílies. 

A principi de curs, a banda de subministrar una compta de moodle a cada alumne en funció de 
la seva matrícula, també se’n subministrarà una a la família de l’alumne que també dependrà 
de la seva matrícula. 

L’estructura de la compta de moodle per a les famílies serà de la manera següent: 
(Anomenarem apartats als espais virtuals independents en què normalment es divideixen les 
assignatures): 

⋅ Apartat del centre anomenat: “Centre IES XXXXX” (8). Aquest apartat contindrà la 
informació relativa al centre següent: 

� Carta de compromís 
� Projecte Educatiu de Centre 
� Reglament de Règim Intern 
� Calendari general del centre 
� Extraescolars 
� I altres documents d’informació d’events concrets: 

⋅ Notícies 
⋅ Festivitats: Castanyada, Carnestoltes, Festa final de curs, etc. 
⋅ Esdeveniments extraordinaris 

 
⋅ Apartat de tutoria anomenat: “Tutoria Nom_Del_Tutor”. En aquest serà l’espai 

d’intercanvi d’informació entre el tutor i les famílies. El seu contingut serà el següent: 
� Fòrum de comunicació, per comentar fets concrets, concretar visites, etc. 
� Espai d’informacions generals: 

⋅ Informació de sortides 
⋅ Convocatòries de reunions 
⋅ Altres documents informatius 

 
⋅ Apartats de les assignatures anomenats: “Nom_Assignatura Famílies”. Aquest serà 

l’espai on les famílies podran estar al corrent de les informacions concretes de cada 
assignatura. Els apartats de cada assignatura dependran del professor de la mateixa, 
bàsicament poden ser: 

� Informació específica de l’assignatura 
� Notes.  
� Faltes injustificades 

Pel tema de les notes i faltes és important que el Consell escolar ho aprovi, i tenir en 
compte que cal garantir en tot moment la Llei de Protecció de Dades, vetllar per la 
seguretat dels expedients, que no es filtrin, ni es vulneri el dret a la intimitat. 
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La comunicació amb les famílies la centralitzarem amb el tutor de manera que en els apartats 
de cada assignatura, no hi introduirem fòrums pel contacte amb les famílies, ja que crearíem 
diversos canals de comunicació i podria donar lloc a conflictes. Es millor centralitzar la 
comunicació amb el tutor. 

La implantació d’aquesta nova comunicació no es pot fer de manera directa, eliminant 
directament els mètodes de comunicació fins ara utilitzats, ja que el canvi cal fer-lo de forma 
progressiva. De totes maneres, en tot cas cal donar l’opció de que les famílies no disposin 
d’Internet i per tant, optin per rebre la informació de forma convencional. 

5.2.1.1. Avaluació de la proposta 

Per avaluar, la millora de la comunicació amb les famílies segons el mètode proposat ho farem 
mitjançant indicadors. Aquests indicador seran tres: 

⋅ Comptadors de visites i de descàrregues, i per tant, podrem saber quantes famílies han 
utilitzat i en quina mesura la plataforma. 

⋅ Participació als fòrums de comunicació personal amb el tutor 
⋅ Qüestionari de valoració de la plataforma. S’elaborarà un petit qüestionari amb les 

següents preguntes per veure la satisfacció dels pares amb el nou mètode de 
comunicació: 

� Ha estat fàcil introduir-se en la nova comunicació amb el centre? 
� És millor la nova comunicació, que fer-ho mitjançant agendes, documents en 

mà i e-mails? 
� Ha millorat la seva comunicació amb el centre? 
� Ha sigut útil implantar la nova comunicació amb el centre? 

⋅ Les respostes per a cadascuna de les preguntes seran tancades i 
estaran composades per: Molt – Bastant – Indiferent – Poc – Gens. 

� Finalment deixarem un espai per comentaris i suggeriments. 

Amb aquests tres indicadors podrem fer un bon estudi, per avaluar la nova proposta de 
comunicació i prendre les decisions conseqüents al respecte. 

