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Tema:  la relació i les eines per comunicar-se que utilitzen família i escola. 

 

RESUM 

La bona relació entre família i escola es molt important i necessària per fomentar que els infants 

tinguin un desenvolupament íntegre i de qualitat. Per això, he fet un estudi on he recollit i 

analitzat la relació i les diferents eines de comunicació que utilitzen família i escola. L’estudi  

s’ha realitzat a partir d’enquestes i entrevistes fetes als familiars (pares i mares) de l’aula de tres 

anys A, del CEIP Miquel Duran i Saurina de Inca. Gràcies a ells, he pogut conèixer la seva 

opinió a partir de les puntuacions específiques que donen a la relació que ells tenen amb 

l’escola, l’eina comunicativa que més els agrada, així com els canvis que realitzarien... entre 

d’altres característiques.   

Paraules clau: família, escola,  infants, eines de comunicació, relació. 

 

ABSTRACT  

The good relationship between family and school is very important and necessary to encourage 

that children have a full development and quality. So I did a study where I collected and 

analyzed the relationship and the different communication tools used by family and school. The 

study was conducted based on surveys and interviews with relatives (parents) for three years 

classroom in the CEIP Miquel Duran i Saurina in Inca. Thanks to them, I was able to know 

your opinion of specific ratings that give to the relationship that they have with the school, the 

communicative tool that they more like and changes that maybe should make … among other 

features.  

Keyword: families, schools, children, communication tools, relationship. 
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1.- INTRODUCCIÓ 

La relació i comunicació entre família i escola és molt important per un desenvolupament global 

de qualitat pels nins i nines. És així, perquè la família és el primer agent socialitzador, on l'infant 

estableix un nucli de convivència i aprenentatge a partir del dia a dia. D’aquesta manera, més 

endavant l'infant passa a relacionar-se amb l'escola, allà on es reconegut com a ésser separat del 

nucli familiar. És important que la separació de l'entorn familiar sigui positiva i segura, ja que 

segons com es visqui aquest distanciament influirà significativament en l'estat emocional de 

l'infant. Per aconseguir que els menuts confiïn en les persones que formen part de l’àmbit 

educatiu, han de percebre que els seus familiars també hi confien i a més, hi participen. S’entén 

la participació com la intervenció d’individus o grups de persones en la discussió i presa de 

decisions que els afecten per la consecució d’objectius comuns, compartint per això mètodes 

de treball específics. Participar es ser part activa en cada una de les distintes fases que afecten 

al funcionament. (Gento Palacios, 1994:11)  

Per tant, en aquest document es veurà la importància d’una bona relació entre família i escola, 

i s’exposaran diferents maneres de comunicació que es poden utilitzar per fomentar aquesta 

relació. A partir dels següents conceptes i teories de diversos autors es veu la rellevància d’una 

bona comunicació entre família i escola, per la importància que tenen aquests dos agents en els 

infants. 

1.1- Justificació del tema:    

Tenint en compte la importància del treball en conjunt entre família i escola per un 

desenvolupament adequat en els infants, he decidit centrar la temàtica del meu treball de fi de 

grau en la relació i les eines que utilitzen aquests dos agents per comunicar-se.  

A més, m’agradaria aprofundir en el tema, ja que com que vaig fer el grau superior d’educació 

infantil fa ja quatre anys, i que m’han convalidat l’assignatura de família i escola del grau, vull 

tenir les nocions necessàries per quan pugui estar al capdavant d’una aula i hagi de dur a la 

pràctica la relació amb la família.  

Gràcies a aquest treball aniré recordant i descobrint les bases teòriques de la relació entre 

família i escola, podré veure i analitzar de manera empírica com es duu a terme en el CEIP 

Miquel Duran i Saurina, i si fos necessari crear un projecte de millora on hi hagi estratègies que 

millorin la relació entre els pares i mares i el centre educatiu.  
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2.- OBJECTIUS: 

 Conèixer el marc teòric relacionat amb la relació entre família i escola.  

 Recollir dades i analitzar-les per conèixer, a partir de l’experiència, la situació actual de 

relació entre família i centre educatiu. 

 Veure  les eines de comunicació existents en el col·legi. 

 

3.- METODOLOGIA:  

L’orientació metodològica utilitzada en aquest treball es basa en dues vessants diferents, per 

una part la part teòrica i per l’altra l’empírica. D’aquesta manera es podrà aprendre dels autors 

més rellevants i analitzar de primera mà com es duu a la pràctica en un centre. 

Segons el diccionari online de la llengua catalana s’entén per teoria  “coneixement especulatiu, 

principis generals d’una matèria...” 

http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=teoria&operEntrada=0 . Per tant, la part teòrica serà 

extreta de la investigació, de les teories, dels conceptes, de diferents estratègies... proposades 

per diferents autors a través de les seves obres.  

Per altra banda, trobem al diccionari online català que empíric significa “que es funda solament 

en l’experiència, en l’observació dels fets, en la mera pràctica” 

http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=empiric&operEntrada=0   . Així que la part empírica 

del meu treball estarà fonamentada a partir de l’experiència que estic vivint en les pràctiques i 

de les vivències i informacions facilitades per la meva tutora i els familiars dels infants. 

