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Resum 

Les entrades relaxades són instants que permeten la comunicació amb les famílies 

d’una manera més individualitzada, reforçant així aquesta relació entre els dos agents 

implicats. El rol que desenvolupa el mestre o la mestra durant aquest moment de la jornada 

influeix directament en l’infant, la família i en el propi docent, i això és el que es pretén 

analitzar a través d’aquest treball.  

En el present treball trobareu un estudi sobre com és el rol del docent en la 

comunicació amb les famílies durant les entrades relaxades dutes a terme a l’escola Congrés 

Indians (Barcelona), un centre d’educació viva i activa, i més en concret, a una aula de cinquè 

curs d’Educació Infantil. 

 

Paraules clau 

Comunicació família-escola, estratègies comunicatives del docent, contactes informals 

entre mestre i famílies. 

 

Abstract 

The calmly entries are communication moments between the family and the school in 

a more individual way, letting this relation be reinforced by the two agents involved. The kid, 

his/her family, and the teacher him/herself got influenced by the role developed by the teacher 

in this moment; and that’s what is expected to be analysed in this paper.  

In this paper, a study of the teacher’s role in the communication with the families 

during the calmly entries, carried out at the school ‘Congrés Indians (Barcelona)’ - a school 

where an active and living education prevail, and in particular, in a five year old classroom - 

is going to be found 

 

Key words 

Family-school communication, teacher’s communicative strategies, teacher-family 

informal contact. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La línia temàtica que he escollit pel meu TFG (Treball de Fi de Grau) és Comunicació 

i participació de les famílies a l’escola, des que vaig començar el Grau d’Educació Infantil 

em vaig interessar bastant per la relació que era convenient establir entre la família i l’escola. 

Crec que és important que caminin en la mateixa direcció i que tinguin uns interessos i uns 

objectius comuns. Així com també he estat interessada en com poden establir aquestes 

relacions, quines són les vies més usades, quins canals fa servir el docent depenent del tipus 

de família amb la que vol comunicar-se, etc. 

Quan vaig realitzar les pràctiques de primer cicle d’educació infantil, vaig poder veure 

les dificultats que es poden presentar, ja siguin per part de l’escola com per part de les 

famílies, i em vaig interessar en com l’escola -i en concret cada docent- pot actuar davant 

aquestes situacions. Consider que és feina dels mestres aprofitar aquesta oportunitat i crear 

ponts de comunicació per poder gaudir de la feina conjunta amb les famílies. 

Un cop començades les pràctiques a l’escola pública Congrés Indians de Barcelona, 

vaig enfocar la mirada en la comunicació que hi havia entre el binomi família-escola a 

L’Obrador
1
durant el moment de rebuda, que es dóna de les 9h. a les 10h. del matí i es fa 

d’una forma individualitzada afavorint així els ritmes de cada família i convidant a aquesta a 

formar part activa de la comunitat educativa. 

Arrel de l’interrogant “Quins canals fa servir el docent depenent del tipus de família 

amb la que vol comunicar-se?”, vaig decidir concretar el focus del meu TFG centrant-me 

únicament en el rol que desenvolupa el docent en aquest centre -i de forma més específica en 

el meu ambient de referència- a l’hora de comunicar-se amb les famílies durant les entrades 

relaxades. 

Investigant sobre el tema a l’escola vaig veure que a la pàgina web del centre2 donaven 

molta importància a les famílies, explicant, per exemple: 

Amb el temps, l’escola ha esdevingut un espai de confiança i familiaritat i valorem molt els 

vincles afectius que s’han anat creant amb les famílies ja que seran un fonament molt fort pel 

projecte i per la posterior incorporació de noves famílies i nous infants. Vivim amb il·lusió 

                                                 
1
 L’Obrador és el nom que rep l’ambient de referència d’un grup de P4 (4-5 anys) en el qual he realitzat les 

pràctiques i on s’ha dut a terme la major part de la investigació. També apareixen en aquest treball La llavor i 

Lumière, dos ambients de referència de P3 (3-4 anys). 
2
 Per a més informació, vegeu http://escolacongresindians.com/ 

 

http://escolacongresindians.com/
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l’acollida de les noves famílies i amb la confiança que tan aviat com ho visquin, sentiran que a 

l’escola hi tenen un lloc important i que el reconeixement per part de tota la comunitat que ja 

formem és gran. (Susana, 2014) 

A partir d’aquí i del que anava observant vaig entendre que l’escola treballava molt 

per a cuidar aquestes relacions i que podria aprendre a través de l’observació de les mestres 

d’Educació Infantil.  

A més a més, crec que aquest projecte de TFG m’aportarà grans coneixements que 

podré posar en pràctica en un futur com a mestra d’una aula. Esper aprendre a tractar amb 

famílies molt heterogènies i a adaptar-me a aquestes segons les seves necessitats, a saber 

treballar de forma conjunta amb les famílies… 

I a banda d’això, igualment consider que aquest treball podrà ser útil per l’escola i els 

podrà donar una fonamentació teòrica i una anàlisi més profunda de la tasca que fan dia a dia 

amb les famílies, i més en concret durant el moment de rebuda dels infants. 

Com diu el punt 2 de l’article 15, Cooperació amb els pares, mares o tutors, del Decret 

71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes 

Balears, “els centres han d’adoptar mesures de comunicació periòdica amb els pares, mares o 

tutor, per recollir informació necessària, informar-los i orientar-los sobre els processos 

d’ensenyament, aprenentatge i avaluació dels infants, per aconseguir-ne una millora”. 

És per aquest motiu que com diuen Batle, Hernández i Mir (2009):  

Las relaciones de la escuela con las familias tienen que ser fluidas y constantes por el derecho 

que los padres y las madres tienen a ser informados de los procesos que siguen sus hijos e 

hijas para poder orientarlos de la forma más adecuada posible, con la consiguiente 

coordinación, y como colaboradores de este mismo proceso dentro del aula. (p. 52) 

Les entrades relaxades són un moment de la jornada escolar que afavoreix aquesta 

relació família-escola, ja que és un canal de comunicació espontani i informal, que permet una 

comunicació més relaxada i flexible. Això dóna peu a una major confiança, necessària per a 

establir una bona relació, la qual influirà de forma positiva en l’infant, que n’és el principal 

protagonista. 
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Les preguntes que em plantejo amb aquest Treball de Fi de Grau són tres: 

-  Com influeix el fet que sigui el segon any com a mestra referent d’aquests alumnes 

en la comunicació amb les famílies? 

- Com canvia la comunicació amb les famílies depenent del dia de la setmana en que 

ens trobem? 

- Com canvia el rol del docent en la comunicació segons el tipus de família amb la que 

intenta establir la comunicació? 

A partir d’aquestes preguntes sorgeixen els meus objectius. 
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2. OBJECTIUS  

A continuació es presenten els diferents objectius d’aquest treball. 

2.1. General 

L’objectiu general d’aquest Treball de Fi de Grau és: 

- Realitzar un estudi sobre el rol del docent en la comunicació amb les famílies durant el 

moment d’entrada relaxada a l’escola Congrés-Indians de Barcelona i analitzar-ne els 

resultats de forma crítica. 

 

2.2. Específics 

Hi ha tres objectius específics en els quals es basa la meva investigació: 

- Analitzar les diferències del rol del docent en la comunicació amb les famílies 

depenent del dia de la setmana en que es trobi.  

- Identificar les estratègies comunicatives del docent depenent del tipus de família amb 

la que vulgui establir l’intercanvi. 

- Revisar els canvis i l’evolució de les habilitats comunicatives del docent amb les 

famílies depenent de quants cursos hagin cursat junts. 
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3. FONAMENTACIÓ TEÒRICA 

La relació família-escola 

Els infants són els principals protagonistes del seu desenvolupament, per aquest motiu 

és important cuidar aquells aspectes que fan que aquest desenvolupament sigui el més òptim 

possible. Una de les influències positives per aquest desenvolupament és una bona relació 

entre la família i l’escola, que segons la teoria ecològica de Bronfenbrenner (1987b) 

acostumen a ser els dos microsistemes més propers a l’infant.  

La col·laboració entre aquests dos microsistemes, família i escola, és un aspecte 

fonamental pel desenvolupament de les capacitat dels infants. Pares i mestres comparteixen 

l’educació dels infants, per la qual cosa el contacte, la coordinació i la col·laboració entre ells 

és imprescindible. Ferrer i Riera (2015) afirmen que això és possible incorporant una 

perspectiva de col·laboració basada en la confiança i el coneixement i és a través d’aquest 

coneixement mutu que es crea la necessitat d’una relació constructiva i estable. 

Disposar de canals de comunicació i coordinació hàbils i bidireccionals facilita l’intercanvi 

d’informacions i punts de vista entre la família i l’escola. Una bona comunicació entre els 

adults i dels dos principals contextos dels infants afavoreix que aquests coneguin i valorin les 

activitats en les quals l’infant participa en cadascun d’ells i permet preveure una certa 

continuïtat entre ambdós, fet que repercuteix positivament en el seu desenvolupament. (Jubete, 

2007, p. 89) 

Amb aquestes paraules de Jubete interpretam que un bona comunicació entre els dos 

agents implica un intercanvi de coneixements sobre l’infant en cada un dels entorns en que es 

troba, donant pas a una continuïtat coherent entre els contextos més freqüentats pel nen o la 

nena. 

Hoyuelos (1999) citat per Ferrer i Riera (2015) també afirma que la infància és 

sensible a les relacions socials i interactives que es construeixen a l’escola i de les que les 

seves famílies participen activament. Aquest augment de xarxes comunicatives els dóna un 

sentit de seguretat que els fa, a la vegada, sentir-se partíceps i coprotagonistes d’aquestes 

relacions. Consider que és important tenir en compte el paper de l’infant en aquesta relació, ja 

que es sent part de l’escola i part de la seva família alhora, i que aquestes relacions teixides 

entre ambdós, donen seguretat i estabilitat al nen o la nena. Aquesta relació formaria part de 

l’acompanyament emocional de l’infant, és a dir, si els adults s’accepten, es respecten, es 
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valoren... i mai no s’imposen, ni fan judicis, etc. aquest infant tindrà més possibilitats de 

sentir-se reconegut en la seva totalitat, i per tant, ser una persona emocionalment equilibrada. 

En aquesta mateixa línia, Epstein (2001) i Nye, Turner i Schwartz (2006) citats per 

Kidder (2013), també es sumen a aquestes afirmacions recolzant-se en les investigacions dels 

darrers trenta anys, que asseguren que la implicació de la família incideix de manera 

significativa en els aprenentatges i en el desenvolupament dels fills. 

Contacte diari entre la família i l’escola 

Per fer-ho possible, és important el contacte diari entre la família i l’escola, ja que com 

explica Intxausti (2014), “afavoreix la relació i la comunicació espontània i breu; les famílies 

ho valoren i accedeixen a l’aula per a aquest intercanvi amb naturalitat. (…) El contacte diari 

consolida la comunicació”. (p. 51). Interpretem d’aquesta manera que si no hi hagués 

oportunitat d’haver-hi aquest intercanvi, algunes famílies optarien per no entrar a l’aula, 

deixant buit aquest aspecte que influeix en el desenvolupament del nen o la nena. Afegeix un 

punt més concret, relacionant-ho amb el que explicava Jubete; si la comunicació només fos 

unidireccional del docent cap a les famílies, aquestes acabarien preferint no entrar a l’aula; o a 

l’inrevés, si la comunicació fos únicament de les famílies cap al docent, aquest també optaria 

per deixar les famílies fora de l’aula. Així doncs, Batle, Hernández i Mir (2009) expliquen 

que les famílies s’han de sentir col·laboradores d’aquest mateix procés dins l’aula, amb la 

bidireccionalitat que això suposa, pel dret que tenen els pares a estar informats dels processos 

dels seus fills i filles, per a poder orientar-los de la forma més adequada possible. Així com 

també els mestres haurien de tenir dret a conèixer el context en el que es desenvolupen els 

seus alumnes, per tal de donar sentit als processos que vagin adquirint.  