Un problema que apareix és amb les comunicacions en què cal un justificant de recepció. 
Mitjançant la plataforma es pot fer acceptar de forma escrita en un fòrum o mitjançant una 
aplicació concreta, però caldria fer un estudi de la seva validesa. 

Per tant, en la primera fase d’implantació, els documents amb necessitat de justificant de 
recepció, seguiran sent en format paper, tot i que s’estudiarà la possibilitat de fer-ho mitjançant 
l’aplicació. 
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5.2.2. El centre a les xarxes socials: #ies_xxxxx ( 8) 

Actualment, sovint ja hem sentit que, un correu electrònic ja és el passat. Aquesta és l’època de 
les xarxes socials i per tant hem d’aprofitar-les per millorar la comunicació del centre. Aquest 
projecte és anomenat: “#ies_xxxxx” (8), i persegueix els següents objectius principals: 

⋅ El primer, òbviament relacionat amb la comunicació, pretén entrar el centre en un nou 
món de la comunicació que són les xarxes socials, i extreure’n les seves avantatges 
com a element comunicatiu envers els mateixos alumnes i l’exterior. 

⋅ El segon, té una component més educativa, i és generar-lo, actualitzar-lo i gestionar-lo 
des del departament d’informàtica amb el treball dels propis alumnes, aconseguint així 
dos sub – objectius implícits: 

� Convertir els alumnes amb agents comunicatius del centre cap a l’exterior. Fet 
que permetrà als mateixos generar la informació, penjar-la i gestionar-la, 
augmentat així el seu compromís i el seu sentiment de pertinença en el centre. 

� Conscienciar i educar de les avantatges, però sobretot dels perills que també 
podem tenir si no filtrem la informació personal que introduïm en les xarxes 
socials. 

La proposta concreta és la següent: 

El projecte es treballarà amb els alumnes de l’ESO, que són els alumnes que s’introdueixen en 
el món de les xarxes socials i a l’hora per temes d’edat són els més vulnerables, i més 
susceptibles de fer un mal ús de les mateixes. 

Es durà a terme durant les classes d’informàtica on per començar és crearà una compta de 
“Facebook” i una de “Twitter” del centre. 

En aquestes la informació bàsica que s’hi introduirà (o anirà introduint), serà la següent: 

⋅ Informació bàsica del centre 
⋅ Anuncis esdeveniments 
⋅ Publicació les notícies, articles, documents d’interès 
⋅ Extraescolars 
⋅ Festivitats 
⋅ Formacions alternatives 
⋅ Fotos dels esdeveniments amb els permisos i privacitat adient. 
⋅ etc. 

Durant les classes d’informàtica, i per petits grups es treballarà de forma paral·lela amb la 
programació l’elaboració dels documents o informació a introduir i penjar-la de forma correcta i 
adient, de manera que la resta d’alumnes i individus exteriors que segueixen o són amics amb 
el centre estaran a la última de les novetats del mateix. 

Es tractarà l’elaboració de la informació, la seva privacitat i els perills de no treballar amb 
compte en les xarxes socials, de manera que els alumnes prenguin consciència i a l’hora 
aprenguin a gestionar la informació. 

Per fer-ho de forma correcta caldrà introduir i adaptar el projecte a la programació del curs de 
l’assignatura d’informàtica. 

Les contrasenyes per l’accés a les comptes, seran només conegudes pels professors 
d’informàtica o els corresponents assignats, de manera que els alumnes de forma independent 
no puguin fer un mal ús de les comptes del centre. 
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5.2.2.1. Avaluació de la proposta 

Per avaluar, aquesta proposta d’avaluació es farà segons el seguiment i la vida a les xarxes. 
Un punt important pel funcionament de la proposta és un bon manteniment i actualització de les 
comptes, per tal que no quedin obsoletes i abandonades, deixant de ser així un element de 
comunicatiu. 