Per tant, a partir de les bases teòriques analitzades, de la informació recopilada i de les meves 

pròpies reflexions podré realitzar el meu treball. 

En la part pràctica, la metodologia utilitzada per poder arribar als objectius proposats es utilitzar 

diversos eines per aconseguir informació, a partir d’entrevistes i d’enquestes dels familiars dels 

infants de l’aula de les tortugues de l’escola Miquel Durán i Saurina. Les eines utilitzades per 

assolir els objectius són les següents:   

 

 

 

http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=teoria&operEntrada=0
http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=empiric&operEntrada=0
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A. Observació i documentació de les eines de comunicació que utilitzen al col·legi: 

ENTRADES I SORTIDES: 

 

Entrades: es produeixen aproximadament entre les 8:45 i les 9 del matí que és quan el 

centre obre les portes. 

 

Els pares i mares acompanyen als infants fins a la porxada que té aquesta entrada i els 

infants es situen a la filera del seu curs. Els familiars mantenen una conversa breu amb 

les mestres: les saluden, les donen informació sobre els seus fills,  les demanen 

informació sobre material o activitats relacionades amb el centre, etc,... 

 

Sortides: es produeixen entre les 13:45 i les 14.00 hores. 

 

Els pares i mares van a cercar els seus infants a l’entrada de les aules, els infants van 

sortint de l’aula quan la mestra les crida. Els mestres mantenen una conversa amb els 

familiars: comenten incidències sobre els seus fills durant el dia d’escola, demanen 

tutories tant pares i mares com mestres, organitzen activitats: pares/ mares a l’aula, 

aniversaris dels infants, tràmits: justificants faltes assistència, etc. 

  

 

1.- REUNIONS DE PARES I MARES: 

 

A l’inici  del curs escolar, es realitza una reunió a nivell d’aula, on les mestres (totes les 

professores que imparteixen tres anys en aquest col·legi son dones, per tant, a partir 

d’ara em referiré a elles amb femení) donen tota la informació referent al curs escolar: 

festius,  activitats, grup-classe, etc. A més, si són famílies nouvingudes, es manté una 

reunió específica amb elles. Les exposen la línia educativa del centre, es donen les 

mateixes informacions que a la resta de familiars i es mostren les instal·lacions del 

centre. 
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2.- TUTORIES: 

 

Les tutories d’educació infantil es realitzen en dilluns de 14:00 a 15:00 hores, a  les aules 

dels alumnes. Aquesta trobada individualitzada entre familiars i tutores, té per objectiu, 

posar en comú i compartir aspectes relacionats amb l’evolució i desenvolupament dels 

infants. 

A les aules de 3 anys, es realitza una tutoria  obligatòria durant el curs escolar. 

Quan acaba el curs, les mestres fan entrega de l’informe dels alumnes als pares/mares i 

mantenen una tutoria de quinze minuts amb cada família. 

 

Els tutors tenen una carpeta amb el PAT (Pla d’Acció Tutorial), que  serveix per registrar 

les tutories de tot el curs. A la carpeta també disposen de diferents materials: normativa 

de les actuacions tutorials, material per derivar casos, comunicats de sortides, etc. 

 

3. -CAPSES DE VIDA: 

 

Es treballen a les aules de 3 anys una vegada cada setmana. Un infant du una capsa que 

ha preparat amb els seus pares i mares amb material que sigui significatiu per ell. Com 

pot ser el peluix amb el que dorm, algunes fotografies, contes, etc. Quan la tenen 

preparada els familiars van a l’aula, expliquen i mostren tot el contingut de la capsa, 

juntament amb el seu fill/a i fan una activitat amb el grup d’infants. 

 

 

*A la imatge es veu a un infant mostrant la seva capsa de vida. 
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*Veiem a la mare de l’infant que duu a terme l’activitat amb el grup de tres anys. 

 

4. -PARES A L’AULA: 

 

És un activitat que es du a terme per conèixer millor i respectar la diversitat multicultural 

dels alumnes, és la família convidada en horari escolar. Ells presenten una activitat, que 

ja ha estat programada i preparada conjuntament amb la tutora. La temàtica pot estar 

relacionada amb el projecte que els infants treballen a l’aula o amb algun aspecte de la 

seva cultura, les seves aficions, etc. 

 

*La mare d’un dels nins ens va duu a l’escola un be de tres mesos, ja que en tenen molts perquè a la 

seva família hi ha pastors. 
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5. -JORNADES DE PORTES OBERTES: 

 

És una activitat que es du a terme una vegada a l’any, normalment a mitjans del darrer 

trimestre. L’escola obre les seves portes abans del període de preinscripció escolar, per 

tal que assisteixin les famílies que han de matricular els fills/es per primera vegada a un 

centre d'educació infantil i primària, o pares/mares que tenen matriculats els fills/es a 

altres centres d’Inca i tenen intenció de canviar-los d’escola. El públic assistent visita 

totes les instal·lacions del centre i és informat de totes les activitats que s’hi fan en ell. 