Cabrera (2009) apunta que gràcies a aquests contactes diaris, els mestres poden tenir 

una atenció més individualitzada amb les famílies. Aquests contactes diaris són aprofitats per 

fer intercanvis d’informació puntual de tipus informal i per recaptar dates dels nens i nenes. 

El moment de rebuda 

Un dels canals de comunicació amb les famílies que es poden utilitzar per aquest 

contacte diari és el moment de rebuda. I en aquest treball s’analitzarà en concret un tipus, les 

entrades a l’escola d’una forma relaxada, on les famílies poden arribar durant un horari 

flexible i poden estar-se una estona a l’escola, permetent així una atenció més individualitzada 

per part del docent a l’infant i a la família. 
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Luchamos día a día por alcanzar ritmos de vida inhumanos. (…) Por culpa del dichoso 

sonsonete del “no se puede perder el tiempo” nos convertimos en víctimas de un sacrificio de 

la tiranía mental que nos lleva a considerar cada minuto perdido casi como un crimen, con lo 

que despierta en nosotros sentimientos de culpabilidad y todo tipo de remordimiento. 

(Zavalloni, 2011, p. 22) 

Són moltes les famílies que viuen de manera accelerada des del moment en que es 

lleven, i això es transmet als infants, que només despertar-se ja comencen el dia amb presses. 

En aquests casos podem dir que estan immersos en un estil de vida en el que es valora més la 

quantitat que la qualitat, el resultat que el camí. 

L’educació lenta és una de les bases que promouen aquestes entrades relaxades a les 

escoles. L’infant d’avui està sempre en moviment, sempre, aprèn moltíssimes coses, utilitza 

les tecnologies que li acceleren els ritmes cardíacs, l’exciten o l’indueixen a nous estímuls. És 

un cercle viciós, que desenvolupa una infinita necessitat d’acceleració. Així doncs, si velocitat 

i quantitat ja són a la vida familiar, la funció de l’escola ha de ser desaccelerar i seleccionar. 

Ritscher (2013) explica que ho ha de fer “amb un “camí contracorrent”, perquè ha d’intentar 

romandre dret en front de la força del vent, mantenir-se en equilibri (adults i infants) i fins i 

tot intentant avançar, tot i que amb alguna dificultat.” (p. 20) 

Seguint en la mateixa línia, Hansen i Garcia (2016) expliquen que amb aquest tipus 

d’entrades flexibles es respecten els ritmes familiars, pensant que cal evitar qualsevol tipus 

d’estrès innecessari degut a un horari estricte. Afegeixen que amb flexibilitat i confiança 

mútua, s’obri un ventall infinit de noves situacions que fan que l’escola sigui una veritable 

font de vida per a tots. El que podem concloure és que d’aquesta manera tothom troba un lloc 

dins l’escola, passa a sentir-s’hi part i, com a conseqüència, a fer una funció única i 

indispensable dins el centre. Passa a ser una peça clau del funcionament sense la qual l’escola, 

i seguint amb la metàfora, el motor, no podria funcionar. A través d’aquesta flexibilitat durant 

el moment de rebuda, i de poder estar-se a l’escola, permet a les famílies observar i conèixer. 

“Pensem que les famílies tenen dret a saber com funcionen les escoles, el sistema educatiu, i 

participar-hi de veritat” (Hansen i Garcia, 2016, p. 20). A part d’això, també permet a les 

famílies fer-se una idea més aproximada del que passarà quan ells no hi siguin presents i 

facilita que puguin deixar els infants més tranquils i confiats.  

A més a més, afirmen que “venir a l’escola comença quan l’infant es lleva a casa, i tot 

aquest temps fins a l’arribada a l’escola és un temps preciós i ric” (p. 17). Consider que és 
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important que des de l’escola enviïn aquest missatge a les famílies, per tal de conscienciar 

quant n’és d’important aquest temps per a l’infant. I com dèiem, inculcar el valor de donar 

importància al recorregut més que l’objectiu, ja que també aporta grans aprenentatges.  

Hansen i Garcia (2016) ens mostren el seu projecte impulsat, des de fa uns anys, en el 

que es prioritza la participació de les famílies a l’escola i que permeten a aquestes: estar-se a 

l’escola, ser-hi, fer-hi i saber-hi. Les autores afirmen que les famílies “van vivint la realitat 

quotidiana de la nostra proposta i s’estableix una gran confiança i s’obren un munt de 

possibilitats de comunicació i convivència, on  les diferents realitats familiars i de l’escola 

tenen sempre un encaix que es nodreix de totes les perspectives” (p. 18).  

El paper de les famílies 

Per altra banda, Jordan (1995) citat per Bernad i Llevot (2015), centrant-se en la 

participació dels progenitors, distingeix dos tipus de participació: una de “baixa densitat” que 

suposa la implicació dels pares en l’aprenentatge dels fills donant suport a la tasca docent, i 

una altra “de més nivell” que suposa la coimplicació. El primer tipus de famílies fa referència 

a les que s’impliquen en l’educació dels seus fills o filles i valoren la tasca docent, però no 

van més enllà, és a dir, simplement hi ha una coordinació, però no una col·laboració on els 

dos agents treballen de forma conjunta, com passa en el segon tipus de famílies, les “de més 

nivell”. Aquestes veuen en el paper del docent una peça clau pel desenvolupament de l’infant, 

i no perceben aquest desenvolupament sense la tasca del docent. I aquesta concepció de la 

relació és mútua, és a dir, el docent tampoc pot entendre la seva tasca separada de la dels 

pares. Dit en altres paraules, les famílies de “baixa densitat” fan una tasca paral·lela a la del 

mestre o la mestra, tot i que comparteixen els mateixos objectius i caminen en la mateixa 

direcció. En canvi, les famílies “de més nivell”, realitzen una tasca comú amb el docent, sent 

els dos agents imprescindibles. 

Un altre autor que parla del paper de les famílies és López (2004), el qual afirma que 

hi ha famílies que tenen grans dificultats per assistir a reunions o simplement estan poc 

implicades amb el centre o no saben com estar-hi ni fins on es pot «entrar». Acostumen a ser 

famílies que els costa preguntar, suggerir... I en aquests casos, els moments d’entrada –i de 

sortida- esdevenen les úniques ocasions d’establir comunicació verbal i directa per generar 

confiança i interès pel centre.  
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Afegeix Garreta (2007) que sovint les famílies no saben fins quin punt és correcte 

implicar-se, tenen por a envair el territori professional de l’equip docent. I per part dels 

mestres, hi ha por a que no sigui respectat el seu criteri professional. (p. 12) 

El rol del mestre en el moment de rebuda 

L’escola slow
3
 i Ritscher (2013) afirmen que cal experimentar el plaer del 

retrobament. Llavors allò de “perdre el temps” per a conèixer les famílies i acollir-los 

degudament és sempre temps guanyat que té la capacitat de transformar l’aprenentatge, 

gràcies a metodologies didàctiques atractives, en una útil i duradora experiència de vida. 

També afegeix:  

Las relaciones auténticas y profundas, que nos guían positivamente y dan sentido y significado 

a nuestra existencia, tanto en la escuela como en la vida, son capaces de irradiar humanidad, 

profesionalidad, compromiso y benestar, si no nos obsesionamos por la impaciencia y las 

prisas.(p. 24) 

Interpretam així que des del centre, i en concret el mestre o la mestra, ha de cuidar 

l’entorn per procurar un ambient lliure d’impaciència i de presses per tal d’afavorir aquestes 

relacions, amb les conseqüents avantatges que això suposa per a l’infant, la seva família i pel 

docent. 

No podem parlar d’educació lenta sense esmentar Domènech (2009), un dels 

exponents d’aquest moviment. L’objectiu principal que es pretenen aconseguir amb aquest 

moviment és el respecte pels ritmes individuals de cada persona. No pretén fer les coses 

lentes, sinó saber trobar el temps just per a cadascú i d’aplicar-lo en cada activitat pedagògica, 

és a dir, ajustar la velocitat al moment i a la persona. A l’escola, sovint trobam horaris 

acadèmics rígids i tancats. Si des de l’escola fem pausa i donam temps als infants, es 

provocarà una desacceleració que també repercutirà en les famílies, i a poc a poc es produirà 

una transformació de la concepció de la paraula «temps», més enfocada a qualitat que a 

quantitat. 

Per aquest motiu, explica Jubete (2007) que des de l’escola és necessari estendre un 

pont de confiança entre pares, mestres i infants que faciliti la transisió de casa a l’escola de la 

manera més suau possible. Tot i que fa referència al procés d’adaptació de l’infant a l’escola 

                                                 
3
 Un dels principis bàsics de l’escola slow és “donar-se temps”, donar temps als infants per respectar els seus 

seus propis ritmes i processos d’aprenentatge, que es poden donar en qualsevol moment de la jornada. És una 

escola enfocada a fer menys per fer millor, és a dir, a la qualitat envers la quantitat.  
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bressol, es pot comparar aquest fet amb la transició diària que han de passar els nens i les 

nenes en el moment d’entrar a l’escola i acabar acomiadant-se de la seva família. Antón 

(2013), especialista en acompanyament emocional, senyala que la possibilitat d’acompanyar 

els acomiadaments és possible quan l’escola es planteja una entrada progressiva i relaxada de 

les famílies, sinó, seria materialment impossible acompanyar cada un dels processos dels 25 

nens i nenes de l’aula. 

Hansen i García (2016) determinen que és important que si una família arriba a 

l’escola amb tranquil·litat, el docent ho respecti i afavoreixi aquesta situació el màxim 

possible. Per altra banda, si una família va amb presses, per exemple, cal gaudir d’aquells cinc 

minuts i fer de la rebuda un moment especial, oferint una relació el més individualitzada 

possible, centrant-nos en com estan i en qualsevol cosa que vulguin explicar als docents. A 

més, si els pares no poden venir perquè la seva situació no ho permet, el docent i l’escola han 

de facilitar i potenciar que vinguin altres familiars o persones properes a l’infant com puguin 

ser avis, germans, tiets...  

Un dels dubtes que constantment apareixen és què passa amb els nens o les nenes que 

no els poden acompanyar ningú durant aquest moment de rebuda, com els afecta que els seus 

companys estiguin gaudint amb les seves famílies a diari i ells no. Doncs les autores també 

expliquen que per aquests no cal patir, ja que per tots els infants és un guany tenir algun adult 

a prop encara que no sigui de la seva família, ja que els vincles afectius s’amplien amb la 

convivència. 

Per definir com ha de ser la tasca del docent, Cunningham i Davis (1998), citat per De 

la Guardia (2007), plantegen tres models de relació entre famílies i professionals: d’expert, de 

trasplantament i d’usuari. Definits els dos darrers per De la Guardia (2004) per models 

d’assessor i de coeducador, respectivament. 

En el model d’expert el rol del docent és de superioritat sobre la família. Des de que 

comença la conversa amb una família determinada, deixa ben clar qui és el professional, qui 

és el que té els coneixements tècnics i especialitzats. Això fa que les famílies es sentin 

incompetents i no tinguin l’oportunitat d’aportar coneixements o experiències, i acaben 

assumint que no saben res d’educació. 