Així doncs, l’avaluació es farà des de la mateixa aula d’informàtica, on es treballarà les visites 
rebudes, els seguiments, els amics fets, i tots els paràmetres interns de cadascuna d’elles, que 
ens permetran fer-ne una avaluació, a partir de la qual, es proposaran millores per la continuïtat 
del projecte. 
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5.2.3. Millora de la comunicació ascendent mitjança nt el Consell de 
Delegats 

Partint de la base que els alumnes del centre són l’objecte principal en el que recau el màxim 
objectiu del centre, una bona proposta per a la millora de la comunicació en el centre es 
permetre a l’alumnat participar de forma activa en la vida del mateix, ja sigui decisions, 
celebracions, actes protocol·laris, etc. 

L’activitat actual del Consell de Delegats del centre és poca, algun tutor o professor sovint 
recorda als delegats més veterans que s’haurien de reunir per comentar el punts concrets en 
cada moment. El problema és que tots els delegats de totes les classe junts en una reunió, 
davant una sèrie de temes que bàsicament no s’hi senten identificats o partícips, són poc 
participatives. Per tant proposem una nova manera d’enfocar el Consell de Delegats, que 
funciona en quatre fases: 

⋅ Fase 1, Tutoria:  Una o dues tutories al trimestre es dedicarà al Consell de Delegats: 
� 1.1. Explicació temes o punts a debatre:  El tutor explicarà quins són els 

temes d’actualitat i debat del centre. Per quin motiu són importants, perquè ells 
hi estan implicats i en quina mesura, quines són les possibles solucions al tema 
plantejat, etc. És important que l’explicació sigui planera i l’alumne s’hi veig 
reflectit en algun punt. 

� 1.2. Debat:  Els temes o punts explicats es posaran a debat. El professor farà 
de moderador. És important que es faci un debat participatiu i ben moderat, i 
s’arribi a un consens si és possible i sinó mitjançant una votació a un acord 
sobre cada tema concret. 

� 1.3. Acords:  S’elaborarà una petita acta amb els acord arribats a l’aula, per 
cada punt. El delegat se l’endurà a la següent etapa del procés: el CDE: 
Consell de Delegats d’Etapa. 

Treballant des de la tutoria impliquem directament tots els alumnes de la classe de d’un 
ambient conegut i de confiança, en el qual tots s’implicaran de forma més activa. És 
important que el tutor tingui coneixement dels punts que tenen més transcendència pels 
alumnes i que es duran a debat al Consell Escolar o en algun altre òrgan decisori. 

⋅ Fase 2, Consell de Delegats d’Etapa (CDE):  El CDE, és una reunió de tots els 
delegats d’una etapa, és a dir, 4 reunions de forma paral·lela i independent: 

� ESO 1r cicle 
� ESO 2n cicle 
� Batxillerat 
� Formació Professional 

Aquesta reunió a principis del procés serà convocada per un dels tutors que farà el 
seguiment, però a mesura que el procés avanci, l’objectiu és que els mateixos delegat 
convoquin les reunions. El procés participatiu proposat per aquestes reunions és el 
següent: 

� 2.1. Lectura dels punts de l’ordre del dia:  El delegat de menys edat de tots 
els presents en el CDE farà la lectura dels punts que es tractaran en la reunió. 

� 2.2. Lectura dels acords de cada aula:  Cada delegat farà una lectura ràpida 
dels acords resultants de la fase 1. 

� 2.3. Debat:  Els delegats hauran d’arribar a uns acords comuns en funció de 
tots els diferents punts de vista presentats per cadascun dels membres. El 
debat també es molt important que es faci de forma participativa i democràtica, 
i sempre que sigui possible arribar als acords de forma consensuada. En cas 
de no ser possible, procedir per votacions. Els moderadors del debat seran el 
delegat de més edat i el de menys. 

� 2.4. Acords del CDE:  Es redactaran els acords i postures comunes, en una 
petita acta del CDE, que serà la veu del CDE en la següent etapa: el CDRD: 
Consell de Delegats Representatiu Dinàmic. 

