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Resum: Aquest treball està centrat en conèixer com es realitza el procés d’acollida d’un nou 

infant en un centre de la ciutat d’Eivissa, analitzant també les bases sobre les quals es sustenta 

i centrant la mirada en l’etapa d’Educació Infantil.  

A més a més, també podreu trobar molta informació al voltant de com ha set la incorporació 

de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en els centres educatius, repassant la 

seva trajectòria i aprofundint en saber quines són les possibilitats que ens ofereixen per tal de 

potenciar les relacions família-centre.   

Paraules clau: Acolliment, diversitat, estratègies de comunicació i participació de les 

famílies a l’escola, models de relació entre mestres i famílies i TICs.  

 

Abstract: This work is focused on understanding how the process of welcoming a new child 

takes place in a city centre of Ibiza, also examining the basis on which rests the eyes and 

focusing on pre-primary education.  

In addition, also you can find much information about how it has been the incorporation of 

Information Technologies and Communication schools, reviewing his career and deepening 

know what the possibilities offered to enhance the family-centre relations are. 

Key Words: Welcome, diversity, communication strategies and family involvement in 

school, relationship model between teachers and families and ITC. 
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 Introducció: 

El treball que es desenvolupa a continuació, tracta sobre el tema de la Comunicació i 

Participació de les Famílies a l’Escola, concretament a l’Educació Infantil (en endavant EI). 

He centrat el meu treball en el Col·legi d’Educació Infantil i Primària (en endavant CEIP) de 

“Can Cantó”, per ser un centre de referència i reconegut prestigi dins de la Comunitat 

Educativa de l’illa d’Eivissa.  

La principal motivació que m’ha portat a escollir aquesta temàtica, ha set l’important i 

creixent paper que tenen les famílies a l’hora de col·laborar amb els mestres, per tal d’educar 

d’una manera conjunta i coherent als infants.  

He volgut començar pel principi, per això la primera part del treball la baso en explicar com 

es realitza l’acollida al CEIP “Can Cantó”. Desprès he anat una passa més endins i he volgut 

conèixer com es realitza a EI. I per acabar, tenint en compte que el CEIP “Can Cantó” és un 

centre de referència a Eivissa en la incorporació i ús de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (en endavant TICs) al centre educatiu, he investigat una mica al voltant de com 

ha set l’evolució històrica de les TICs a l’escola, les possibilitats que ens ofereix per potenciar 

la comunicació amb les famílies, així com explicar com s’aplica al centre.   

Per tal de conèixer com es realitza el procés d’acollida al CEIP “Can Cantó”, vaig fer una 

primera entrevista a la directora del centre
1
, Isabel Ferrer Arabí. Em va ser de molta ajuda, ja 

que em va orientar a l’hora de cercar els documents on podria trobar aquesta informació. 

També vaig aprofitar l’ocasió, per demanar-li al voltant de les estratègies que utilitzen des del 

centre per tal de fomentar la col·laboració i participació de les famílies, així com quin 

concepte es té d’aquestes a l’escola. Una darrera qüestió que m’interessava, era saber si es 

realitzen enquestes o es passen qüestionaris per saber l’opinió i percepció que tenen les 

famílies al voltant del seu paper a l’escola.  

Tenint en compte l’anterior, he fet un anàlisi dels documents de centre, començant pel Pla 

d’Acollida, i continuant amb el Projecte Educatiu de Centre (en endavant PEC), el Pla 

d’Atenció a la Diversitat (en endavant PAD), i el Pla de Convivència. Aquests documents 

m’han ajudat a l’hora d’entendre com es realitza l’acolliment al CEIP “Can Cantó”, així com 

                                                 
1
 Vegi’s l’annex 1: Entrevista a la Directora del CEIP “Can Cantó”; Isabel Ferrer Arabí.  
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a analitzar les bases sobre les quals es fonamenta. Al darrer punt del primer apartat, es poden 

trobar unes reflexions personals sobre les dades recopilades. 

Desprès de les dades recopilades, les quals m’han ofert una visió general sobre la temàtica 

que estic investigant, he trobat convenient mirar d’aprofundir una mica més. Per això he fet 

una entrevista a la coordinadora del segon cicle d’infantil del centre, Concepció Rotger 

Tomàs. M’he interessat per saber com es realitza el procés d’incorporació d’un nou infant a la 

classe de 3, 4 i 5 anys, i quines estratègies de comunicació i participació empren per tal de 

potenciar les relacions família-escola. A més a més, he pogut conèixer la seva experiència 

docent, sobre la qual m’ha donat una sèrie de recomanacions que poden ser molt útils per un 

futur docent.  