En el model de trasplantament o d’assessor conseller els professionals creuen que 

tenen prou experiència, però també reconeixen que els avantatges de recórrer als pares i a les 
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mares. Ara bé, tot i que sembla que es tracta d’un rol més afavoridor que l’anterior, té 

l’inconvenient que la comunicació va solament en una direcció, de professionals a famílies. 

El model d’usuari o de coeducador, seria el més adequat per a establir una 

comunicació de qualitat amb les famílies. El professional també actua com a assessor o 

instructor, però el fonament de la seva actuació és la negociació dintre d’unes relacions de 

respecte mutu i on es produeix una lliure circulació d’informació entre ambdues parts. “El 

tipus de relació és igualitari, (...) ja que es creu en la competència i la capacitat d’ajut de les 

famílies” (De la Guardia, 2007, 33). És a dir, la comunicació és bidireccional, per la qual cosa 

fa que les famílies es sentin més competents i amb dret a decidir i seleccionar. A part d’això, 

també cal dir que a través d’aquest model el docent pot donar resposta a la situació individual 

de cada família (situació econòmica, d’habitatge, germans, etc.). 

A més, el professional assumeix que el seu paper ha de ser de coeducador: una persona 

que està disposada a educar i a ajudar la nena o el nen, però que està convençuda que, sense la 

intervenció de la família, la seva feina fracassarà. Així doncs, podem concloure que entén la 

seva tasca com una coresponsabilitat, on ambdues parts han de treballar de forma conjunta per 

a un mateix objectiu. 

Afegeix que el professorat assumeix la responsabilitat d’escoltar i de comprendre els 

punts de vista, els objectius, les expectatives, la situació i els recursos de les famílies. Per 

aquest motiu és adient que el docent s’adapti a les necessitats de cada família, tenint en 

compte que són un grup heterogeni. 

Per la seva part, les famílies van comprenent que el seu paper és igual o més 

important, si cal, en l’educació del seu fill o de la seva filla perquè es puguin obtenir resultats 

més bons. Explica que “les famílies van assumint el seu paper de coresponsables de la feina 

realitzada amb les seves criatures i amb el centre, i van adquirint una actitud col·laborativa, 

participativa, oberta, dialogant, respectuosa...” (De la Guardia, 2007, 33). 

En resum, una bona relació família-escola parteix de la coresponsabilitat i per tal que 

l’infant pugui desenvolupar-se de forma òptima és important que aquest binomi funcioni, i 

que cada un tingui el seu rol en aquest procés. Rols que com anomena l’autora citada, són 

diferents però complementaris. D’aquesta manera, la responsabilitat de l’èxit o del fracàs de la 

feina realitzada és compatida entre els dos agents. 



16 

 

Per tancar aquest apartat de fonamentació teòrica, cal recordar que les relacions 

constants entre família i escola són positives per tots els agents i una oportunitat per dur a 

terme aquests intercanvis són les entrades a l’escola. El fet d’oferir entrades relaxades permet 

una flexibilitat i possibilita crear vincles més estrets a tots els nivells, inclòs el ja esmentat 

família-escola, en el qual s’ha centrat el treball de camp que s’explica a continuació. 
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4. METODOLOGIA 

Per a la investigació d’aquest treball s’ha fet servir un model mixt, combinant la 

metodologia qualitativa i quantitativa durant tot el procés d’investigació, per tal de respondre 

als objectius plantejats. Com expliquen Baptista, Fernández i Hernández (2003), tot i que 

s’afegeix una complexitat al disseny d’estudi, permet contemplar tots els avantatges de cada 

una de les metodologies.  

En la metodologia qualitativa, els investigadors indaguen en situacions naturals, 

intentant donar sentit o interpretar fenòmens en els termes del significat  que les persones els 

atorguen (Denzin i Lincoln, 1992, 2, citat per Vasilachis de Gialdino, 2006). A més, podem 

dir que és generalitzable, podent estudiar casos més concrets i aïllats. Algunes recomanacions 

a tenir en compte per assegurar la qualitat metodològica de la investigació qualitativa són 

(Díaz, 2011 citat per Soler i Enrique, 2012):  

- Buscar la comprensió de les idees més enllà de les paraules, amb especial atenció als 

matisos. 

- Ser conscient de la influència de la ideologia de l’investigador, de la seva teoria a 

priori i de les seves hipòtesis de treball. 

- Assegurar-se de la comprensió del llenguatge. 

Per altra banda, en la metodologia quantitativa trobem una major objectivitat, i en 

aquest cas, està orientada a la comprovació d’una sèrie de paràmetres per tal de confirmar o 

no unes hipòtesis inicials. Tot i que el nostre context no permetia una recollida de dades molt 

elevada, cal tenir en compte que com major sigui el nombre de dades recollides, estarà més 

fonamentat en la realitat. 

En conclusió, tenint present Creswell (2008) citat per Pereira (2012), el qual diu que 

un ús combinat d’ambdues metodologies afavoreix una major comprensió de l’objecte 

d’estudi, faré servir el model mixt. S’ha escollit aquest ja que permetia contrastar informació 

entre les diferents fonts, i a partir d’aquesta combinació, es podia fer una anàlisi dels resultats 

més objectiva. A més, tenint en compte la temàtica d’estudi, aquest permetia fer una 

observació més natural. 
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4.1. Observació participant 

“La observación participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender 

acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la 

observación y participando en sus actividades” (DeWalt i DeWalt, 2002 citats per Kawulich, 

2005, p. 2). 

 El moment de rebuda acostuma a ser un moment intens de la jornada que requereix 

sovint un acompanyament emocional dels infants per part del mestre o la mestra, per aquest 

motiu, i per tal de respondre a les necessitat dels infants, en moltes ocasions havia d’intervenir 

i participar d’aquesta estona de rebuda. Així, el meu rol normalment ha estat d’observadora 

participant.  

Un dels avantatges de fer servir aquest rol d’observadora participant és que fa que tant 

les famílies com la mestra referent de l’ambient actuïn amb total normalitat i de forma més 

espontània, ja que no es senten objectes d’estudi, donant la possibilitat de recollir unes dades 

més fiables (Díaz, 2008). 

DeWalt, DeWalt i Wayland (1998) citats per Kawulich (2005), expliquen que una de 

les limitacions d’aquesta observació participant és que l’investigador ha de determinar fins 

quin punt participarà en les vides dels participants. En el meu cas, en moltes ocasions, he 

hagut de prendre la decisió d’intervenir o no en algunes situacions concretes que es donen en 

el moment de rebuda amb els infants i les seves famílies. 

 

4.2. Tècniques de registre 

Per a la investigació que he dut a terme he fet servir tres tècniques de registre, dues 

assistemàtiques (el registre narratiu i l’entrevista) i una sistemàtica (el llistat de control).  

Registre narratiu 

Per tal d’aconseguir unes dades més objectives, he decidit utilitzar aquest registre 

degut a que permet tenir una descripció detallada i fidedigna dels esdeveniments que 

succeeixen. Gómez (2000) afirma que un registre narratiu és una forma d’unitat natural o un 

registre de l’ocurrència natural d’accions, esdeveniments, conductes i de més. La informació 

s’anota en un llenguatge quotidià i en forma cronològica. 
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A la taula 1 es poden observar quants registres narratius he recollit -segons els mesos 

que ha durant la investigació- a les aules de P4, ja que era la meva aula de referència i on 

estava situada normalment durant el moment de rebuda. També vaig recollir-ne a les aules de 

P3 però no els he plasmat ja que no han estat significatius per a la investigació. 

A més, cal afegir que no hi havia un calendari preestablert per a la recollida 

d’informació, així com tampoc quines serien les famílies observades. S’han recollit aquests 

registres narratius en funció de les necessitats dels infants, és a dir, els dies que la situació ho 

permetia; i també segons les situacions que es donaven entre les famílies i la tutora, 

enregistrant només el moments que considerava que podrien aportar evidències al meu treball.  

 
Reg. 

narratiu MARÇ ABRIL MAIG Total 

P4 7 7 1 15 

 

Taula 1. Nombre de registres narratius 

 

Llistat de control 

El llistat de control és un tipus de representació que s’utilitza com a nota destinada a 

controlar determinades categories prefitxades. Ens aporten dades clares i concises sense 

descriure fets (Galgano, 1995).  

La idea inicial d’utilitzar aquest instrument va sorgir arrel de les observacions 

realitzades durant el mes de març, de les qual vaig poder veure en repetides ocasions 

comportaments del mestre referent cap a les famílies que em cridaven l’atenció i que consider 

rellevants per establir una comunicació amb les famílies de qualitat. Aquestes conductes es 

corresponen amb els paràmetres que he usat:  

- Nom. Es dirigeix al familiar pel seu nom? 

- Paraules afectuoses (P. Afect.). Utilitza paraules afectuoses per dirigir-se al 

familiar? 

- Contacte físic (Cont. Físic). Hi ha algun tipus de contacte físic -com pugui ser 

tocar-li l’espatlla, agafar-li la mà, etc.- iniciat pel docent? 

- Besades/Abraçades (Bes./Abraç.). Es fan besades o abraçades? 
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- Temes externs (Temes ext.). Parlen de temes que no estan relacionats amb l’infant?  

Cal destacar, que inicialment volia posar en pràctica un llistat de control individual per 

a cada família, però finalment vaig emprar el que es pot observar a l’annex 2 degut a que era 

més àgil i a més em permetia diferenciar el tipus de família de cada infant amb més facilitat. 

Tenint en compte que un dels objectius específics és “Identificar les estratègies 

comunicatives del docent depenent del tipus de família amb la que vulgui establir 

l’intercanvi”, he classificat les famílies depenent de la intensitat del vincle que existeix entre 

aquestes i el docent (annex 3). Per una part, trobam les famílies que mantenen un vincle estret 

amb el docent, considerant que es donava aquesta situació quan algun membre de la família 

havia treballat o està treballant actualment amb el docent, o manté una amistat més enllà de 

l’entorn educatiu. Per altra banda,veiem les famílies que mantenen una relació cordial 

família-mestre, entenent per relació cordial aquella en que el docent i la família es relaciona 

exclusivament en l’àmbit escolar, tot i això, cal dir que la família participa en les propostes 

del centre. Per últim, trobam les famílies que mantenen un vincle escàs amb el centre, 

aquelles que per motius personals o laborals no participen en les propostes del centre. A més, 

en aquest annex 3 hi ha reflectides el número d’observacions que he fet a cada família i quins 

dies de la setmana. A la taula 2 en podeu veure un resum. 

 

LLISTAT DE CONTROL 

Tipus de famílies Nombre de famílies N. d’observacions Dies de la setmana 

Vincle estret 4 12 

dll. (3), dc. (5), dv. 

(4) 

Vincle cordial 14 37 

dll. (10), dc. (13), 

dv. (14) 

Vincle escàs 7 11 

dll. (7), dc. (2), dv. 

(2) 

Total 25 60 

dll. (20), dc. (20), 

dv. (20) 

 

Taula 2. Recull del llistat de control a una aula de P4. 
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A continuació, s’adjunta un exemple de llistat de control que he emprat (Taula 3). En 

ell s’observa la data, el nom del nen, els paràmetres observats i el tipus de família a la qual 

pertany diferenciades per colors; on el verd es correspon amb les famílies amb vincle estret, el 

taronja amb les famílies amb vincle cordial, i el blau amb les famílies amb vincle escàs. 

 

Dv. 29/4 Sofía Arón Kim Alma Daniela 

Nom   x x  

P. Afect.   x   

Cont. Físic x x x x  

Bes./Abraç.   x   

Temes ext. x x x   

 

Taula 3. Exemple de llistat de control. 

 

Cal dir també que les famílies que s’han observat han estat escollides aleatòriament. 

Vaig decidir fer-ho així perquè em resultava més senzill per a la recollida de dades, i no em 

condicionava les observacions. 