� 2.5. Representant per al CDRD:  Entre tot el CDE caldrà buscar un 
representant que porti els acords presos a la següent fase. Aquest 
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representant només és escollits pel següent CDRD, no és fix durant tot l’any, 
tot i que si es dóna el cas, podrà repetir. 
Si la motivació per la participació al CDRD és alta hi volen assistir enlloc de un, 
dos alumnes, en principi no hi haurà cap problema, tot i que si finalment el 
CDRD és molt nombrós caldrà limitar el nombre de representants. 

D’aquesta manera aconseguirem treballar amb un grup molt més petit, en el qual la 
participació serà més dinàmica, a banda que tots els delegats hauran treballat ja els 
temes a tractar, ja que el tutor el haurà explicat i entre tota la classe hauran arribat a un 
acord. 

⋅ Fase 3, Consell de Delegats Representatiu Dinàmic ( CDRD): El CDRD és un 
Consell format pels 4 representants escollits en cada CDE, més tota la resta de 
delegats no escollits per a tal efecte, però que vulguin participar-hi voluntàriament. Tot i 
això en cas de votació només hi haurà un vot per representació de cada CDE. 
El procediment serà el mateix que al CDE: 

� Lectura dels punts a tractar. 
� Lectura de les 4 actes de cada CDE. 
� Debat per arribar a nous acords. 
� Redacció dels nous acords. 
� Si els acords són per al Consell Escolar, cal tenir en compte que la 

representació de l’alumnat al Consell Escolar es composta per tres alumnes, i 
per tant, és decidirà en el mateix CDRD, quins seran el representants de 
l’alumnat al Consell Escolar. 

En aquesta fase estem un grup petit de com a mínim 4 delegats que cadascun d’ells ha 
viscut totes les fases del procés i per tant la maduració del mateix. Així doncs, un grup 
de com a molt 8 persones que han viscut el debat dels punts de diferents punts de vista 
i han estat capaços d’arribar a consensos i acords, té punts de trobar uns acords finals 
per redactar, com la representació de l’alumnat del centre d’una manera participativa i 
democràtica. 

⋅ Fase 4, El retorn:  Un punt important per acabar bé el procediment és el feedback de 
tot el procés. És a dir, un alumne que ha participat en la tutoria per prendre una decisió 
sobre un tema concret, i ja no ha anat més enllà, quina informació rebrà? 
Cal fer un petit procés invers des dels representants fins a les tutories on s’explicarà 
quina ha estat l’evolució del que va sorgir com un debat a l’hora de tutoria fins a la 
presa d’una decisió del Consell Escolar, i com aquesta repercutirà en el centre. 

D’aquesta manera, a banda de mostrar a l’alumnat que la seva veu al centre també es 
important, i augmentant així el seu sentiment de pertinença; també es transmeten valors de 
participació, responsabilitat, representativitat i democràcia, que els alumnes percebran de 
manera implícita. 

En els primers CDE’s i CDRD’s potser serà important l’ajuda d’algun tutor per dinamitzar la 
reunió, o per fer la convocatòria, però un dels punts claus, és que un cop iniciat el procés 
aquest funcioni per si sol. 

Un punt a tractar en el Consell Escolar o al Claustre de Professors, és donar veu a l’alumnat. 
L’alumnat només te representació directa en el Consell Escolar, però la majoria de decisions 
que es contemplen en la resta de reunions tenen repercussió sobre ells, per tant, una opció a 
tenir en compte per fomentar la participació, seria donar veu a l’alumnat mitjançant el Consell 
de delegats. 

Com que aquest procés per la seva complexitat (que no és molta), es faria un cop per trimestre, 
a banda de debatre els punts que més els afecte a l’alumnat del Consell Escolar,  es podria 
demanar opinió o donar veu per d’altres aspectes que després es podria tenir més o menys en 
compte en funció de cada cas, però només el fet d’escoltar el col·lectiu ja implica una gran 
participació. 
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Finalment, cal comentar un punt clau d’aquesta proposta que és l’elecció del delegat, el 
subdelegat, i el seu compromís. Abans d’escollir-los s’ha d’informar del procés, el funcionament 
del Consell de Delegats, i aquests han de tenir ganes i il·lusió per fer-ho i ser els representants 
de l’aula. 