 

6. -JORNADES DE MILLORA DE CENTRE: 

 

Es realitzen jornades de millora on les famílies van  a l’escola en temps no lectiu, una 

vegada o dues a l'any per efectuar millores. La proposta va sorgir de l'AMPA, arrel de 

les mancances i deficiències en molts d'espais  de tot el recinte escolar. Algunes de les 

millores que s'han realitzat han estat pintar els patis d'educació infantil, crear espais per 

sembrar, fer cases de jugueta pel pati, etc. 

 

7. -PANELLS DE DOCUMENTACIÓ: 

 

Són diferents panells que estan exposats al centre, uns estan situats a la porxada de 

l’entrada del centre, que és per on entren els alumnes d’educació infantil i els altres a 

l’entrada de cada aula d’infantil o als passadissos de la zona de les aules d’infantil. 

Aquests panells es documenten amb imatges i text, que expliquen el projecte en el què 

treballen els alumnes, mostren activitats i sortides o activitats de temàtica concreta. 

 

A vegades, les tutores utilitzen les finestres de les seves aules per exposar dibuixos i 

materials realitzats pels seus fills per tal què els pares ho puguin veure, en el moment de 

sortida. 
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*Panell de documentació del resultat d’haver pintat amb pigments naturals amb els infants de tres anys. 

 

8. -CIRCULARS: 

 

Totes les informacions importants que s'han de donar al llarg del curs, es transmeten als 

pares i mares, mitjançant circulars informatives. La majoria d'elles estan relacionades 

en festes i la seva preparació, avís de polls, demanda de material per complementar 

activitats, com pilotes pel pati infantil, sortides i excursions, material específic per 

activitats, col·laboracions, etc. 

 

9. -INFORMES I QUADERN DE FEINES: 

 

Al final de cada trimestre, els pares i mates reben: 

 

 Un quadern amb totes les feines de l'infant fetes al llarg del trimestre.  

 

 Un informe realitzat per les tutores on s'exposa l'evolució i aprenentatges adquirits per 

l'infant al llarg d'aquest període. Al darrer trimestre, aquest se comenta amb els 

pares/mares a una tutoria de quinze minuts. 
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*Feineta feta per una nina, formen una part important del quadern. 

 

 

 

*Fent un altra tipus de feineta que també forma part del quadern. 

 

 

10. -AMPA: 

 

El canal de informació que ha ajudat  i ajuda a enfortir i a mantenir una contínua relació 

entre les famílies i l'escola d'aquest centre és l'AMPA. Aquest ha anat organitzant a la 

seva sala de reunions tot un seguit d'activitats que han fomentat la participació de moltes 

famílies. 
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B. Entrevista:  

Per poder concertar una cita amb els pares i mares he realitzat una circular per posar-

me en contacte amb ells (veure annex 1). A l’espera de la seva contestació també he fet 

les següents preguntes per poder dur a terme l’entrevista (veure annex 2). Les preguntes 

que he realitzat per dur a terme aquesta entrevista es poden contestar de manera oberta, 

per tal que els familiars es puguin expressar de manera lliure i hem puguin contar de 

manera expressiva la seva experiència amb l’escola. 

 

C. Enquestes: 

Per poder contestar a preguntes de manera mes esquemàtica i concreta els don als 

familiars, per tal que puguin contestar a casa, la següent enquesta (veure annex 3). Les 

preguntes que he realitzat per dur a terme aquesta enquesta es poden contestar de manera 

tancada, ja que són preguntes que no necessiten ser contestades amb expressivitat. 

 

Així que, he utilitzat els dos procediments segons l’objectiu que vull aconseguir de cada 

una de les eines utilitzades. A l’entrevista el que vull aconseguir es que els familiars 

hem puguin explicar de manera oberta tot el que pensen de la relació que tenen amb 

l’escola. En canvi, a partir de l’enquesta el que vull extreure son dades concretes que 

els pares i mares hem poden contestar simplement encerclant la resposta ja escrita. 

 

A l’aula de les tortugues hi ha vint-i-vuit infants, per tant hi ha vint-i-vuit famílies que estan 

vinculades a partir del seu nin o nina a aquesta aula. D’aquestes famílies n’hi ha tres que son 

magrebins, dues que són d’origen africà i una altra que és turca. Com que no saben llegir ni 

quasi parlar (nomes saben paraules soltes), ni en català ni en castellà, vaig decidir no donar-lis 

l’enquesta ni fer-lis l’entrevista. També hi ha quatre de les famílies als que els vaig oferir 

l’enquesta i l’entrevista no els han pogut realitzar per motius laborals. A més, hi ha una nina 

que no sol venir a l’escola, així que quasi mai veig a la seva família i no li vaig poder donar.  