Aquest instrument m’ha permès principalment l’observació dels diferents recursos que 

utilitza el docent depenent del dia de la setmana en que es troba.  

A la taula 4 es veuen representats el nombre de dies que he utilitzat aquest tipus de 

registre depenent dels mesos i dels diferent nivells. Cal dir que l’observadora principal era jo 

encara que els dies 29 d’abril i 3 de maig, per la meva indisponibilitat van fer les observacions 

a P3 dues companyes. 

 

Llistats de 

control 
ABRIL MAIG Total 

P4 11 1 12 

P3 1 5 6 

 

Taula 4. Nombre de llistats de control. 
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Entrevista 

Fernández, s.f. citat per Vargas, 2011 explica que l’entrevista constitueix la fluïdesa 

natural, espontània i profunda de les vivències i records d’una persona mitjançant la presència 

i estímul d’una altra que investiga, qui aconsegueix, a través d’aquesta descripció, captar tota 

la riquesa dels seus diversos significats.  

He utilitzat aquesta tècnica per contrastar els resultats obtinguts a través dels llistats de 

control realitzats a les aules de P3 (3-4 anys). Així, podem dir que l’entrevistada és la tutora 

de P4 (L‘Obrador) i les preguntes estan pensades perquè expliqui les diferències que ha 

observat entre el primer i el segon curs com a mestra referent dels infants respecte en la 

comunicació amb les famílies. A l’entrevista (annex 7) es pregunta per alguns dels paràmetres 

del llistat de control, com puguin ser el contacte físic o els temes, i a banda d’això, també es 

pregunta per les diferents estratègies de comunicació.  

 

4.3. Temporització 

 

A continuació es pot veure el calendari amb les observacions realitzades durant el 

procés d’investigació i quin registre he fet servir. Com es pot comprovar, he usat setze 

registres narratius a l’aula de P4 (L’Obrador), marcats en color groc, i un a l’aula de P3 

(La llavor), marcat en color vermell. Referent als llistat de control, en trobam dotze a la 

mateixa aula de P4 (marcat en lila) i sis a les aules de P3 (La llavor i Lumière), senyalat 

en color gris. Per últim, hi ha marcat en verd el 18 de  maig, que és el dia que es va 

realitzar l’entrevista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Llistat de control 

a P4 

 Llistat de control 

a P3 

 Registre narratiu a 

P4 

 Entrevista tutora 

P4 
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Taula 5. Calendari de recollida de dades. 

 

MAIG 2016 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 12 13 

16 17 18 19 20 

MARÇ 2016 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31  

ABRIL 2016 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

    1 

4 5 6 7 8 

11 11 12 13 14 15 15 

18 19 20 21 22 22 

25 26 27 28 29 29 
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5. TREBALL DE CAMP 

Contextualització 

El cas que he estudiat és el de l’escola pública Congrés-Indians, situada al barri de La 

Sagrera, a Barcelona. He centrat el meu focus en el rol del docent en la comunicació família-

escola durant el moment de rebuda. Aquest moment es dóna entre les nou i les deu del matí; 

les famílies poden arribar a l’hora que ho desitgin i quedar-se als diferents espais de l’escola 

durant aquesta hora.  

El docent que he observat amb més freqüència és la Yolanda, mestra referent de 

L’obrador, l’aula de cinquè curs d’Educació Infantil (4-5 anys) on he estat realitzant el 

Pràcticum II (3-6). És el seu segon any com a mestra referent d’aquest grup. També s’han 

passat registres de control a dues aules de quart curs (3-4 anys): La llavor i Lumière. On les 

mestres referents són la Paula i la Sandra, respectivament. 

Cal esmentar que les aules on hi ha aquests intercanvis són ambients d’aprenentatge 

estèticament molt cuidats i pensats, i sobretot, acollidors per tota la comunitat educativa 

(infants, pares i equip docent). A la fotografia 1 es pot veure L’Obrador, l’aula on es donen la 

majoria de situacions que apareixen en aquest treball. Com es pot observar és un espai 

acollidor, que convida a les famílies a quedar-s’hi. Trobam zones àmplies i sense traves, amb 

fusta al terra, que per la seva calidesa convida a asseure’s i passar una estona. A més, podem 

observar diferents microespais on es donen relacions diferents. Per exemple, la taula o la 

catifa de fusta donen la possibilitat d’estar-s’hi més d’una família o amb la mestra; en canvi a 

la butaca o a la cabana, les famílies poden trobar un moment més íntim per passar amb el seu 

infant si ho desitgen.  

 

Fotografia 1. L’Obrador, aula de P4 on es du a terme la investigació 

 

Com ja s’ha esmentat, les famílies que s’han observat han estat escollides de forma 

aleatòria. 
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5.1. Presentació de resultats 

A continuació, present les dades i la informació que he recollit amb el llistat de control 

(Annex 4), un dels objectius del qual era comparar les estratègies de comunicació del docent 

amb les famílies depenent del dia de la setmana en que es trobava. 

A la taula 6, podem veure els resultats del llistat de control on s’observa si la mestra 

referent del grup de 4-5 anys (L’Obrador) segueix els paràmetres amb cinc famílies cada dia 

durant quatre dilluns, quatre dimecres i quatre divendres. Per tant, cada un d’aquest resultats 

es fa en base a 20 observacions. 

P4 Dilluns Dimecres Divendres Total 

Nom 4 6 8 18 

P. Afect. 1 1 3 5 

Cont. Físic 10 14 16 40 

Bes./Abraç. 1 6 5 12 

Temes ext. 5 8 14 27 

 

Taula 6. Resultats del llistat de control a P4. 

 

Seguidament, a la taula 7 es presenten els resultats del llistat de control a les aules de 

3-4 anys (La Llavor i Lumiére), els quals segueixen els mateixos paràmetres, amb l’única 

diferència que s’han recollit les dades durant 3 dilluns o dimarts (per referir-se a inici de 

setmana) i durant 3 dijous o divendres (per final de setmana). D’aquesta manera, podem dir 

que cada resultat està recollit en base a 15 observacions. 

P3 Dilluns/Dimarts Dijous /Divendres Total 

Nom 4 7 11 

P. Afect. 7 11 18 

Cont. Físic 11 14 25 

Bes./Abraç. 8 9 17 

Temes ext. 5 6 11 

 

Taula 7. Resultats del llistat de control a P3. 

 

A més, a la taula 8 (un extret de l’annex 5), trobam dues famílies de P4 (L’Obrador) 

considerades amb un vincle escàs amb el docent. A les columnes on es mostren els resultats 

dels dilluns, veiem que cap paràmetre està marcat. En canvi, a les columnes del divendres, 

veiem que hi ha els paràmetres de contacte físic i temes externs marcats. 
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Taula 8. Exemple de llistat de control de famílies amb vincle escàs. 

 

La segona tècnica de registre que he usat per aquesta investigació és el registre 

narratiu.  Aquest estava centrat a respondre a l’objectiu d’identificar les diferents estratègies 

que empra el docent segons el tipus de família a qui es dirigeix. 

A continuació es presenten una sèrie d’extrets dels registres narratius (annex 6) que 

consider rellevants on participen les famílies amb un vincle estret amb el docent. Es pot veure 

l’ús de paraules afectuoses com “nena”, llenguatge no verbal com fer-se l’ullet, somriure, o 

senyes per indicar que marxen, etc. 

  

Arón dll dv 

N.   

P.C.   

C.F.  x 

B./A.   

T.Ex.  x 

Sofía dll dll dv 

N.    

P.C.    

C.F.   x 

B./A.    

T.Ex.   x 

Dimarts, 08/03/2016 

(...) Segueixen parlant de coses de formació. La Yolanda li diu “¡Qué suerte, 

nena!”. (...) Quan torna, la Yolanda està parlant, sembla que la mare de l’Edna 

espera que acabi, però després d’uns minuts la Yolanda encara no ha acabat, així 

que la mare de l’Edna li fa adéu amb la mà i li diu fluix “ya hablamos”. 

 

Dimecres, 09/03/2016 

(...). Mentre, primer passa pel costat la Desireé (mare del Kim) que surt de 

l’ambient. Li fa l’ullet a la Yolanda, ella somriu. Després, passa la mare de l’Omar 

i la Yolanda li diu fluix “si tu ho creus així, ho fem així”. Ella contesta “d’acord, 

anam parlant” i marxa fent adéu amb la mà. 
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Les famílies que mantenen un vincle formal amb la mestra tenen més contacte quan hi 

ha algun problema o malaltia, o bé si fa estona que no es veuen. Ho podem afirmar a 

continuació amb alguns exemples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De les famílies amb un vincle escàs, destacam el següent resultat, en el qual es veu que 

la mestra s’aixeca i dóna dues besades a la mare i li ofereix una atenció més individualitzada. 

 

 

 

 

 

L’entrevista és l’última tècnica de registre que he fet servir per a la investigació 

d’aquest treball, en ella, allò que més destacaria és que aquest segon curs coneix més les 

famílies i sap quina és la millor manera per comunicar-s’hi. Explica que el primer curs havia 

d’estar en certa manera al marge, anant molt en compte amb allò que pogués dir, i observava 

molt les oportunitats que tenia per comunicar-se amb cada família. El segon curs ja coneix 

Divendres, 15/04/2016 

(...) Parlen de que avui la Yolanda ha de marxar a Galícia a fer una formació i que 

ella patia per si es quedava sense veu amb el refredat. Després les dues s’acoten a 

l’altura de l’Uma i parlen amb ella de com està. 

 

Dijous, 28/04/2016 

L’Aniol i el seu pare estan asseguts a la taula de representació, la Yolanda s’acosta 

i s’asseu. Diu “Aniol, avui he quedat amb la teva mare”, “uff... veurem què tal... no 

s’ha despertat gaire bé” sospira el pare. “Qui? La Múnia (germana petita de 

l’Aniol)?” es preocupa la Yolanda, “no no, la Mariona és” diu el pare. (...) 

 

Dimarts, 19/04/2016 

Entra a l’ambient l’Arnau de la mà de la seva mare, que quasi mai ve a l’escola. La 

Yolanda quan la veu li dóna dues besades i una abraçada i li pregunta pel seu 

embaràs. (...) 

 

Divendres, 20/05/2016 

Entra la mare del Leo i hi ha la mare de l’Aina, de la Nahia, de l’Arnau i la 

Yolanda parlant a la taula de receptes i altres temes, i diu “Que hi ha assemblea o 

què?”. Totes contesten que sí, que faltava ella. La Yolanda s’aixeca i li dóna dues 

besades. “Hauré de venir abans el pròxim dia que veig que esteu molt a gust aquí” 

diu la mare. (...) parlen ella i la Yolanda soles, dretes. (...) 
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més o manco la manera de fer de cadascuna, i sap, per exemple, si estaran a l’ambient 30 

minuts i tindrà temps de parlar amb ells o si no entraran. Aquest fet de conèixer a les famílies, 

afirma que li permet pensar què pot fer davant certes situacions. És a dir, al principi no sabia 

com arribar a les famílies que no entraven a l’ambient, i a partir d’aquest problema, ha cercat 

recursos i estratègies per arribar-hi, com pugui ser estar entre l’ambient i el passadís.  

 

5.2. Anàlisi i interpretació de resultats 

Analitzaré els resultats d’aquesta investigació partint dels tres objectius específics que 

em plantejava: 

 

Objectiu específic 1: Analitzar les diferències del rol del docent en la comunicació amb les 

famílies depenent del dia de la setmana en que es trobi.  