5.2.3.1. Avaluació de la proposta 

Per fer de forma coherent l’avaluació amb la filosofia de la mateixa proposta, aquesta s’ha de 
fer conjuntament amb l’alumnat, i que ells mateixos donin els seus pensaments, opinions i 
inquietuds davant el projecte. Com creuen, ho veuen quines són les millors maneres per fer 
que la seva aportació al centre sigui més participativa. 

L’avaluació d’aquesta proposta serà relativament fàcil de fer, tot i que no ràpida. Per fer-ho de 
forma correcta i saber veure exactament que ha fallat i perquè, farem la revisió per fases: 

⋅ Revisió fase 1 i fase 4:  Caldrà parlar amb els tutors, veure si les tutories han funcionat 
com s’havia planejat, si l’alumnat s’ha implicat i si se sent partícip dels temes que es 
debaten en el centre. Les preguntes que cal fer als alumnes per veure si la tutoria ha 
estat satisfactòria són les següents: 

� Han entès el què se’ls explicava? 
� Creuen que és important la seva opinió? 
� Has dit la teva en el debat participatiu? 
� Ha intentat arribar a un consens? 
� ... 

 

⋅ Revisió fase 2:  El Consell Delegats d’Etapa: Òbviament la revisió cal fer-la entre els 
delegats de forma independent. I els punts a revisar serien els següents: 

� El fet de ser menys delegats per posar un punt en comú, ha fet que la posada 
en comú sigui més participativa? 

� S’ha arribat a un consens? 
� La sensació dels delegats es de sentiment de pertinença i responsabilitat 

representativa? 
� ... 

 

⋅ Revisió fase 3: El Consell Delegats Representatiu Dinàmic: Les preguntes possibles 
per a la seva revisió poden ser: 

� Els punts de vista i acords entre les diferents etapes ha estat molt diferent? 
� Heu arribat a acords mitjançant el consens? 
� Ha sigut un debat participatiu? 
� ... 

Totes aquestes revisions es farien en format digital aprofitant la plataforma moodle a 
l’assignatura de tutoria, de manera que el buidat de resultats sigui de la forma més òptima 
possible i se’n puguin treure conclusions, per resoldre les mancances o proposar noves 
maneres més participatives o dinàmiques. 
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5.3. Conscienciació i treball d’actituds 

Tal com hem vist en la introducció, la millora de la comunicació no només depèn del mitjans 
disponibles i els procediments establerts per seguir la mateixa, sinó que hi ha un factor molt 
important que depèn de la predisposició de cada membre del centre a establir bones 
comunicacions. 

Aquest fet no el considerem com una millora dels mitjans (5.1) perquè evidentment no ho és, 
però tampoc com una proposta concreta de millora (5.2), ja que tampoc és una proposta 
concreta, ja que en aquest punt pretenem fer proposta de treball de les actituds personals i de 
la conscienciació, i aquest fet senzill de dir no és fàcil de dur a terme, amb una proposta ja que 
el fet que intentem canviar és la manera de pensar, sentir-se i veure les coses de cada un dels 
membres del centre i això només ho pot fer cadascú per si mateix. 

De manera, que el que proposem són dinàmiques per treballar les actituds o les reflexions que 
ens permeten obtenir una millor comunicació. Aquestes dinàmiques les separarem en dos 
grans grups: 

Treballar la cohesió grupal entre docents i treballadors: 

⋅ Si millora la cohesió grupal, implica: 
� Més confiança mútua 
� Més implicació  
� Més participació 

⋅ Que a l’hora generarà: 
� Més transparència 
� Més sentiment de pertinença 

⋅ I amb aquests dos es genera: 
� Més responsabilitat 

⋅ I tal com hem vist al principi això genera millors i més bones comunicacions en tots els 
nivells i aspectes. 

I d’altra banda treballar la conscienciació de la importància de la tasca docent: 

Cal treballar les reflexions, algunes un tant utòpiques però totes necessàries, següents: 
(redactades en primera persona com a reflexions personals individuals) 

⋅ Els docents tenim a les mans l’educació dels joves. Aquest fet comporta una gran 
responsabilitat per la tasca docent. 

