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Projecte Demoskole
Democràcia, participació i
educació inclusiva als centres
educatius de secundària
El projecte identifica
els discursos sobre
democràcia,
participació i educació
inclusiva als centres
educatius des del
punt de vista de
l’alumnat, els docents
i les famílies.

GRÀFIC O
IMATGE

A la recerca
contrastem
semblances,
diferències i
complementarietats
dels processos
participatius dels
centres d'educació
secundària.
El projecte Demoskole ha estat portat a terme pel GREUV (UVicUCC) i el GRES (UdG). És un projecte I+D MINECO (Referència:
EDU2012-39556-C02-01/02). Durada: 2013-16.

Què volem aconseguir?
 Conèixer els discursos sobre democràcia,
participació i educació inclusiva des del punt de
vista dels diferents membres que constitueixen la
comunitat educativa.
 Detectar, conjuntament amb els centres, quines
són les pràctiques educatives que consideren
més democràtiques dels seus centres.
 Analitzar conjuntament les pràctiques per
comprendre’n la qualitat democràtica i pensar
com millorar-la.
 Analitzar si les pràctiques que s’han detectat són
també inclusives amb relació a la participació de
tots els infants i les seves famílies.
 Contrastar semblances, diferències,
complementarietats i interferències dels
processos participatius dels centres d'educació
infantil-primària i educació secundària.

Entenem que les dimensions de la democràcia
són:

Governança
òrgans i espais per la presa de decisions i la participació.

Habitança

A què ens referim quan parlem
de centres democràtics?

condicions bàsiques pel benestar de totes les persones.

Alteritat
reconeixement de l’altre, que no és com nosaltres.

Ethos
les formes de ser i estar al món. Els valors.

Organitza:
Som Grup UB:

Amb el suport de:

Recerca en ciències socials
Com ho hem fet?
L’estudi s’ha realitzat des d’una perspectiva
interpretativa que pretén aprofundir en el
coneixement d’una realitat concreta amb la
finalitat d’analitzar-la.
El mètode utilitzat és l’estudi de casos (un
estudi de particularitats significatives, no van
dirigits a l’estudi de grans mostres de població,
sinó a la descoberta i comprensió del significat
d’un cas particular, Denzin i Lincoln, 2000;
Stake, 1998), concretament s‘ha portat a terme
l’estudi de 10 casos (5 d’infantil-primària i 5 de
secundària).

Grup de discussió amb joves (situació fictícia)

Com es viu la democràcia als instituts?
Per a la recollida dades hem utilitzat
instruments i tècniques diverses: anàlisis de
documents rellevants, entrevistes i grups de
discussió a informants clau (docents,
alumnat i famílies). Totes les dades les hem
registrat i digitalitzat.

Desenvolupar grups de
discussió i fer observacions

Enregistrar la veu dels
diferents agents de la
comunitat escolar

Per a l’anàlisi de dades hem utilitzat el
programa ATLAS.ti, un programa d’anàlisi
qualitatiu que permet associar codis o
etiquetes a textos, vídeos, imatges, sons,...i
altres formats digitals, buscar codis de
patrons i classificar-los. Hem establert un
seguit de categories vinculades a les
diferents dimensions de la democràcia i a
partir d’aquí hem pogut donar resposta a la
nostra pregunta de recerca.

Transcriure les informacions
recollides

Categoritzar i analitzar les
dades

5 estudis de cas
Des del GREUV hem realitzat cinc estudis
de cas amb cinc centres d’educació
secundària. Hem escollit els centres
aplicant el criteri de casos diferenciats quant
a:
a) la construcció del projecte educatiu de
centre,
b) la població escolar que acullen,
c) l’acceptació de participar en la
investigació, i
d) el desenvolupament de diferents
experiències participatives.
Exemple de distribució d’aula que permet diferents formes de
participació (situació fictícia).

Els resultats:
La democràcia als centres educatius
Els centres on es generen més espais en què
professorat i alumnat viuen processos
democràtics, (a través d'activitats i metodologies
d'aprenentatge com els grups cooperatius, els
projectes, l'aprenentatge servei, els equips de
suport al professorat, la tutoria-assemblea, entre
d’altres) són centres en què els espais de debat,
d'opinió, de decisió per part de l'alumnat tenen un
gran protagonisme; per tant, es generen més
situacions en què les decisions es valoren des de
diferents punts de vista.
Conclusions Demoskole (audiovisual).

L’educació
democràtica...

Suposa acollir,
negociar i decidir
acords sobre una
forma de viure en
comunitat.

Es nodreix de múltiples
condicions, formes de
vida, trajectòries,
aspiracions i desitjos.

Concepte de democràcia segons els joves, les famílies i els docents

Perspectives de futur
Partint dels resultats de la
recerca Demoskole, s’han
iniciat noves recerques
(projecte DEMOC) que
pretenen aprofundir en,
d’una banda, els vincles que
s’estableixen entre els
centres educatius i el context
local a través de les
pràctiques d’AprenentatgeServei (ApS). I de l’altra, les
possibilitats de participació
de l’alumnat.

Per exemple els estudiants
participen en la presa de
decisions dels continguts de
les matèries, l’avaluació, etc.
L’ApS és una proposta que
combina processos
d'aprenentatge i de servei a la
comunitat en un projecte el
qual els participants es formen
tot treballant sobre necessitats
reals de l'entorn amb l'objectiu
de millorar-lo.