Per tant, de vint-i-vuit famílies només els vaig entregar l’enquesta a vint-i-una. I d’aquestes 

vint-i-una famílies, quatre no  em varen retornar l’enquesta ni varen fer l’entrevista. Així que, 

el total de les enquestes i entrevistes que han realitzat els familiars han estat desset, el 60% per 

cent dels pares i mares. 
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Per tant, com veiem al gràfic no he donat l’enquesta ni he fet l’entrevista al 25% dels familiars. 

El 15% dels pares i mares si que els he donat l’enquesta, però per motius laborals no me l’han 

poguda retornar ni han fet l’entrevista. I el 60% dels familiars m’han retornat l’enquesta 

contestada i han accedit a fer l’entrevista.  

  Després d’haver donat les enquestes i que me les hagin retornat, he extret diferents 

informacions sobre el que m’han explicat els familiars. Aquestes informacions les trobem en el 

quadre següent:   

 
Puntuació de 
la relació amb 

l’escola 
 

 
Eina que més 
els agrada per 

rebre 
informació 

 
Eina que més 
els agrada per 

donar 
informació 

 

 
Eina mes 
utilitzada 

 
Problemes 

 
Que 

canviaríeu? 

 
8 

 
Correu 

electrònic 
 

 
Correu 

electrònic 

 
Circular 

 
No 

Mes 
comunicació 
per internet 
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Circulars 

 

 
Circular 

 
Circular 

 
No 

 
Res 

 
10 

 
Diàleg amb la 

tutora 

 
Diàleg amb la 

tutora 

 
Diàleg amb la 

tutora 

 
No 

 
Res 

   NO DONADES                      CONTESTADES              NO CONTESTADES 

 

25% 15% 

 

 

 

60% 
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Circular 
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No 
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Circular 

 

 
Circular 

 

 
No 
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Circular 

 
Circular 

 
Circular 

 

 
No 
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Circular 

 
Diàleg amb la 

tutora 

 
WhatsApp 

 
No 

 
Res 
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Diàleg amb la 

tutora 

 
Diàleg amb la 

tutora 

 
Circular 

 
No 

 
Res 
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Circular 

 
 

Diàleg amb la 
tutora 

 
 

Circular 

 
 

No 

Incrementar 
la 

freqüència 
dels diàlegs 

amb la 
tutora. 
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Circular 

Diàleg amb la 
tutora 

 
Circular 

 
No 

 
Res 
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Circular 
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Circular 

 
No 

 
Res 
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Circular 

 
Circular 

 
Circular 

 
No 

 
Utilitzar 
agenda 
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tutora 

 
No 
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Circular 
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Diàleg amb la 

tutora 

 
No 
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Diàleg amb la 

tutora 

 
Diàleg amb la 

tutora 

 
Circular 

 
No 

 
Res 

 

3.1.- ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE LES DADES. 

Per acabar d’aclarir la informació, he realitzat els següents gràfics. La informació esta extreta 

a partir de les enquestes i de la reunió  amb les famílies de l’aula de tres anys A, del Centre 

Educatiu Miquel Duran i Saurina. 
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En aquest gràfic veiem que la puntuació que han posat els pares i les mares sobre la relació que 

tenen la família i aquest centre, oscil·la entre el set i el deu. També veiem que la puntuació que 

més han elegit es el vuit, seguidament del nou, el deu i per acabar el set. Així que, a partir 

d’aquestes puntuació la mitjana de la nota extreta es d’un 8’5.  

 

41% 

 

12% 

 

 

17% 

 

30% 
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Els familiars per rebre informació per part de l’escola prefereixen per majoria del 70% les 

circulars, després amb un 24% el diàleg amb la tutora i per acabar amb un 6% el correu 

electrònic.  

 

 

70% 

 

24% 
 

6% 

 

59% 

 

35% 

 

6% 



18 
 

En canvi, els familiars per donar informació prefereixen el diàleg amb la tutora elegit pel 59% 

dels pares i mares, les circulars amb un 35%, i el correu electrònic amb el 6%. 

 

 

Tot i que la preferència sobre eines utilitzades per donar i per rebre informació son diferents, 

l’eina més usada que utilitzen per comunicar-se els familiars i aquest escola són les circulars 

amb un 70% d’ús, després utilitzen el diàleg amb la tutora amb un 24% i a vegades utilitzen el 

WhatsApp amb un 6%.  

Tot i que, per diversos motius no tots els familiars han pogut participar activament contestant 

l’enquesta ni acudint a l’entrevista, els desset pares i mares que ho han fet han estat molt 

amables, predisposats i participatius contestant a totes les preguntes. 

 

4.- L’ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS.   

La temàtica d’aquest treball es molt utilitzada a l’àmbit educatiu, i encara més dintre de 

l’educació infantil. És així, perquè els infants en aquesta etapa son dependents dels seus pares 

i mares, per tant, tenir una bona relació amb els familiars i els alumnes és un pilar bàsic pel 

desenvolupament de qualitat i complet dels infants. 