⋅ En relació amb la primera, els docents hem de ser exemplars en tots els actes que fem 
al centre, ja que no hi ha millor forma de transmetre actituds que l’exemple. Per tant, si 
volem educar amb unes actituds, cal que nosaltres les tinguem. 

⋅ Tots els docents del centre tenim unes inquietuds, objectius, passions o gustos similars 
que ens han fet decidir per treballar en l’educació. Per tant, explotem les igualtats que 
tenim per crear un bon clima de treball, i deixem de banda les diferències que 
generaran rumors, conflictes i situacions tenses. 
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6. Conclusions 

La comunicació en un centre educatiu és d’una complexitat més elevada del que pot semblar a 
simple vista. La gran quantitat d’agents i els seus fluxos i procediments de comunicació entre 
ells, fan que sigui d’una gran complexitat. 

A l’hora, la comunicació és la base de qualsevol organització, i més d’un centre educatiu, on el 
seu principal objectiu és transmetre coneixements, conceptes, competències, etc. basats en la 
comunicació. Aquest fet encara dóna més importància a la necessitat del bon funcionament de 
les comunicacions. 

És important veure que la comunicació no és disposar d’un mitja de comunicació, sinó d’unes 
actituds o hàbits per utilitzar-lo. Tenir correu electrònic, intranet, correu intern i fer reunions i 
més reunions, no vol dir que hagi bona comunicació. La bona comunicació apareixerà amb 
l’actitud dels agents davant els mitjans i els seus procediments comunicatius. Els mitjans i uns 
bons procediments establerts comunicatius, faciliten que la comunicació sigui bona, però per si 
soles o sense unes bones actituds i hàbits davant seu, perden tot el sentit. 

Per això, la importància de la comunicació informal. Aquesta és la que es gestiona a través de 
l’estructura no formal, que conformen les relacions i comunicacions establertes per les 
característiques humanes dels individus que conviuen al centre: afinitats, amistats, aficions, etc. 
Són un factor molt influent, ja que generaran les bones actituds perquè es doni una bona 
comunicació formal. 

La coherència dels docents davant les comunicacions i els seus mètodes també és un punt 
molt important. Els docents a banda de transmetre segons els mètodes d’ensenyament – 
aprenentatge programats, són un exemple en tot el que fan, i per tant, en aspectes 
comunicatius tant de formes, com d’hàbits cal ser coherents. S’han d’utilitzar les TIC de forma 
correcta, i amb un coneixement i domini de les seves possibilitats. 

L’alumnat és un punt molt important en la comunicació del centre, pel fet de ser l’objecte 
principal sobre el que recau el gran objectiu del centre. Per tant, la seva veu i els seus canals 
ascendents s’han de tenir en compte i vetllar pel seu bon funcionament. Cal tenir un bon 
Consell de Delegats que participi de forma activa i organitzada en les decisions i vida del 
centre, per afavorir la bona comunicació. 

El centre on s’ha realitzat el pràcticum és un centre amb una forta influència de Formació 
Professional a banda de les línies de l’ESO i el Batxillerat. Aquest li dóna una forta comunicació 
amb l’àmbit empresarial tant pels crèdits de la FCT com per la realimentació que el món laboral 
dóna als cicles per adaptar-los a la seva realitat. Per tant, aquesta comunicació exterior és de 
gran importància pel bon funcionament de la FP. 
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7.3. Reunions i entrevistes amb docents del centre:  

Aquesta font ha estat la més important en la realització del treball ja que és la que m’ha permès 
conèixer a fons la realitat, el funcionament i la situació actual del centre: 

⋅ Professor Cicle Formatiu STI dels crèdits de Telefonia i Electrònica Digital 
 

⋅ Secretari del centre i professor del Cicle Formatiu de STI 
 

⋅ Coordinador pedagògic del centre i professor del Cicle Formatiu de STI 
 

 

 

(8) Informació corresponent a l’annex no publicable. 