En relació a l’anterior, he desenvolupat un punt on explic com es realitza la incorporació d’un 

nou infant a l’escola, el procés d’acollida i adaptació d’aquest al centre i a l’aula i les diferents 

formes de comunicació i participació que s’empren, o es poden emprar, a EI. Seguidament, en 

base a la segona part de l’entrevista, he explicat la seva experiència com a tutora d’aula i, 

lligant-lo amb el que m’ha explicat, he parlat dels diferents models de relació entre mestres i 

famílies, així com algunes recomanacions que ens poden ser d’ajuda a l’hora de establir-hi 

relació.  

Ja per acabar amb el desenvolupament dels continguts, m’ha semblat interessant, tenint en 

compte el centre de referència sobre el qual baso el meu treball, parlar al voltant de la 

incorporació de les TICs als centres educatius, així com de les possibilitats d’ús com a eina de 

comunicació amb les famílies. Per fer-ho, he cercat i explicat com ha set històricament 

l’evolució de les TICs en les escoles; quines són, segons diversos autors, les possibilitats que 

ens ofereixen per comunicar-nos amb les famílies; i explicar quins recursos tecnològics 

s’utilitzen al segon cicle d’EI del CEIP “Can Cantó”, així com per potenciar les relacions 

família-escola.   

Segons la meva opinió, aquest treball pot aportar a la comunitat educativa, un major 

coneixement dels processos d’acollida als centres escolars, especialment a l’EI. A més a més, 

el tractar el tema de les TICs com a eina de comunicació família-escola, penso que pot ajudar 

a mestres i famílies a obrir els seus camps d’actuació.  
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 Objectius: 

 Conèixer com es realitza l’acolliment al CEIP “Can Cantó” i analitzar les bases 

sobres les quals es fonamenta.  

 Saber, des d’un punt de vista real, com s’organitza l’acolliment al segon cicle 

d’infantil i conèixer quines són les estratègies que es poden dur a terme des de 

l’escola per potenciar la comunicació i participació de les famílies al centre.  

 Prendre consciència del paper que ocupen les Tecnologies de la Informació i 

Comunicació en la nostra societat, especialment dins l’àmbit educatiu, així com 

conèixer com s’apliquen a l’escola i les possibilitats que ens ofereixen per potenciar 

les relacions amb les famílies.   
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 Metodologia utilitzada:  

Per realitzar el Treball de Fi de Grau, he començat revisant bibliografia. Consultar diverses 

fonts bibliogràfiques, m’ha ajudat a decidir el tema sobre el qual volia centrar el focus.  

Com ja he explicat a la introducció, al llarg del treball que teniu davant podreu veure com es 

realitza el procés d’incorporació d’un nou infant a un centre de referència de la ciutat 

d’Eivissa, conèixer quines són les diferents activitats d’acollida que es fan, tant als infants 

com a les famílies, al segon cicle d’infantil i entendre la importància que tenen les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació dins la nostra societat, especialment en el 

marc educatiu.  

Per començar he fet dues entrevistes, una a la Directora del CEIP “Can Cantó” i l’altra a la 

Coordinadora del Segon Cicle d’Infantil del mateix centre.  

Les entrevistes són un mitjà de recollida d’informació molt potent, ja que permeten contar 

amb un espai i temps determinat, on tractar de manera més acurada les qüestions que ens 

interessen. D’altra banda requereixen preparació prèvia, això fa que abans de portar-la a 

terme, ens haguem de plantejar uns objectius clars al voltant de la informació que volem 

recollir. A més a més, és important que siguin flexibles, ja que la conversa ens pot portar a 

plantejar-nos nous interrogants o a voler aprofundir una mica més en aquells que ens havíem 

plantejat.  

La primera entrevista realitzada em va portar als documents de centre: Pla d’Acollida, 

Projecte Educatiu de Centre, Pla d’Atenció a la Diversitat, Pla de Convivència, entre altres. 

Em vaig centrar en els quatre primers, perquè em va semblar que eren els que guardaven més 

relació amb allò que volia investigar. És d’ells d’on vaig extreure tota la informació recollida 

en el primer punt del treball.  

A continuació, per tal d’aprofundir un poc més en l’etapa que m’interessa, és a dir, educació 

infantil, vaig realitzar la segona entrevista. D’aquesta vaig extreure molta informació al 

voltant de com es realitza l’acollida i adaptació dels nous infants a la classe de 3 anys, així 

com els que comencen un nou curs, concretament a l’aula de 4 i 5 anys. També he pogut 

conèixer moltes de les estratègies de col·laboració escola-família que es porten o es podrien 

portar a terme.  
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En base a la segona part de l’entrevista amb la coordinadora de cicle, que girava al voltant de 

la seva experiència com a docent, vaig trobar necessari cercar referents bibliogràfics que 

parlessin dels models de relació entre els mestres i les famílies, així com l’estil comunicatiu 

que convé utilitzar per tal d’entendre’ns de la millora manera.  