 

6% 

 

24% 

 

70% 
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Per tot això, trobem diversa bibliografia que engloba molts aspectes sobre la relació i les eines 

per comunicar-se que utilitzen família i escola. Els autors i les obres analitzades relacionades  

amb el tema d’objecte d'estudi, destaquen que la relació entre aquests dos agents es necessària 

perquè l’infant es desenvolupi íntegrament a totes les etapes. A més, mostren el benefici que 

obtenen els dos agents amb aquesta  relació i comunicació, però on sobretot  els grans 

beneficiats són els infants. També  expliquen que cada família es diferent i que els mestres han 

de saber amoldar-se i entendre les diferents cultures, tradicions i costums.  

Així i tot, per aconseguir una bona relació i comunicació entre família i escola és necessari usar 

diverses eines de comunicació. Utilitzant de manera adient les eines de comunicació, la relació 

entre els dos agents sol sorgir de manera fluïda.   

Com he comentat, un dels aspectes importants és que la relació entre família i escola és un pilar 

bàsic a totes les etapes de la vida, fonamentalment en l’educació infantil, ja que aquesta bona 

relació entre aquests dos agents repercutirà positivament sobre l’infant, no només de manera 

educativa, perquè facilita i contribueix en el desenvolupament integral dels nins i nines. A 

continuació  s’exposen algunes de las teories que  fan referencia a aquesta temàtica.   

En aquest sentit, Bassedas; Huguet i Solé, (1998:54) ens indiquen que, la colaboración entre la 

familia y la escuela es importante en todas las etapas educativas si pretendemos lograr el 

desarrollo armonioso de la persona. El procés d’aquesta col·laboració ha de ser agradable, així 

els infants es van desenvolupant de manera equilibrada durant totes les etapes educatives, entre 

els dos àmbits més importants per ell o ella, la casa i l’escola, on es passa la majoria d’hores 

del dia. Els mateixos autors (1998:332) comenten que, la participación de las familias puede 

ser muy beneficiosa para la escuela por las siguientes razones: sobre los dos mundos, promoverá 

el aprendizaje mutuo, experiencias, conocimientos, una manera de hacer diferente y 

enriquecedora. Quan les famílies col·laboren i participen amb l’escola, s’ajunten en un mateix 

espai els dos entorns més importants dels infants, per tant es crea una harmonia diferent del que 

succeeix habitualment. Dintre d’aquesta harmonia a vegades la mestra i la mare fan un canvi 

de rol, i la mare passa a explicar alguna activitat, a contar algun conte, a cantar alguna cançó 

amb els infants,... És a dir, que alguna de les activitats que sol fer el professorat amb els seus 

alumnes, ho realitza la mare o pare d’un dels infants, mentre el professorat passa a realitzar un 

paper dintre de l’aula més propi dels familiars, observar i aprendre de la seva manera de fer. 

Així, tant mestres com familiars es posen al paper de l’altra permetent aprendre un de l’altra.  
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Un altra aspecte important a tenir en compte és que la bona relació entre família i escola fomenta 

la progressió positiva de tots els participants (família, escola i infants).  

Pel que fa a la progressió d’agents que intervenen en l’educació infantil, Machargo (1997: 50) 

ens comenta que, el niño no progresa, cuando los diferentes elementos que componen y 

determinan la situación educativa, especialmente los más significativo y relevantes, actúan sin 

concordar ni coordinar sus objetivos y expectativas con respecto a la educación. Si per exemple 

a casa els familiars ensenyen al seu infant que lo important es competir i ser sempre el primer 

en tot, però dintre de l’aula treballem en grup i cooperant, està clar que el nin o nina no sabrà 

massa bé com fer-ho. Per tant, es necessari crear objectius en comú entre els dos entorns per tal 

que el nin vagi progressant de manera segura sense rebre educacions contradictòries. 

Intxausti. M. J, (2014:29), constata que, a mesura que la interrelació es fa més freqüent, fluida 

i diversificada, es va afavorint la comunicació i confiança. La qual cosa facilita l’ajustament de 

les intervencions educatives per a tots dos contextos i, doncs, s’afavoreix el desenvolupament. 

En general les relacions entre diferents persones solen costar una miqueta al principi, però poc 

a poc es van agafant confiança. I si les dues es senten a gust i posen una miqueta de la seva part, 

es va creant un vincle que els dona seguretat per poder expressar els seus dubtes, comentar 

aspectes sobre els infants, fer suggeriments, etc. Així, comentant el dia a dia  dels nins i nines 

van creant un propòsit en comú que afavoreix el desenvolupament dels infants. Aquest mateix 

autor (2014:38) també explica que, les famílies estan interessades en l’intercanvi amb les 

mestres, però també poden sentir–se receloses; les imatges estàtiques, les informacions que 

congelen el desenvolupament en categories o etiquetes els inquieten. Reconèixer en la 

informació que es rep una visió oberta i en construcció sobre una persona en desenvolupament 

que creix, que aprèn i que canvia, els obre a una dinàmica de reajustament en les seves pròpies 

valoracions. Dintre de l’escola es veuen característiques dels infants diferents de les que es 

poden veure afora. Si per exemple a casa no estan acostumats a rebre visites amb infants d’edat 

similar a la del nin o nina, es lògic que dintre de l’aula l’infant es comporti de manera distinta 

a la habitual, ja que el context es diferent. Per això, és important deixar clar als familiars que 

els infants van creixent i es van desenvolupant dia a dia. Si en alguna ocasió el seu fill o filla 

s’ha comportat de manera que no s’esperava, no s’han de frustrar, sinó que es necessari que 

vegin que el que se’ls presenta es una oportunitat de poder ensenyar a un infant, que està en 

procés de canvi, com esperem que es comporti.  



