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Contacte: 
Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill 
(Tel. 620 587 300) 
Mònica Nadal, directora de l'àrea de recerca 
(Tel. 651 753 754) 

Barcelona, 9 d'abril de 2018 
 

La confiança de les famílies en el sistema 
educatiu 
edubarometre.cat, Per l’educació responc, és la primera enquesta que pregunta a 
famílies i docents sobre les seves necessitats, expectatives i visions sobre 
l’educació dels seus fills i filles, dels seus alumnes, del seu centre i sobre com ha de ser 
l’educació del país. En el moment actual de canvis en l’educació, cal obrir i ampliar el 
debat, incorporant la pluralitat i riquesa de visions dels principals actors educatius. 

A principis de març vam presentar els resultats de l’edubaròmetre de docents i, en aques-
ta ocasió, presentem els resultats de l’enquesta en línia a famílies amb infants i joves 
d’1 a 18 anys, escolaritzats, que van respondre més de 5.000 persones. 

 

Presentació en roda de premsa de la primera  
enquesta a famílies de l’Edubaròmetre 
Dimecres, 11 d’abril de 2018, a les 11h 
Sala Jacint Verdaguer de l'Ateneu Barcelonès 
(Canuda 6, planta baixa. Barcelona) 

Hi intervindran: Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill i  
Mònica Nadal, directora de l’àrea de recerca. 
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Els pares i mares:  

 Estan satisfets de la qualitat educativa de la seva escola o institut?  

 Creuen que és prou exigent, amb un clima adequat?  

 Que ofereix tutoria i orientació?  

 Com valoren la importància de la motivació per aprendre o la creativitat en l'educació dels 
seus fills?  

 Creuen que la seva escola ofereix una bona preparació acadèmica?  

 De quins aspectes del seu centre estan més i menys satisfets?  

 Creuen que l'escola sap motivar els seus fills?  

 Valoren que el seu centre és innovador, educativament parlant?  

 Voldrien més innovació educativa ?  

 Amb quina freqüència motiven la lectura a casa o ajuden els fills a fer els deures? 

A la roda de premsa es lliurarà un dossier complet amb els principals resultats de la primera en-
questa de l’EduBaròmetre a pares i mares amb fills escolaritzats a Catalunya. 

 
 
 