Al gràfic 1 es veu de forma clara com els dilluns hi ha una manca d’utilització 

d’aquests recursos, que va creixent a mitjan setmana (dimecres) i que augmenta de forma 

considerable els divendres. Així, a final de setmana es duplica o triplica en molts cops la 

freqüència en que són emprats aquests recursos, per exemple, els dilluns hi ha un total de 5 

famílies que parlen de temes externs amb la tutora, que els dimecres augmenta a 8 i els 

divendres a 14 famílies. 

 

 

Gràfic 1. Resultat del llistat de control depenent del dia de la setmana a P4. 
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El mateix passa amb els resultats del llistat de control a les aules de 3-4 anys (La 

Llavor i Lumière). Com es veu al gràfic 2, també es percep fàcilment un augment d’aquests 

recursos a l’hora d’establir comunicació amb les famílies de principi de setmana a final de 

setmana. Per exemple, a principi de setmana les mestres es dirigeixen a les famílies amb 

paraules afectuoses 7 cops, i a final de setmana aquesta dada creix a 11 cops.  

 

 

 

Gràfic 2. Resultat del llistat de control depenent del dia de la setmana a P3. 

 

Interpretam que aquest fet es dóna perquè a inici de setmana, principalment els dilluns, 

als infants els costa més arribar i quedar-se a l’escola. A part d’això, les famílies també 

acostumen a arribar amb menys calma i més tard, i com a conseqüència, no es poden quedar 

tanta estona a l’aula. Així, els acomiadaments solen ser més difícils i l’acompanyament 

emocional del docent més intens. Aquesta necessitat d’acompanyar i donar una atenció més 

profunda als infants, fa que les estratègies del docent per arribar a les famílies es vegin 

reduïdes.  

A mesura que va passant la setmana, les famílies sembla que es troben més adaptades 

a la rutina i arriben a l’escola més prest, més tranquils, i entren més estona a l’ambient. Això 

provoca que els infants es sentin més acompanyats i segurs, i la tutora pot acostar-se més a les 

famílies i tenir-ne un contacte més fluït i ric. Per tant, reprenent el que explicaven Hansen i 

Garcia (2016), podem afirmar que quan una família arriba a l’escola amb tranquil·litat, i la 

mestra ho respecta i afavoreix, permet que es donin aquests intercanvis que repercuteixen en 

l’infant positivament. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 
Principi setmana 

Final setmana 



30 

 

A continuació podem veure un extret d’un registre narratiu de dimarts 8 d’abril i un de 

divendres 22 d’abril, amb els quals es pot interpretar que els divendres les estratègies 

comunicatives de la mestra amb les famílies són utilitzades amb més facilitat. En el primer 

cas, l’àvia de la Sofia, saluda des de la porta a la tutora que es troba dins l’ambient a uns 

metres d’ella; i en el segon cas, hi ha una sèrie de situacions que evidencien una relació més 

fluïda entre els dos agents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com vèiem a les taules extretes de l’annex 5, a final de setmana també podem 

observar un increment de l’apropament a les famílies considerades de vincle escàs amb la 

mestra. Podem concloure que això es degut a que els dilluns, els infants necessiten més 

l’atenció de la mestra, per la qual cosa, aquesta es situa dins l’aula. Les famílies amb un 

Divendres, 22/04/2016 

El Bru ve acompanyat del seu pare (l’Edu, que uns quants caps de setmana 

seguits marxa a Madrid per motius laborals, és violinista). La Yolanda està al costat 

de la porta, li toca el braç i li diu “Marxes a Madrid o no aquest finde, Edu?”. 

- Sí, demà marxo.- contesta el pare del Bru. 

- Però ja és l’últim, no? 

- Sí, per desgràcia. 

- Al final t’ha acabat agradant, eh?!- afegeix la Yolanda. 

- Sí, la veritat que al principi no estava convençut però ara m’està agradant 

molt. 

 

Després ve la Sara amb la seva mare, que ahir ens havia dit la Sara que era el seu 

aniversari. La Yolanda li dóna dues besades i alhora li diu “Va ser el teu aniversari, 

no? Felicitats!!!”, “Sí, gràcies” contesta somrient la mare de la Sara. “Ja ens va 

contar la Sara...” diu la Yolanda. I segueixen parlant de què van fer durant la tarda 

per celebrar-ho. 

 

Avui ha vingut la mare del Leo a acompanyar-lo, quasi mai ve per 

problemes laborals. Com han vingut a les 10h., la Yolanda l’ha convidada a quedar-

se a l’assemblea i ha quedat. Quan marxava, la Yolanda li ha donat dues besades i li 

ha dit “Tot bé? Esteu bé?” (referint-se a un problema familiar). “Sí, anem fent...” 

(semblava que hi havia avanços). La Yolanda s’ha aixecat i ha sortit de l’ambient 

amb ella i han parlat uns 10 minuts a fora. 

 

Dimarts, 08/03/2016 

La Sofía s’acomiada de la seva àvia a la porta i entra a l’ambient. S’acosta a 

mi, que estic a prop de la porta, i em mostra una joguina. Després va a la Yolanda a 

mostrar-li també. L’àvia em saluda des de la porta, i quan la Yolanda la mira, també 

la saluda a ella amb la mà i marxa. 
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vincle escàs amb el docent, són famílies que no acostumen a entrar als ambients, i per tant, es 

queden a la porta i al passadís. Interpretem que és per aquest motiu que no es produeixen 

intercanvis els dilluns. Per altra banda, els divendres els infants es senten més segurs i es 

situen a l’ambient de forma autònoma, per tant, la mestra es pot col·locar entre l’aula i el 

passadís i pot establir comunicació amb aquestes famílies que no entren a l’ambient. 

Una altra dada a destacar és quan s’han realitzat els registres narratius, tenint en 

compte el que s’explicava anteriorment que s’han recollit quan la situació ho ha permès en 

funció de les necessitats dels infants envers a mi. Així doncs, podem veure a la taula 9 quants 

registres s’han recollit els diversos dies de la setmana. 

 

Registre narratius 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 2 3 6 

 

Taula 9. Nombre de registres narratius.  

 

Podem observar que hi ha una diferència clara entre principi i final de setmana, 

triplicant-se el divendres respecte del dilluns. Així, podem determinar que els dilluns els 

infants tenen una necessitat d’acompanyament emocional major que el divendres i en 

conseqüència, el docent prioritza els nens i nenes davant la comunicació i la relació amb les 

famílies. 

 

Objectiu específic 2: Identificar les estratègies comunicatives del docent depenent del tipus de 

família amb la que vulgui establir l’intercanvi. 

A través dels registres narratius (annex 6), podem identificar diferents estratègies que 

empra la Yolanda, tutora de P4, depenent del tipus de família. A continuació s’exposa un 

exemple molt significatiu: 
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El Junhao és un nen d’origen xinès, i la seva família va escollir aquesta escola per 

proximitat a la vivenda i el negoci familiar, i no comparteixen els principis del centre ni 

participen en les propostes d’aquest. Podem destacar d’aquest registre narratiu diferents 

estratègies per part del docent per establir la comunicació. Una d’elles és la posició on es 

troba, com hem esmentat anteriorment, és una estratègia que empra per acostar-se a aquestes 

famílies amb les que no manté vincle escàs; si es col·loca a la porta, aquesta trobada és 

inevitable, permetent així la comunicació. Una altra dels aspectes importants és que la 

Yolanda està aixecada, a l’altura de l’adult enlloc de l’infant; podem interpretar que és una 

postura més formal i més adient als principis d’aquest tipus de família. Posteriorment, cal 

analitzar el llenguatge emprat. Per una part, cal dir que canvia l’idioma per facilitar la 

comunicació i que hi ha un contacte físic, que suposa l’atenció i la confiança en l’altra 

persona. Per altra part, trobam l’evolució del missatge: primer li diu que feia estona no la 

veia, després li pregunta com està, i finalment li diu que haurien de quedar per fer una reunió. 

Podem interpretar que el més important de la conversa pel docent és expressar aquest desig de 

trobar-se un dia per parlar del nen, i com intenta guanyar-se la seva confiança dient-li que feia 

estona que no la veia, amb el missatge subliminar d’ expressar certa enyorança, i preguntant-li 

com està, o dit amb altres paraules, preocupant-se pel seu benestar. 

Totes aquestes habilitats que hem esmentat no són casuals, durant l’entrevista, la 

Yolanda em va explicar que han estat prèviament pensades per poder tenir un comunicació 

més rica amb aquest tipus de famílies i poder aconseguir l’objectiu que es proposi amb 

aquesta. És a dir, per a comunicar-se amb aquest tipus de família és important tenir una 

atenció individualitzada. És important destacar aquesta perseverança de la mestra per 

mantenir intercanvis amb aquests tipus de famílies, afirmant que el resultat és positiu ja que 

repercuteix en l’infant i confirmant el que diu Ritsher (2013): “perdre els temps” per a 

conèixer a les famílies i acollir-los degudament és sempre temps guanyat. 

Dilluns, 11/04/2016 

La Yolanda està a la porta rebent els nens i les nenes. Arriba el Junhao amb 

la seva mare, que quasi mai l’acompanya. La Yolanda està dreta i li toca el braç i, en 

castellà, li diu que feia molt temps que no la veia, li demana com està i contesta 

molt simple, tot i que rient. És una dona que no domina gaire el castellà. També li 

diu que haurien de quedar per fer una reunió per parlar del Junhao, però ella no 

contesta clar a la pregunta, s’acomiada dient “adiós” i marxa. Tot sempre amb un 

somriure a la boca per part de la mare. 
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Als registres narratius on participen famílies amb un vincle formal amb la tutora 

podem interpretar que mantenen una comunicació molt plana: sense besades ni abraçades, 

parlant quasi sempre del nen o la nena, sense dirigir-se pel seu nom... Ara bé, aquests 

contactes més intensos es donen quan fa estona que no es veuen, quan hi ha malalties... En 

aquests casos la tutora s’acosta més a les famílies. També podem destacar que el fet d’anar 

sovint a l’escola, i estar-se una estona a l’ambient quasi cada dia, permet al docent trobar de 

tant en tant, una oportunitat per establir comunicació amb aquestes famílies. 

Amb les famílies amb les que manté un vincle estret la tutora utilitza unes habilitats 

per a comunicar-se molt evidents com puguin ser fer-se l’ullet, fer-se alguna senyal amb la 

mà, etc. Podem determinar que fan un ús molt habitual de la comunicació no verbal, en casos 

que la tutora no pugui parlar, per exemple. També acostumam a veure aquests intercanvis 

asseguts, de forma relaxada. Com es pot apreciar amb els següents registres narratius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que hem fet agrupat les famílies en tres grups diferents depenent del vincle que 

establien amb la mestra i que hem presenciat estratègies comunicatives semblants vers les 

famílies que corresponien a cada grup, podem concloure que cada família presenta unes 

realitats diferents, i per tant, unes necessitats diferents, i que la mestra intenta adaptar-se a 

cada una de les famílies. Així doncs, per una part podem dir que s’utilitzen diferents 

estratègies per a comunicar-se amb les famílies i a grans trets podem veure les diferències i 

semblances entre els grups establerts anteriorment; però per altra part no podem dir que els 

resultats de la investigació siguin totalment fiables, ja que al haver-hi vint-i-cinc famílies 

diferents, la mestra té vint-i-cinc formes diferents de comunicar-se, i a la investigació ho hem 

simplificat en tres. És important destacar que –com diu Antón (2013)- aquest mètode 

d’entrades flexibles a l’escola és un bon recurs per poder acompanyar de forma 

Dilluns, 14/03/2016 

La Yolanda està asseguda a l’espai de trobada parlant amb la mare del Bru (que 

també està asseguda al costat) de la feina que té aquesta durant la setmana. (...) 

