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CONEIXEMENT 
REFLEXIONAT

Valorar que el centre doni 
preferència al coneixement 
reflexionat. 

El coneixement reflexionat és aquell 

capaç de respondre el com i el per què, 

i no només el què. És fruit de la reflexió 

del propi alumne. Va de dins cap a 

fora, a diferència de la tradicional 

transmissió d’informació des del 

professor a l’alumne. L’exigència del 

centre ha de respectar la velocitat 

d’aprenentatge, el grau maduratiu, les 

capacitats i l’entorn de cada alumne. 

S’ha de fomentar el ser individual de 

cadascun d’ells. En un món complex és 

necessari que els alumnes siguin forts 

i perquè ho siguin cal que se’ls exigeixi 

segons les seves possibilitats. L’escola 

no ha de ser una cursa d’obstacles. El 

treball de cada nen ha de ser 

conseqüència de les necessitats socials 

i de la seva pròpia creativitat.

L’escola del segle XXI, la que triem pels 

nostres fills, ha de preparar persones 

fortes, amb personalitat, capaces 

d’imaginar i amb una alta responsabilitat 

personal, que els formi per seguir 

construint una societat democràtica de 

qualitat. Per això, cada alumne ha de 

ser el motor de la seva pròpia educació 

i així ho ha de viure.

VALORS 

Cal saber quina importància 
concedeix el centre a la 
formació en valors. 

El canvi de paradigma actual 

obliga a formar persones que 

sàpiguen interactuar en un món en 

contínua transformació, és a dir, a 

preparar alumnes que desenvolupin 

la creativitat d’una manera ètica. 

L’escola ha de fer treballar i viure la 

necessària adquisició de resiliència, 

empatia, compromís, autosuperació, 

tenacitat, tolerància, respecte, 

ordre, responsabilitat. En una 

societat tan multicultural en la que 

hi ha tants models de criança, és 

molt important que, per damunt 

de tot, els valors familiars siguin 

respectats.

FAMÍLIA-ESCOLA

Veure quin abast es dona a la 
imprescindible relació entre 
els pares i l’escola. 

La relació ha d’ésser fluïda, serena i 

sincera per poder trobar la 

coherència que els fills necessiten, i 

calen mecanismes que la permetin 

i la facilitin. És imprescindible una 

mútua i sana complicitat entre 

família i escola en el complex però 

enriquidor desenvolupament 

personal i acadèmic de cada 

nen i per això és necessari que les 

famílies i l’escola exposin les seves 

visions d’una manera positiva i 

clara, que es conegui perfectament 

el que passa a l‘escola, el progrés 

dels fills, els objectius que es 

persegueixen, etc. L’escola ha de 

facilitar uns bons informes 

periòdics als pares i no ens hem 

de conformar amb una avaluació 

amb notes que “classifiquin” els 

nostres fills. Els informes han de 

servir per descobrir en quin punt 

precís es troba l’alumne i, per tant, 

què cal fer perquè segueixi 

progressant. En definitiva, l’escola 

és una ajuda en la construcció de 

la persona que tot nen ja és i per 

això família i escola han d’anar 

junts.
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L’ESCOLA

Visitar l’escola i conèixer-la 
de primera mà. 

Cal resoldre totes les qüestions que 

siguin importants i comprovar que 

es comparteix la visió que es té pel 

que fa a la formació dels fills. Veure 

què diuen les seves parets, l’ambient 

que s’hi respira i copsar el caliu 

de l’escola pot ajudar a decidir. És 

molt important no quedar-se amb 

els aspectes més superficials de les 

instal·lacions sinó que cal comprovar 

que aquestes s’ajusten al projecte 

educatiu. Per això, la millor manera 

és visitar l’escola quan hi ha nens, 

dins l’horari escolar i en activitat 

normal.

COM? QUANT I EN QUÈ?

Esbrinar les activitats 
acadèmiques que s’ofereixen 
i els costos reals. 

S’ha de poder valorar el cost real 

de l’escola i assegurar-se que 

aquest ho inclogui tot, és a dir, 

que els alumnes tindran totes les 

oportunitats d’aprenentatge. 

