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Estàs pensant en la tria de centre educatiu? 

 

1. Coneix els centres 

Conèixer el projecte educatiu del centre ens mostrarà quins aspectes i temes 

treballen més i amb quines metodologies. D’altra banda, l’equip docent és amb qui els 

nostres fills i filles compartiran més temps i experimentaran l’aprenentatge. Tot això 

és rellevant tenir-ho en compte en el moment de l’elecció. 

No t’oblidis que les famílies també són part del centre educatiu i, de fet, ajuden a 

construir-lo treballant conjuntament. Informa’t de com participar a través de les AMPA 

o AFA. 

 

2. No facis cas als rumors 

No tot el que es diu sobre un centre és veritat. De vegades s’estenen rumors que no 

són certs que perjudiquen la imatge dels centres, de l’alumnat i de les persones que hi 

treballen. A més, els rumors sobre els centres van i venen: tard o d’hora tots els 

pateixen. 

Per tant, parla directament amb el centre i demana consell a famílies que ja són al 

centre. Comprova sempre les informacions personalment i no donis credibilitat als 

rumors. 

  

3. Per sort, el món és divers 

Cada cop més, els centres educatius són el reflex del món divers que ens envolta. 

Conscients d’això, s’adapten a les necessitats de cada alumna/e. Un entorn divers és 

enriquidor i positiu per als nostres infants i adolescents. Ser conscients de les nostres 

pors  ens ajudarà a no traslladar-les als nostres fills i filles. 

No oblidis mai que un entorn divers els assegurarà estar més i millor preparats per al 

món real del que tots en formem part: divers, global i canviant. 

 

I sobretot tingueu present que com a família sou el principal referent educatiu i que el 

centre  hi serà sempre, al vostre costat, per acompanyar-vos. 

 

Contacta amb el centre i decideix per tu mateix/mateixa. Consulta webs 

i apunta’t a les jornades de portes obertes.  

 