 

Dimarts, 08/03/2016 

Quan la Yolanda acaba de parlar amb el pare de l’Elliott s’acosta, s’asseu al a terra 

(la mare de l’Edna també hi està) i demana com està l’Edna, si ja està recuperada...  

(...) 
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individualitzada cada un del infants, donant resposta a les seves necessitats, i conseqüentment, 

a les de la seva família. A partir d’aquestes, s’obre un ventall de situacions que permet al 

docent apropar-se a cada una de les famílies i mantenir intercanvis constantment.   

 

Objectiu específic 3: Revisar els canvis i l’evolució de la comunicació amb les famílies entre 

el primer curs com a mestre referent de l’infant i el segon curs. 

Referent al tercer objectiu específic, cal dir que primerament vaig fer una observació a 

partir del llistat de control realitzat a les aules de P3 per tal de fer una comparació amb els 

llistats de control de P4. Però a les primeres observacions realitzades vaig poder interpretar 

que el compliment dels paràmetres que havia establert no em podria indicar les diferències 

entre el primer any com a mestra i el segon, ja que es podia apreciar que depenia molt del 

tarannà i la manera de ser de cada docent.  

Per aquest motiu, vaig decidir fer una entrevista a la Yolanda, la tutora de P4 

(L’Obrador). Ella em va explicar que el fet de conèixer més les famílies li permeta sobretot 

adaptar-se i oferir-los una comunicació més individualitzada a cada una segons les seves 

creences, la seva disponibilitat a l’aula, etc. Un exemple clar el podem observar a aquest 

extret d’un registre narratiu, on podem veure que el pare de l’Aina i la Yolanda parlen d’una 

afició compartida: anar de càmping. El tema l’inicia la Yolanda, i d’aquí podem interpretar 

que a mesura que ha passat el temps, la tutora ha anat coneixent més les famílies, i en aquest 

cas, ha buscat aquest afició compartida per establir comunicació. Podem relacionar-ho amb el 

que explica Cabrera (2009), el qual diu que a través dels contactes diaris el mestre aprofita per 

anar recaptant dades dels nens i les seves famílies, i utilitzar això com estratègia per acostar-

se d’una forma més individualitzada a cada una d’elles. 

 

 

 

 

 

 

Dijous, 28/04/2016 

Arriben l’Aina i el seu pare i diu “bon dia”, la Yolanda contesta rient 

“heu vist la meva furgo a la porta de l’escola?”. El pare de l’Aina diu “Ai 

no...” i s’acosten a la finestra els tres. “Mira, es veu d’aquí” diu la Yolanda 

senyalant, “és aquella” afegeix. “Ah, és gran eh?! Quina és?” diu el Miquel 

(pare de l’Aina), “xx, ja és una mica vella però està bé per mi” contesta la 

Yolanda. “Ah, està bé” diu ell, “sí, l’hauríeu de veure per dins, a veure si 

algun dia us la puc mostrar” diu la Yolanda. I segueixen parlant de la 

furgoneta i de la caravana que tenen ells. 
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També em va explicar que el primer curs s’ha de mantenir certa distància amb les 

famílies per poder agafar confiança a poc a poc.  

A partir d’aquestes respostes vaig entendre que, com en tota relació, aquesta entre el 

binomi família-escola també havien de tenir una base de coneixença i a poc a poc anar creant 

els ponts adequats per a trobar-se amb cada família.    
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6. CONCLUSIONS 

Un cop finalitzada l’anàlisi de dades de la investigació, es presenten les conclusions 

finals. En aquest apartat hi trobem  l’assoliment dels objectius, la relació dels aprenentatges 

propis amb el marc teòric, anàlisi crític dels punts forts i febles del procés d’investigació, les 

competències adquirides i les futures línies de treball. 

Reprenent el nostre punt de partida, l’objectiu general consider que s’ha assolit, tenint 

en compte que s’ha realitzat un estudi en profunditat de com és el rol del docent a l’hora de 

comunicar-se amb les famílies durant les entrades relaxades a l’escola Congrés Indians. A 

partir d’aquí, cal destacar allò descobert amb aquest treball. En un primer lloc, hem observat 

com a principi de setmana la comunicació família-escola és més escassa que a final de 

setmana. En segon lloc, hem interpretat que el mestre, o en aquest cas la mestra, utilitza 

diferents estratègies  -com puguin ser posar-se a un lloc determinat, parlar d’algun tema que 

sap que és d’interès per aquella família...- per arribar a cada una de les famílies. I per últim, 

hem descobert una evolució i uns canvis en la comunicació depenent del temps que fa que es 

coneixen família i escola. A mesura que el docent coneixia cada una de les famílies, descobria 

també quina era la millor forma d’apropar-se i establir comunicació amb aquesta. 

Fent referència al marc teòric, Cela i Palou (2004) expliquen que com a mestre “t’has 

de deixar acollir per aquell que aculls. Deixar-te acollir significa, sobretot, permetre que la 

seva presència t’impregni. Vol dir també trobar-lo interessant i viure’l com a necessari pel teu 

creixement”. (p. 27). Recordant la meva experiència en alguns centres, molts cops els mestres 

o les mestres exigeixen a les famílies obrir-se i aportar molta informació a les escoles, sense 

voler mostrar-se a ell com a persona. Consider que això és un error per part del docent, i que 

en aquests casos és important recordar que per tal que la comunicació sigui de qualitat, cal 

que sigui bidireccional. No es pot pretendre que la comunicació família-escola funcioni sense 

deixar-se acollir per les famílies, obrint-se no únicament com a mestres, sinó també com a 

persones. És a dir, el docent no hauria de separar allò que passa dins del centre d’allò que 

passa a fora, d’aquesta manera al obrir-se a les famílies, de forma automàtica aquestes 

l’acolliran no només com a mestre, sinó també com a persona, reforçant així el binomi 

família-escola. 

Enllaçat amb la comunicació bidireccional de la qual parlàvem, és rellevant remarcar 

que dels tres models que plantegen Cunningham i Davis (1998), citat per De la Guardia 

(2007), el model més adequat per establir una comunicació de qualitat entre família i escola és 



37 

 

el de coeducador. Des del meu punt de vista, gràcies a aquesta bidireccionalitat, es percep una 

actitud col·laborativa per tal d’assolir uns objectius comuns per part d’ambdós agents. Aquest 

benestar entre família i escola, repercuteix de forma òptima en l’infant i en el seu 

desenvolupament. 

De l’escola Congrés Indians podem dir que el fet de ser una escola pública fa que hi 

hagi famílies heterogènies algunes de les quals tenen particularitats i realitats difícils 

(problemes econòmics, immigració...). Aquest fet, podria suposar un inconvenient a l’hora de 

relacionar-se amb el centre i amb el docent, tot i això, he pogut observar que des de l’escola 

sempre s’estira la mà per intentar minimitzar aquestes dificultats i es duen a terme les 

estratègies i models que indiquen que la comunicació amb les famílies és positiva i cuidada. 

Consider que aquest treball, a part d’haver-me suposat uns aprenentatges personals, 

també serà important per a l’escola, ja que els aportarà unes dades i una anàlisi sobre les quals 

poder reflexionar i millorar. Així com també els facilitarà una recopilació de la fonamentació 

teòrica que segueixen per dur a terme aquestes entrades a l’escola d’una forma més 

individualitzada. 

A continuació, s’analitzarà el procés d’investigació que s’ha seguit, amb els punts forts 

i febles del recorregut. Primerament, consider que ha estat positiu concretar què era el que 

més m’interessava d’allò que volia observar, és a dir, tenir molt clar quin era el focus del tema 

que s’havia escollit. Pot ser ha estat un focus molt concret, i és per aquest motiu que he entrat 

molt al detall, la qual cosa m’ha permès centrar la mirada únicament en allò que resultava 

significant pel treball.  

Un aspecte que cal analitzar de forma individual és el rol que tenia durant les entrades 

relaxades, recordant que principalment estava a la meva aula de referència, L’Obrador (P4), 

actuant com observadora participant. Per una part, consider que ha estat positiu ja que ha 

implicat un contacte directe. I a més, afavoria una normalitat de les situacions, sense forçar 

actituds ni desitjabilitat social, és a dir, que els observats actuessin segons el que creuen que 

s’espera d’ells. Però per altra part, cal reconèixer que aquesta immersió en una aula en concret 

ha repercutit a l’hora de fer comparacions amb altres aules i nivells, ja que no tenia tanta 

informació recopilada. Tot i això, consider que vaig actuar correctament establint aquesta 

prioritat, ja que és un moment intens que en moltes ocasions determina com serà el transcurs 

del dia, i sent dos adults referents a l’aula afavoreix que l’acollida sigui harmoniosa i de 

qualitat. 



38 

 

A l’hora d’escollir les tècniques de registre, m’hagués agradat acompanyar-ho amb 

fotografies o vídeos, perquè consider que un suport visual aporta unes evidències objectives i 

permeten captar processos amb detall. I a més, haguessin servit per complementar les altres 

tècniques de registre. Però per motius burocràtics no s’han pogut dur a terme. 

A nivell personal, crec que a partir de la realització d’aquest treball he assolit un seguit 

de competències que permeten que, de mica en mica, em vagi convertint en la futura mestra 

que vull ser.  

Per una banda, referent al tema estudiat, una de les coses que he après és que el 

moment d’arribada a l’escola per l’infant és una transició diària per a ell molt intensa i que cal 

cuidar molt per part dels dos agents. Un altre aprenentatge és que per establir una relació amb 

les famílies, primerament s’ha d’agafar certa distància amb elles, i a poc a poc obrir-se a ells 

per tal d’agafar confiança. Un cop establerta aquesta confiança, es va coneixent cada una de 

les famílies i és en aquest moment quan el docent ha de pensar quin objectiu vol aconseguir 

amb cada família i quines estratègies farà servir per arribar a assolir aquest objectiu. 

Per altra banda, referent a la investigació, he après que sempre s’ha de tenir un marge 

de flexibilitat, ja que durant el procés poden aparèixer canvis que condicionen algunes 

modificacions. Així com també he après que no es pot donar res per suposat, perquè he pogut 

comprova que allò que en un principi semblava més dubtós i incert, ha acabat sent allò més 

clar, i viceversa.  

A més a més, a partir d’aquest treball he adquirit una sèrie de competències algunes de 

les quals apareixen al pla d’estudis del Grau d’Educació Infantil, com puguin ser: la capacitat 

per analitzar des d’una visió crítica i constructiva els models organitzatius i contextos 

educatius actuals, la capacitat per a desenvolupar tècniques i estratègies de comunicació, la 

capacitat per a desenvolupar habilitats socials que facilitin el treball col·laboratiu amb les 

famílies, la capacitat per a observar, analitzar i documentar processos educatius i la capacitat 

per a reflexionar i investigar sobre la pràctica educativa amb la finalitat de millorar la labor 

docent i promoure projectes innovadors. 

Per anar acabant, s’exposaran una sèrie de possibles línies d’investigació futures. Un 

cop realitzat aquest treball m’he adonat de la manca d’informació que hi ha vers les entrades 

relaxades i els contactes informals entre famílies i mestres. També de la relació família-escola 
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en general, crec que falten alguns temes on aprofundir. Per aquest motiu consider que algunes 

futures línies d’investigació podrien ser: 

- La heterogeneïtat de famílies que ens podem trobar a una aula és infinita, i va 

creixent a mesura que passen els anys. Com a mestres, què podem fer per obrir-nos 

i adaptar-nos a cada família dins aquesta diversitat?  

- Sistemes d’avaluació per determinar que la relació família-escola és de qualitat per 

a tots els agents que hi participen (infants, mestres, famílies, centre...). 