Algunes idees que destaco són: “L’escola i la família poden trobar diferents formes de 

relacionar-se. Optar per la millor dependrà de l’objectiu que vulguem aconseguir i també del 

coneixement que en tinguem” (Paniagua, 2005, pàg. 5). D’altra banda, (Cunningham, 1988, 

citat per Paniagua 2005) va definir tres models bàsics de relació professional que ens poden 

servir de guia per analitzar la nostra posició i actuació respecte a les famílies. A més a més, 

l’estil de comunicació que utilitzem amb les famílies és determinant en les relacions que hi 

establim. Entre totes les vies de contacte (informació escrita, reunions, entrevistes,...), 

(Paniagua, 2009, pàg. 25) destaca el valor de la comunicació quotidiana entre família i escola, 

perquè són les trobades diàries les que probablement tenen més pes en la interacció.  

Ja per acabar, vaig trobar interessant desenvolupar un apartat que tractés el tema de les TICs. 

Per fer-lo, vaig necessitar revisar molta webgrafia, ja que em semblava indispensable posar al 

lector en antecedents i fer un repàs per la història i evolució de les TICs a Espanya. A 

continuació, vaig parlar al voltant de quines són les possibilitats que ens ofereixen per tal 

d’afavorir la comunicació família-escola, així com explicar els recursos tecnològics que 

s’empren al segon cicle d’infantil del CEIP “Can Cantó”.  

Entre tota aquesta informació, destaco les aportacions de (Asorey i Gil, 2009, pàg. 119) quan 

diu que “es necesario realizar cambios en su metodología para fomentar la autonomía, 

creatividad y hacer que el alumno sea el propio agente del proceso enseñanza-aprendizaje” i 

(Iglesias, 2004) afirma que “una autèntica integració curricular dels recursos tecnològics ha de 

considerar almenys els següents modes d’integració: com a objecte d’estudi; com a recurs 

didàctic; com a recurs per l’expressió i la comunicació; i com a recurs per l’organització, 

gestió i administració”. Així com les de (Aguilar i Leiva, 2012, pàg. 10) “les institucions 

educatives han de fomentar l’exercici efectiu de la participació de les famílies com agents 

fonamentals en la construcció d’una escola inclusiva, una escola on es visibilitzi de manera 

permanent la necessitat d’estimular la participació de les famílies, facilitant-lis informació i 

també formació”.   
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 Estructura i desenvolupament dels continguts: 

1. L’acolliment al CEIP “Can Cantó”; anàlisi dels documents de centre: 

En aquest primer apartat, veureu que he començat analitzant el Pla d’Acollida, posteriorment, 

adonant-me que em mancava informació, he realitzat un estudi de la resta de documents de 

centre, que he pensat que em podien interessar tenint en compte la temàtica sobre la qual estic 

investigant.  

El fet d’haver començat pel Pla d’Acollida m’ha permès, en el posterior anàlisi dels 

documents de centre, centrar el focus en allò que m’interessava. Cal dir que són documents 

llargs i complexes que abasten molta informació, per això és important saber seleccionar el 

què guarda relació amb el tema.  

a. EL PLA D’ACOLLIDA AL CEIP “CAN CANTÓ”
2
: 

El Pla d’Acollida és considerat com un conjunt d’actuacions per donar resposta a la 

incorporació d’alumnat nou al centre, tant si és procedent de l’illa d’Eivissa, d’un altre lloc 

d’Espanya o immigrant. Encara que si l’alumnat procedeix d’un altre país i no parla cap de les 

llengües oficials, s’hauran de prendre mesures específiques. Per aquest motiu, es preveuen 

dos tipus d’accions diferenciades i a la vegada complementàries: 

o Pla d’Acollida: Fa referència a tot el que es fa des de que l’alumne nouvingut arriba al 

centre, les accions que es duen a terme i l’organització necessària per programar-les i 

dur-les a la pràctica per tal de facilitar l’acolliment i integració el més ràpid possible 

dins l’escola.  

o Pla d’Atenció a la Diversitat: Concreció de les mesures que incideixen directament en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge (en endavant EA) de l’alumne i que s’organitza 

com una mena de programa de diversificació curricular, preferentment pel que fa a les 

competències lingüístiques i instrumentals.  

 

En aquest punt cal comentar que, el Pla d’Acollida del CEIP “Can Cantó” es troba inclòs dins 

el Pla d’Atenció a la Diversitat del mateix.  