L’escola ha d’oferir tot allò que 

calgui per maximitzar la formació 

dels seus alumnes i ha d’estar 

inclòs i detallat en els serveis 

escolars (idiomes, esports, piscina, 

robòtica, biblioteca, escacs, arts, 

materials, llibres, sortides culturals, 

intercanvis a l’estranger, etc). Una 

bona escola ha de ser inclusiva de 

veritat. No hi ha d’haver “sorpreses” 

al llarg del curs.
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Prioritzar el projecte educatiu 
del centre per damunt de la 
proximitat al domicili.

Cal que l’escola tingui cura del 

mètode, de les tècniques, dels 

processos. Per això, la distància 

del domicili no hauria de ser la 

raó fonamental per triar l’escola 

sinó que s’hauria de prioritzar la 

seva filosofia, les referències que 

en tinguem, el pla d’estudis o els 

mètodes que es fan servir per 

facilitar i optimitzar l’aprenentatge. 

L’escola ha de fomentar la creativitat, 

l’esperit crític constructiu, les 

habilitats socials i el treball en 

equip. Tot plegat són condicionants 

primordials que s’han de prioritzar 

a l’hora d’escollir l’escola dels 

nostres fills.



QUANTITAT 

Preguntar pel nombre 
d’alumnes que hi ha a cada 
classe, l’equip docent i les 
línies que té el centre. 

Això ens donarà una clara idea de 

si l’escola necessita estandaritzar 

la formació o si per contra pot 

personalitzar la formació dels seus 

alumnes per potenciar-ne les seves 

habilitats, així com poder resoldre 

les dificultats que aquests puguin 

tenir quan sorgeixin. Els mestres 

han de poder conèixer molt bé a 

tots i cadascun dels seus alumnes 

irrepetibles per poder exigir-los el 

màxim de les seves possibilitats. 

L’escola ha d’oferir reptes que 

s’adaptin a les diverses realitats 

dels alumnes perquè assoleixin 

èxits que els esperonin per seguir 

treballant i esforçar-se amb il·lusió 

i motivació. Cal donar també molt 

valor al treball col·laboratiu que 

és aquell que designa la suma 

d’esforços d’un grup per assolir 

una meta comú.

EQUIP DOCENT

Observar la professionalitat 
i capacitat dels docents del 
centre i la seva vocació, 
compromís i implicació. 

La formació dels mestres ha 

d’ésser permanent i ha de 

respondre a les necessitats de la 

societat del moment. El mestre 

és el responsable de motivar la 

il·lusió de l’alumne, augmentar-ne 

les seves capacitats i fomentar la 

seva tenacitat. La seva feina s’ha 

de caracteritzar per la seva 

professionalitat , implicació 

i qualitat. Per potenciar això, 

l’escola ha d’estar vinculada amb 

d’altres institucions educatives i 

d’investigació de referència que 

li permetin ampliar la seva visió 

i, en conseqüència, reforçar, 

millorar i innovar constantment el 

seu projecte pedagògic. El projecte 

educatiu ha d’estar permanentment 

adaptant-se al món global i complex 

en què vivim.

IDIOMES

Conèixer la importància que el 
centre dona als idiomes, com 
s’utilitzen i des de quan (edats, 
situacions, activitats, etc). 

Els idiomes estrangers, i en especial 

l’anglès, han d’estar integrats en el 

dia a dia de l’escola. Els alumnes 

els han de veure com una eina 

necessària per a la seva vida. 

Per això no han d’estar presents 

només en una assignatura 

compartimentada, per més hores 

que s’hi dediquin. Cal que siguin 

un vehicle real de comunicació, és 

a dir, que s’aprenguin de forma 

natural. Un nen és l’aprenent 

perfecte d’una llengua si té la 

necessitat d’aprendre-la per a 

comunicar-se.
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HORARIS

L’horari de l’escola ha de 
permetre que els fills tinguin 
el temps necessari per 
reflexionar els coneixements 
adquirits. 

L’horari escolar ha d’estar 

determinat per les necessitats 

de cada projecte educatiu. En 

paral·lel, els alumnes han 

d ’adquirir un hàbit de treball 

a casa en forma de projectes de 

recerca de llarga durada que no 

comprometin els seus aprenentatges 

i no els sobrecarreguin. Tutelats 

pels mestres, aquests treballs, que 

no deures, els han de permetre 

adquirir les habilitats i la 

responsabilitat necessàries per 

desenvolupar la seva creativitat i 

capacitats científiques i d’investigació.
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