Per últim, comparteixo aquesta opinió exposada per la Pilar (mare del Martí J.) a Parlen les 

famílies!, un espai de la pàgina web del centre on aquestes poden compartir allò que desitgin.  

“Jo volia dir-vos a totes que crec que això és possible gràcies a vosaltres, quan un 

obre una escola, la gent hi entra. El vostre projecte fa possible que les famílies ens 

sentim part i per tant, comunitat educativa. Quina sort, d’aquesta oportunitat que heu 

creat pels nostres fills. 

Gràcies!” 
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Annex 2. Llistat de control 

 

(Data) 
Fam. de 

Alumne 1 

Fam. de 

Alumne 2 

Fam. de 

Alumne 3 

Fam. de 

Alumne 4 

Fam. de 

Alumne 5 

Nom   
 

  

P. Afect.   
 

  

Cont. Físic 
   

  

Bes./Abraç.   
 

  

Temes ext. 
 

 
 

  

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

  



Annex 3. Taula del llistat de control a P4. 

 

LLISTAT DE CONTROL 

NOM 
TIPUS DE 

FAMÍLIA 

NOMBRE 

D’OBSERV. 
DIES 

Aina  4 dll., dc. (2), dv. 

Alma  2 dv. (2) 

Aniol  4 dc. (2), dv. (2) 

Ariadna  2 dll. , dv. 

Arnau  2 dc. (2) 

Arón  2 dll., dv. 

Bru  3 dc., dv. (2) 

Dàlia  5 dll.(2), dc., dv. (2) 

Daniela  1 dv. 

Edna  3 dll. (2), dc. 

Elliott  4 dll., dc. (2), dv. 

Georgina  2 dll.(2) 

Hèctor  2 dll., dc. 

Junhao  2 dll., dc. 

Kim  3 dc., dv. (2) 

Leo  2 dll.(2) 

Lucía  0  

Nahia  2 dll., dv. 

Nur  1 dc. 

Omar  3 dll., dc. (2) 

Óscar  1 dll. 

Sara  3 dll., dc., dv. 

Sofía  3 dll. (2), dv. 

Uma  2 dv.(2) 

Unai  2 dc.(2) 

TOTAL  60  

 

Font: Elaboració pròpia 

 



Annex 4: Resultat dels llistats de control 

 

Aula de P4 (4-5 anys, L’Obrador) 

 

Dll. 4/4 Ariadna Hèctor Nahia Edna Elliott 

Nom    x  

P. Afect.    x  

Cont. Físic x x x x  

Bes./Abraç.    x  

Temes ext.  x  x  

 

Dc. 6/4 Unai Aniol Hèctor Kim Aina Observacions 

Nom x  x x  

La mare de 

l’Hèctor feia 

molts dies que 

no venia. 

P. Afect.    
 

 

Cont. Físic x 
 

x x x 

Bes./Abraç.   x x  

Temes ext. x x  
 

 

 

Dv. 8/4 Alma Bru Aina Dàlia Ariadna 

Nom x x  
 

 

P. Afect.    
 

 

Cont. Físic x x x 
 

x 

Bes./Abraç. x   
 

 

Temes ext.  x x 
 

x 

 

Dll. 11/4 Edna Óscar Leo Georgina Junhao Observacions 

Nom x x  
 

 

La mare de 

l’Óscar havia 

estat malalta. 

La mare del 

Junhao quasi 

mai ve. 

P. Afect.    
 

 

Cont. Físic 
  

x x x 

Bes./Abraç.    
 

 

Temes ext.  x  
 

 



 

Dv. 15/4 Kim Aniol Uma Dàlia Elliott 

Nom x  x 
 

x 

P. Afect. x   
 

 

Cont. Físic x 
 

x x x 

Bes./Abraç. x   
 

x 

Temes ext. x 
 

x x x 

 

Dll. 18/4 Dàlia Aina Arón Sofía Omar 

Nom    
 

x 

P. Afect.    
 

 

Cont. Físic 
 

x 
  

x 

Bes./Abraç.    
 

 

Temes ext.  x  
 

x 

 

Dc. 20/4 Unai Elliott Dàlia Aina Omar 

Nom    
 

x 

P. Afect.    
 

 

Cont. Físic x x x x x 

Bes./Abraç. x   x  

Temes ext. x 
 

x 
 

 

 

Dv. 22/4 Uma Bru Sara Aniol Nahia 

Nom x   
 

 

P. Afect. x   
 

 

Cont. Físic x x x 
 

x 

Bes./Abraç.   x 
 

 

Temes ext. x x x 
 

x 

 

 

 



Dll. 25/4 Sofía Sara Leo Dàlia Georgina 

Nom   
 

  

P. Afect.   
 

  

Cont. Físic 
 

x 
 

 x 

Bes./Abraç.   
 

  

Temes ext. 
 

 
 

  

 

Dc. 27/4 Aniol Nur Junhao Edna Arnau 

Nom   
 

x  

P. Afect.   
 

 x 

Cont. Físic x 
  

x x 

Bes./Abraç. x  
 

  

Temes ext. x  
 

 x 

 

Dv. 29/4 Sofía Arón Kim Alma Daniela 

Nom   x x  

P. Afect.   x   

Cont. Físic x x x x  

Bes./Abraç.   x   

Temes ext. x x x   

 

Dc. 4/5 Bru Arnau Elliott Sara Omar 

Nom x  
 

  

P. Afect.   
 

  

Cont. Físic x 
  

 x 

Bes./Abraç. x  
 

  

Temes ext. x x 
 

  

 

 

 

 



Aules de P3 (La llavor i Lumière) 

 

Observadora: Anna (Lumière) 

Dv. 29/4 1 2 3 4 5 

Nom x  
 

 x 

P. Cariny.  x x x x 

Cont. Físic x x x x x 

Bes./Abraç. x x 
 

x  

Temes ext. 
 

x 
 

x  

 

Observadora: Maria de Lluc (La llavor) 

Dll. 2/5 1 2 3 4 5 

Nom   x   

P. Cariny.   
 

 x 

Cont. Físic x x x   

Bes./Abraç. x  x   

Temes ext. x  
 

 x 

 

Observadora: Anna (Lumière) 

Dm. 3/5 1 2 3 4 5 

Nom x  
 

 x 

P. Cariny. x x 
 

x  

Cont. Físic 
 

x x x x 

Bes./Abraç.  x x  x 

Temes ext. 
 

 x x  

 

 

 

 

 

 

 

 



Observadora: Tiana (La llavor) 

Dv. 6/5 1 2 3 4 5 

Nom   x x x 

P. Cariny. x x 
 

x  

Cont. Físic x x x x x 

Bes./Abraç.  x 
 

x x 

Temes ext. 
 

 
 

x x 

 

Observadora: Maria de Lluc (La llavor) 

Dll. 9/5 1 2 3 4 5 

Nom   
 

 x 

P. Cariny. x  x x  

Cont. Físic x 
 

x x x 

Bes./Abraç. x  x x  

Temes ext. 
 

 
 

 x 

 

Observadora: Maria de Lluc (La llavor) 

Dj. 12/5 1 2 3 4 5 

Nom   x  x 

P. Cariny. x  x  x 

Cont. Físic 
 

x x x x 

Bes./Abraç.   x x x 

Temes ext. x  x   

 

 

 

  



Annex 5: Llistats de control d’infants observats dies diferents de la setmana. 

 

 

Aina dll dc dc dv 

N.     

P.A.     

C.F. x x x x 

B./A.   x  

T.Ex. x   x 

 

 

Arón dll dv 

N.   

P.A.   

C.F.  x 

B./A.   

T.Ex.  x 

 

Ariadna dll dv 

N.   

P.A.   

C.F. x x 

B./A.   

T.Ex.  x 

Dàlia dll dll dc dv dv 

N.      

P.A.      

C.F.   x  x 

B./A.      

T.Ex.   x  x 

Elliott dll dc dc dv 

 N.   
 

x 

P.A.   
 

 

C.F.  x 
 

x 

B./A.   
 

x 

T.Ex.   
 

x 

Nahia dll dv 

N.   

P.A.   

C.F. x x 

B./A.   

T.Ex.  x 

Sara dll dc dv 

N.    

P.A.    

C.F. x  x 

B./A.   x 

T.Ex.   x 

Sofía dll dll dv 

N.    

P.A.    

C.F.   x 

B./A.    

T.Ex.   x 



Annex 6: Recull de registres narratius 

 

Registres narratius P4 (L’Obrador) 

Dimarts, 08/03/2016 

Entra el pare de l’Aniol amb ell a l’aula. “Hola, bon dia Aniol!”, diu la Yolanda. El 

pare contesta “Bon dia”. Es van acostant a la butaca on està asseguda la Yolanda amb l’Alma 

i l’Uma. “Com estau? Què tal?” demana la Yolanda. “Bé, bé, recuperant-mos”, contesta el 

pare. I s’asseuen a prop a mirar un conte. 

La Sofía s’acomiada de la seva àvia a la porta i entra a l’ambient. S’acosta a mi, que 

estic a prop de la porta, i em mostra una joguina. Després va a la Yolanda a mostrar-li també. 

L’àvia em saluda des de la porta, i quan la Yolanda la mira, també la saluda a ella amb la mà i 

marxa. 

Entra l’Edna amb la seva mare. La nena feia una setmana que estava malalta i no venia 

a l’escola. Van a la taula de representació. La mare diu “Bon dia a tots!” i l’Edna diu “Hola”. 

Quan la Yolanda acaba de parlar amb el pare de l’Elliott s’acosta, s’asseu al a terra (la mare 

de l’Edna també hi està) i demana com està l’Edna, si ja està recuperada... Segueixen parlant 

de coses de formació. La Yolanda li diu “¡Qué suerte, nena!”. La mare diu que ha de parlar 

amb la Marina, la mestra de l’ambient del costat, i es dirigeix cap a ella. Quan torna, la 

Yolanda està parlant, sembla que la mare de l’Edna espera que acabi, però després d’uns 

minuts la Yolanda encara no ha acabat, així que la mare de l’Edna li fa adéu amb la mà i li diu 

fluix “ya hablamos”. 

Dimecres, 09/03/2016 

La mare de la Sara està a la porta, on també hi ha la Yolanda rebent els nens i les 

nenes. Parlen que ja falta poc per les vacances. 

L’Alma i la seva mare estan a la taula de representació i la Yolanda s’hi acosta. Li 

demana a la mare com està el Telmo (germà de l’Alma) i parlen de la seva recuperació. Al 

cap d’uns minuts, s’asseuen al costat de l’entrada a l’ambient les tres. L’Alma està plorant 

perquè no vol que la seva mare marxi. Mentre, primer passa pel costat la Desireé (mare del 

Kim) que surt de l’ambient. Li fa l’ullet a la Yolanda, ella somriu. Després, passa la mare de 

l’Omar i la Yolanda li diu fluix “si tu ho creus així, ho fem així”. Ella contesta “d’acord, 

anam parlant” i marxa fent adéu amb la mà. Finalment la mare de l’Alma també marxa, la 

Yolanda li toca el braç i li mou el cap afirmant, sembla que li vol transmetre tranquil·litat per 

deixar la nena angoixada. 

 



Divendres, 11/03/2016 

Avui la Daniela arriba amb el seu pare un poc abans que de costum. Des de que ha 

nascut el seu germà, arriba a prop de les 10h quasi cada dia. Ella entra a l’ambient somrient i 

s’acosta a les seves companyes i comença a jugar. El pare queda fora de l’ambient parlant 

amb la Yolanda, ella li toca el braç i al final li fa una abraçada i una besada. Després ell entra 

a l’ambient i està amb la Daniela. [Al final de la jornada la Yolanda m’explica la conversació 

amb el David (pare de la Daniela), estaven parlant que li han trobat càncer i que tot i que té 

moltes probabilitats de curar-se, s’ha de sotmetre a quimioteràpia. I li ha contat com li havien 

explicat a la Daniela,etc.] 