21 
 

Els següents autors (Alfonso. C;  Amat. R;  D'Angelo. E, ET. AL. 2012:36) especifiquen que, a 

veces, resulta más gratificante organizar reuniones de aula en base a preguntas que hacen los 

padres en vez de caer en un monólogo lleno de objetivos, actividades, etc. Y para facilitar la 

participación de las familias en el aula, porque saben de primera mano las actividades que se 

llevan a cabo, el tipo de materiales que se utilizan o la manera de cómo sus hijos se relacionan 

con otros niños y la maestra. Per motivar als familiars a les reunions, és necessari tractar temes 

que siguin del seu interès, per això es important deixar participar als pares i mares activament, 

fent preguntes, suggeriments, comentaris etc. D’aquesta manera segur que els sembla més 

interessant assistir a les reunions, que si l’únic que fan es assistir de manera passiva a asseure’s 

a escoltar el mateix guió amb les mateixes temàtiques. 

A més, cal tenir en compte que cada família té les seves costums, tradicions i hàbits. És 

necessari que des de l’escola es coneguin aquests aspectes per poder anar junts de la mà, per 

una educació íntegra de l’infant. Aquest fet es comentat per diversos autors com veiem a 

continuació: 

Aquests autors (Bassedas; Huguet i Solé, 1998:321) remarquen la diversitat de famílies que 

podem trobar a l’escola explicant que, no existe una familia estándar, cada familia es diferente 

y tiene su historia y su forma peculiar de regularse. Des de l’escola han de tractar a les distintes 

famílies de la mateixa manera per tal de no crear conflictes, però també han de tenir en compte 

les diferències que caracteritzen a cada una d’elles per poder adaptar-se a les cultures i costums 

de cada una. 

El següent autor (Kñallinsky. E, 1999:52) remarca que, la escuela no puede ignorar la opinión 

de los padres, necesita obtener su acuerdo para que haya un funcionamiento suave y llegar a un 

consenso sobre los conceptos fundamentales. La família i l’escola són dos àmbits diferents que 

estan units pels infants. Per tant, es important conèixer el que pensen els familiars per poder 

arribar a un acord sobre els aspectes més rellevant dels nins i nines. 

Aquests escriptors (Alfonso. C;  Amat. R;  D'Angelo. E; ET. AL. 2012:35) mostren la 

importància que han de tenir les famílies dintre de l’àmbit escolar explicant que, probablemente 

la mejor solución es mejorar el uso de los canales de información existentes introduciendo 

nuevas funciones, partiendo de los intereses y necesidades de las familias. Per fomentar la 

relació entre família i escola es necessari tenir eines de comunicació que siguin còmodes i 

accessibles pels familiars. Si per exemple a casa d’alguns dels familiars no disposen d’internet, 

doncs des de l’escola no s’ha d’enviar informació rellevant sobre els infants per aquest medi. 

http://www.grao.com/autors/carmen-alfonso
http://www.grao.com/autors/roser-amat
http://www.grao.com/autors/estela-d-angelo
http://www.grao.com/autors/carmen-alfonso
http://www.grao.com/autors/roser-amat
http://www.grao.com/autors/estela-d-angelo
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A no ser que es solucioni el problema que impedia als familiars tenir internet, per exemple 

oferint en un horari que els vagi bé als pares i mares els ordenadors del centre. Si no es així, 

s’han d’evitar les eines de comunicació que no siguin accessibles per tots i totes. 

Aquest autor (Intxausti. M. J, 2014:101) també ens explica la importància dels familiars a 

l’escola explicant que, la casa i l’escola, un anar i venir no només físic, també emocional. Hi 

ha certes semblances, però també hi ha diferències; de vegades descobrir-les obre perspectives 

noves. La casa i l’escola són dos àmbits totalment diferents on els infants passen la majoria del 

seu temps. Per això, es tan important que els familiars coneguin que fan els infants dintre de 

l’aula i que des de l’escola coneguin les tradicions i costums que tenen a casa. Així, es poden 

conèixer les semblances i diferències que hi ha entre elles i poden establir diferents objectius 

en comú. 

També, cal tenir en compte les diferents eines i estratègies que utilitza l’escola per relacionar-

se i comunicar-se amb els familiars.  

El següent autor (Albaladejo. M, 2010:62) és centra en una eina comunicativa: l’entrevista i 

exposa que,  el profesional que realiza la entrevista en nombre del centro debe ser quien la 

dirija. Debes saber qué objetivo persigue (informar, conseguir ayuda de la familia, recoger 

información sobre el alumno, conseguir autorización para una derivación a otros profesionales, 

etc.). Le corresponde introducir la entrevista, conducirla hacia los temas relacionados con el 

aprendizaje, y cerrarla adecuadamente, con un buen resumen y compromisos claros. 