La Yolanda està al costat de la porta i arriba el Junhao amb la seva mare, que no entra 

a l’ambient. La Yolanda li diu “¿Qué tal? ¡Cuánto tiempo!”. Ella riu i contesta “Bien, bien”, i 

de seguida marxa.  

Dilluns, 14/03/2016 

La Yolanda està asseguda a l’espai de trobada parlant amb la mare del Bru (que també 

està asseguda al costat) de la feina que té aquesta durant la setmana. Mentre, entra la mare de 

l’Omar a l’ambient amb ell, que protesta que no es vol posar mitjons. Quan la Yolanda acaba 

de parlar, s’hi acosta i li expliquen el que passa. Van al calaixet, que està al passadís.  

Mentre, entra a l’ambient l’Aniol amb la seva mare. Diu “bon dia”, i s’asseuen a 

l’espai de trobada (zona de contes, coixins, etc.). Quan la Yolanda torna a entrar a l’ambient 

s’hi acosta i li dóna dues besades i parlen del que han fet el cap de setmana. Després parlen 

d’una escola que coneixen les dues i la Yolanda li pregunta si coneixia una persona que 

treballa allà. 

Dijous, 17/03/2016 

El pare de l’Unai i la Yolanda parlen del viatge que té programat aquesta per les 

vacances de Setmana Santa. 

Després, quan la Yolanda es troba a la porta, arriba l’Omar amb el seu pare, el qual no 

acostuma a acompanyar-lo als matins. Es donen dues besades i es saluden breument, i marxa 

sense entrar a l’ambient. 

Divendres, 18/03/2016 

El pare de l’Ariadna està assegut jugant amb la nena i alguns companys, els diu que ell 

comença a marxar i s’aixeca. Amb la mirada busca a la Yolanda (que està parlant amb la mare 

de la Dàlia) dins l’ambient, li tira una besada amb la mà i li diu “Bones vacances!”. Ella li 

contesta “Igualment!” i li fa l’ullet. 

 



Dimecres, 30/03/2016 

La Lucía, que quasi sempre arriba al moment d’acollida (abans de les 9h.) i a més a 

més, feia unes setmanes que no venia perquè estava de viatge, avui l’acompanya la seva mare. 

La Yolanda és a la porta i la saluda amb dues besades. Les dues s’acoten a l’altura de la Lucía 

i parlen de com ha anat el viatge a la República Dominicana, on la Lucía ha visitat al seu pare 

i germans. Han portat unes pedres i copinyes del mar Carib per deixar a l’ambient.  

Divendres, 01/04/2016 

El pare de l’Elliott entra a l’ambient vestit amb camisa i pantalons de vestir. La 

Yolanda li dóna dues besades i li diu “què elegant!”. 

Dilluns, 11/04/2016 

La Yolanda està a la porta rebent els nens i les nenes. Arriba el Junhao amb la seva 

mare, que quasi mai l’acompanya. La Yolanda li toca el braç i, en castellà, li diu que feia molt 

temps que no la veia, li demana com està i contesta molt simple, tot i que rient. És una dona 

que no domina gaire el castellà. També li diu que haurien de quedar per fer una reunió per 

parlar del Junhao, però ella no contesta clar a la pregunta, s’acomiada dient “adiós” i marxa. 

Tot sempre amb un somriure a la boca. 

Dijous, 14/04/2016 

Mare Nahia: Hola Yolanda, com estàs? Ja estàs recuperada? 

Yolanda: Sí, una mica de moc però ja estic millor. (Es va acostant a ella) 

M. Nahia (li toca el braç): Ahir vam anar a x (on lloc que la Y. coneix) a sopar. 

Y.: Ah si?! On? 

M. Nahia: Al petit x, va estar molt bé. 

Y.: No hi he estat mai allà. I què tal? Us va agradar? 

M. Nahia: Sí, molt, així petit, acollidor... I va ser bo. 

Y.: A veure si vaig a provar-ho doncs. 

M. Nahia: Si hi vas ja em contaràs, a nosaltres ens va agradar molt. 

 

Divendres, 15/04/2016 

L’Uma i la seva mare arriben i la Yolanda està col·locant una cosa dins l’ambient. La 

mare guaita i diu “Yolanda, com estàs? (del refredat)”. “Hola, bé, ja estic millor. Una mica de 

moc, però bé”, contesta mentre s’apropa a la porta. Parlen de que avui la Yolanda ha de 

marxar a Galícia a fer una formació i que ella patia per si es quedava sense veu amb el 

refredat. Després les dues s’acoten a l’altura de l’Uma i parlen amb ella de com està. 

Dimarts, 19/04/2016 

Entra a l’ambient l’Arnau de la mà de la seva mare, que quasi mai ve a l’escola. La 

Yolanda quan la veu li dóna dues besades i una abraçada i li pregunta pel seu embaràs. Ella li 



comenta que està molt bé i que per fi ja està de baixa, que a partir d’ara la veurem més per 

l’ambient. L’Arnau sembla tan content que reclama la seva atenció i va amb ell. 

La Desi (mare del Kim) ve a l’Obrador a dur pintures que han fet alguns nens a 

l’Exterior. Quan entra, dóna dues besades a la Yolanda i li explica que aquells dibuixos els 

van fer un dia alguns nens i nenes de l’ambient. 

Divendres, 22/04/2016 

El Bru ve acompanyat del seu pare (l’Edu, que uns quants caps de setmana marxa a 

Madrid per motius laborals, és violinista). La Yolanda està al costat de la porta, li toca el braç 

i li diu “Marxes a Madrid o no aquest finde, Edu?”. 

- Sí, demà marxo.- contesta el pare del Bru. 

- Però ja és l’últim, no? 

- Sí, per desgràcia. 

- Al final t’ha acabat agradant, eh?!- afegeix la Yolanda. 

- Sí, la veritat que al principi no estava convençut però ara m’està agradant molt. 

Després ve la Sara amb la seva mare, que ahir ens havia dit la Sara que era el seu 

aniversari. La Yolanda li dóna dues besades i li diu “Va ser el teu aniversari, no? 

Felicitats!!!”, “Sí, gràcies” contesta somrient la mare de la Sara. “Ja ens va contar la Sara...” 

diu la Yolanda. I segueixen parlant de què van fer durant la tarda per celebrar-ho. 

Avui ha vingut la mare del Leo a acompanyar-lo, quasi mai ve per problemes laborals 

(de fet, jo només l’havia vist un cop). Com han vingut a les 10h., la Yolanda l’ha convidada a 

quedar-se a l’assemblea i ha quedat. Quan marxava, la Yolanda li ha donat dues besades i li 

ha dit “Tot bé? Esteu bé?” (referint-se a un problema familiar). “Sí, anem fent...” (semblava 

que hi havia avanços). La Yolanda s’ha aixecat i ha sortit de l’ambient amb ella i han parlat 

uns 10 minuts a fora. A la segona assemblea, el Leo s’ha assegut amb la Yolanda i ella li ha 

dit fluix “Vols donar la notícia?” (prèviament havien parlat sols). El Leo li diu que sí però que 

vol que ho conti ella. Així que ella diu “A partir d’ara el Leo també tindrà dues cases, la del 

pare i la de mare, com molts altres nens d’aquest ambient”. Alguns nens intervenen dient que 

ells també tenen dues cases. 

Dimarts, 26/04/2016 

El pare de l’Uma entra a l’ambient amb ella i diu “bon dia a tothom!”. A continuació li 

diu “Què Yolanda? Has trobat o què al final?” (d’aparcament pel cotxe). “Sí!!! Al final he 

trobat un lloc allà al costat, però he estat a punt de deixar-lo al descampat, feia un munt que 

estava buscant lloc i no trobava” contesta la Yolanda. “És que a aquestes hores és complicat 

aparcar eh, jo molts cops el deixo allà també” diu el pare de l’Uma.  



Dijous, 28/04/2016 

Arriben l’Aina i el seu pare i diu “bon dia”, la Yolanda contesta rient “heu vist la meva 

furgo a la porta de l’escola?”. El pare de l’Aina diu “Ai no...” i s’acosten a la finestra els tres. 

“Mira, es veu d’aquí” diu la Yolanda senyalant, “és aquella” afegeix. “Ah, és gran eh?! Quina 

és?” diu el Miquel (pare de l’Aina), “xx, ja és una mica vella però està bé per mi” contesta la 

Yolanda. “Ah, està bé” diu ell, “sí, l’hauríeu de veure per dins, a veure si algun dia us la puc 

mostrar” diu la Yolanda. I segueixen parlant de la furgoneta i de la caravana que tenen ells. 

L’Aniol i el seu pare estan asseguts a la taula de representació, la Yolanda s’acosta i 

s’asseu. Diu “Aniol, avui he quedat amb la teva mare”, “uff... veurem què tal... no s’ha 

despertat gaire bé” sospira el pare. “Qui? La Múnia (germana petita de l’Aniol)?” es preocupa 

la Yolanda, “no no, la Mariona és” diu el pare. “Oh, quina llàstima, segur que ens ho 

haguéssim passat bé” diu la Yolanda. “Ha reservat taula i tot ja, però avui al matí es trobava 

molt malament, no se aquesta tarda si estarà per venir, però vaja, que taula reservada teniu”, 

diu el pare. Segueixen parlant. En un moment la Yolanda diu “És que ahir em pensava havia 

enregistrat el seu número de mòbil però al final es veu que no el tenia”.  

Divendres, 20/05/2016 

Entra la mare del Leo i hi ha la mare de l’Aina, de la Nahia, de l’Arnau i la Yolanda 

parlant a la taula de receptes i altres temes, i diu “Que hi ha assemblea o què?”. Totes 

contesten que sí, que faltava ella. La Yolanda s’aixeca i li dóna dues besades. “Hauré de venir 

abans el pròxim dia que veig que esteu molt a gust aquí” diu la mare. [Abans d’entrar a 

l’ambient, ella havia jugat amb alguns nens al passadís mentre mirava la roba del calaixet del 

Leo, reien i jugaven. El Leo semblava molt content.] Després parlen ella i la Yolanda soles, 

dretes. Alguns nens jugaven amb el Leo tocant el cul de l’Ana, la seva mare. Elles seguien 

parlant i al final han sortit de l’ambient. Era el moment d’acomiadar-se i al Leo li ha costat 

molt. Ha plorat una estona llarga i finalment ha quedat amb la Yolanda uns 20 minuts plorant 

a fora. 

 

Registre narratiu p3 

Dijous 12/05/2016 

 “Què Kim, com estàs?” li diu la Paula al pare de l’Aina donant-li dues besades. Els 

dos s’asseuen al costat de la porta, amb nens a sobre. Parlen dels plans per aquest pròxim cap 

de setmana. Ell li diu que d’aquí poc serà el seu aniversari i la Paula li diu que si, que com ho 

pot recordar. Segueixen parlant de com de ràpid passen els anys i de com els va canviant la 

vida. 



Annex 7. Entrevista a la Yolanda (tutora de P4). 

 

- Penses que ha canviat molt la comunicació amb les famílies respecte al curs 

passat? 

- Com creus que han canviat les teves estratègies de comunicació amb les famílies 

respecte l’any passat? Aquest curs que ja coneixes més les famílies, has canviat 

algunes estratègies depenent de la família a qui et dirigeixes? 

- Has notat un canvi referent als temes dels quals parlau aquest curs?  

- Una de les coses que he analitzat durant el moment de rebuda és el contacte físic, 

creus que aquest curs tens més contacte físic amb les famílies? 

 

 