L’entrevista és una eina comunicativa que utilitza el professorat per transmetre o recollir 

informació dels familiars. Per això, han de saber guiar l’entrevista segons la finalitat que 

tinguin, però respectant sempre al pare o mare i fent-los sentir còmodes. Si es duu  a terme de 

manera adequada, es probable que s’hagi extret la informació necessària i que en un futur es 

torni a repetir. Seguint amb el mateix autor (Albaladejo. M, 2010:80) i la mateixa eina 

comunicativa explica que, una entrevista conducida con profesionalidad debe proporcionar a la 

familia sensación de comodidad ante lo más incómodo y doloroso de la vida. La familia debe 

tener en todo momento la sensación de que no es juzgada y de que lo que se menciona en el 

contexto de la entrevista será absolutamente confidencial. L’entrevista conduïda per part del 

centre serveix per comunicar als familiars informacions sobre els seu infant. A vegades, aquesta 

informació no es l’esperada, o no es massa agradable, però es necessària transmetre-la i fer-ho 

de la millor manera possible. A més, s’ha de donar confiança i seguretat als pares i mares per 

poder aprofundir en diferents temes i que tots es puguin expressar lliurament sabent que el que 
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es parli a l’entrevista serà confidencial.  El mateix autor (2010:103) també remarca que, adoptar 

una actitud positiva es la mejor estrategia en la comunicación profesional. Per afavorir la 

comunicació existeixen distintes eines de transmissió d’informació. Però per moltes eines que 

existeixin, si s’utilitza una mala actitud pot molestar als familiars, i fins i tot, pot arribar la 

informació de manera equivocada. Per tant, es essencial que davant una entrevista el professorat 

es presenti amb una actitud positiva, per fer arribar el millor possible la informació als familiars. 

Aquests autors (Alfonso. C;  Amat. R;  D'Angelo. E; ET. AL. 2012:42) comenten que, hay miles 

de trabajos individuales que los niños y las niñas se pueden llevar a casa al momento para 

enseñar a su familia que les permitirá proporcionar pistas sobre por dónde van. Una altra manera 

de conectar família i escola es que els infants portin a casa seva alguna feineta feta per ells 

mateixos. Així, els familiars a partir de la feineta i del que els conti el seu fill o filla, poden fer-

se una idea del que estan treballant dintre de l’aula sense necessitat d’haver-hi estat 

presencialment. A més, els mateixos autors (2012:82) especifiquen que, cuando la acción 

educativa plantea un desafío directo y se hacen propuestas, generalmente aparecen familias y 

con ellos muchas veces empieza la relación. Per motivar als familiars a participar a l’escola es 

important provocar-los i convidar-los a assistir. Un exemple que es sol dur a terme a les escoles, 

és reformar algun espai que necessiti alguna modificació o posada a punt. Treballant tots junts 

amb un mateix objectiu fa que a poc a poc la relació entre família i escola sigui més propera i 

que es vagin agafant confiança.  

 

5.- CONCLUSIONS FINALS.  

De l’anàlisi de la part empírica d’aquest treball, dut a terme a l’aula de tres anys A del CEIP 

Miquel Duran i Saurina, he obtingut les següents conclusions: 

La primera conclusió extreta ha estat que el 60% dels familiars m’han contestat l’enquesta i han 

assistit a l’entrevista. La resta no ho han fet, no perquè no volguessin, sinó perquè no han pogut, 

ja sigui per motius del llenguatge, laborals o de manca de temps. Baix el meu punt de vista ha 

estat una bona participació, tenint en compte que l’enquesta i l’entrevista no eren relacionades 

amb els seus fills o filles, sinó per ajudar-me a mi a aconseguir la informació que necessitava 

per elaborar aquest treball. 

La segona deducció és que la mitjana obtinguda a partir de les respostes dels familiars, sobre la 

puntuació que donen a la relació que tenen amb l’escola (primera pregunta de l’enquesta) és 

http://www.grao.com/autors/carmen-alfonso
http://www.grao.com/autors/roser-amat
http://www.grao.com/autors/estela-d-angelo
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que aquesta puntuació és bastant alta. Aquesta relació ha rebut per part dels familiars un 8’5, és 

a dir, un notable alt. Pens que és una nota bastant alta perquè hem de tenir en compte que hi ha 

molta diversitat de famílies, cultures, ètnies.... i així i tot la nota més baixa ha estat un 7, mentre 

la més alta ha estat el 10. 

La tercera conclusió ha estat que l’eina que més fan servir, tant els familiars com l’escola per 

transmetre informació són les circulars. Aquesta mateixa eina  de comunicació és la que més 

agrada als pares i mares per rebre la informació des del centre educatiu; mentre que prefereixen 

el diàleg per donar informació a la tutora. Pens que és així, perquè a l’hora de donar informació 

els pares i mares es queden més tranquils si parlen directament amb la tutora del seu fill o filla, 

en ves de donar-li una circular. 

Personalment, pens que aquest centre educatiu disposa de moltes eines de comunicació per 

transmetre informació sobre els infants de l’escola a casa. Tot i això, he vist reflectit en les 

enquestes que els familiars solen elegir les eines comunicatives més tradicionals.  

Actualment, vivim en un mon que és caracteritza per les noves tecnologies i pens que en ves de 

ser les circulars l’eina que més fan servir, els seria igual d’eficient, i més econòmic i ecològic, 

enviar un correu electrònic amb la mateixa informació que imprimeixen a les circulars.  

A tot això, veiem que les úniques eines comunicatives tecnològiques que han esmentat els 

familiars han estat el WhatsApp i el correu electrònic. Però ho han fet en un percentatge molt 

baix, només un 6 %  han elegit el WhatsApp com a l’eina més utilitzada per transmetre 

informació i també són un 6%  els que han elegit el correu electrònic com a l’eina que més els 

agrada per donar informació. Per tant, crec que podria ser interessant fer algun tipus de taller 

on participin les famílies i les mestres del centre sobre les noves tecnologies i animar-se a 

utilitzar-les una miqueta més.  

La quarta conclusió és que dels desset familiars que han contestat l’enquesta i han acudit a 

l’entrevista, no han tengut mai cap problema de comunicació amb el centre educatiu. Aquest 

fet demostra que l’escola està totalment oberta a la relació i participació dels familiars dintre 

del centre, tenen clara la importància d’unir família i escola. 

La quinta, és què quan vaig demanar als familiars què canviarien de la relació i comunicació 

que tenien amb l’escola, catorze de les famílies contestaren que no canviarien res, i tres dels 

familiars si que canviarien. Per tant, veiem que el 82%  dels familiars no farien cap canvi mentre 

el 18% restant digueren que si que canviarien alguna cosa, com per exemple: utilitzarien més 
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internet per comunicar-se, incrementarien la freqüència dels diàlegs amb la tutora i utilitzarien 

l’agenda com a eina comunicativa. 

 

 

Un aspecte molt important de tota la informació extreta és que els infants passen moltes hores 

tant a l’escola, com a casa i l’educació es cosa de tots. Per això, es necessari conèixer a les 

famílies, les seves costums i hàbits, i així poder arribar a un acord de com educar al nin o nina. 

D’aquesta manera coneixem la realitat de cada un dels infants per poder adaptar-nos al màxim 

possible al seu dia a dia. També, s’ha de tenir en compte que els familiars han de conèixer el 

que fa el seu infant a l’escola, per això és molt important que des del centre utilitzin eines de 

comunicació adients per tenir informats als pares i mares. 

Gràcies a aquest estudi he pogut veure que trobem moltes eines de comunicació per poder 

fomentar la relació entre la família i l’escola. També, he reafirmat que aquesta relació es de 

vital importància per aconseguir que un infant pugui gaudir del seu dia a dia, extraient el màxim 

profit en els dos contextos. I a més, he pogut comprovar, gràcies a la col·laboració de les 

famílies, que es possible crear una relació i comunicació estable entre família i escola i 

aconseguir que la majoria es senti satisfeta.  

NO 82% 

SI 18% 
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ANNEXES: 

 

Circular per realitzar una entrevista amb els familiars (ANNEX 1):  

BENVOLGUDES FAMÍLIES. 

LA TEMÀTICA DEL MEU TREBALL DE FI DE GRAU ÉS LA RELACIÓ I 

COMUNICACIÓ ENTRE FAMÍLIA I ESCOLA, PER TANT M’AGRADARIA PODER 

CONCERTAR UNA PETITA ENTREVISTA (D’UNS 15 MINUTS) PER FER-LI ALGUNES 

PREGUNTES.  

GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ I PARTICIPACIÓ. 

ATENTAMENT, XISCA. 

 

Preguntes de l’entrevista als pares (ANNEX 2): 

Teniu relació amb el centre educatiu del seu fill?  

 

SI CONTESTA POSITIVAMENT: 

Quin tipus de relació teniu amb el centre educatiu del seu infant? 

Se sent còmode? 

Pensa que és satisfactòria? 

Canviaríeu alguns aspectes? 

 

SI CONTESTA NEGATIVAMENT: 

Per quin motiu? 

Li agradaria poder-ho solucionar? 

 

Preguntes de l’enquesta als pares (ANNEX 3): 

 

 

Puntueu de l’1 al 

10 la relació que 

teniu família i 

escola. 

 

 

Quina és l’eina que més li 

agrada per rebre informació 

per part de l’escola? 

 

Quina és l’eina que més 

li agrada per donar 

informació a l’escola? 

 

Quina és l’eina més 

utilitzada per 

comunicar 

família/escola? 

 

Heu tengut problemes 

per comunicar-vos 

amb l’escola? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Diàleg 

WhatsApp 

Diàleg 

WhatsApp 

Diàleg 

WhatsApp 

     Si              No 
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