L’objectiu del Pla d’Acollida és actuar globalment com a centre davant l’arribada d’alumnat 

nouvingut, fomentar un nou model de convivència basat en la interculturalitat i prioritzar el 

                                                 
2
 Aquest apartat ha estat integrament elaborat utilitzant el Pla d’Acollida del CEIP “Can Cantó”.  
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coneixement de la nostra llengua i cultura per tal de facilitar la integració dels alumnes al seu 

entorn. A més a més, també és una eina que pretén facilitar la tasca docent davant el repte que 

suposa atendre infants nous o de diferents procedències culturals. 

A continuació explicaré en què consisteixen aquestes activitats d’acollida:  

 Durant el procés de matrícula: 

L’Equip Directiu s’encarregarà d’informar a les famílies sobre els aspectes generals del 

centre
3
, així com, del sistema educatiu: estructura, objectius generals i trets d’identitat 

bàsics, horaris, professorat, mestre-tutor, mestre d’atenció a la diversitat, serveis tant del 

centre (activitats complementàries i extraescolars) com de la comunitat (serveis socials, 

programes lingüístics de l’Ajuntament, “Aula sin Frontera”, Programa Paire, mediadors 

culturals), normes de convivència i recomanacions generals. Així com, comunicar-lis 

l’existència de l’associació de mares i pares d’alumnes (en endavant APIMA), 

facilitant-lis un primer contacte.  

També haurà de recollir la màxima informació sobre l’alumne i la seva situació 

familiar: procedència, llengua familiar, escolarització prèvia i aspectes familiars més 

rellevants. En cas necessari, es pot comptar amb un mediador cultural o un traductor, 

que pot ser algun membre de la comunitat educativa o un familiar.  

Iniciar i acomplir les gestions administratives necessàries: full de matriculació i 

documentació adient, desprès d’haver valorat, tenint en compte la informació recollida, 

l’adscripció del nou alumne al curs.  

 Durant l’entrevista amb el tutor: 

L’objectiu d’aquesta és establir un primer contacte per tal de poder recollir la 

informació necessària
4
 al voltant del nen. També s’aprofitarà per comentar possibles 

dubtes de tot el tractat amb l’equip directiu i informar sobre aspectes concrets de l’aula: 

autoritzacions sortides, natació, entre altres. Una vegada feta l’entrevista, se’ls 

acompanyarà a l’hora de visitar les diferents dependències de l’escola.  

                                                 
3
 Vegi’s l’annex 2: Informació general de l’escola que el centre facilita a les famílies durant el procés de 

matrícula. 
4
 Vegi’s l’annex 3: Primera entrevista que realitza el tutor d’aula a la família nouvinguda.  
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El mestre-tutor haurà d’informar a la resta de l’equip educatiu implicat, a efectes de 

preveure amb antelació les activitats que s’hauran de portar a terme per facilitar la 

integració del nou alumne.  

 Possible intervenció del mestre d’atenció a la diversitat: 

Realitzarà, en cas necessari, les proves inicials per saber el grau de coneixement que té 

l’alumne sobre les àrees instrumentals, tot això amb l’ajuda de l’equip de suport. Una 

vegada fetes, es prendran les mesures oportunes: adaptacions curriculars significatives o 

no, segons el cas. També planificarà l’ensenyament de la llengua dins el programa de 

disseny específic, aquest variarà en funció dels coneixements previs de l’alumne 

La resta de l’equip docent facilitarà l’aprenentatge de la llengua als alumnes nouvinguts, 

dirigint-se a ells sempre en la llengua vehicular del centre, utilitzant estructures i lèxic 

molt senzill, parlant lentament amb l’ajut del gest, repetint la informació bàsica dels 

nostres missatges per assegurar una comunicació més eficaç i demostrant comprensió i 

reforçament positiu vers el mínim intent de comunicar-se. El paper del professorat en 

l’aspecte lingüístic és el de model, dinamitzador, interlocutor i corrector subtil.  

 Actuacions a l’aula:  

Preparació prèvia. Sempre que sigui possible, el tutor s’anticiparà a l’arribada de 

l’alumne nouvingut, realitzant activitats motivadores que fomentin l’interès per aspectes 

del lloc de procedència de l’infant, de la seva llengua i cultura. A més a més, 

s’organitzarà la classe de tal manera que es faciliti la integració i adaptació del nou 

infant el més aviat possible.  

En alguns casos es pot designar un alumne-tutor. La seva tasca consistirà en 

acompanyar l’alumne nouvingut, tenir-lo present a les hores de pati, entrades i sortides, 

compartir algun encàrrec de la classe, ajudar-lo en activitats concretes d’aprenentatge, 

dins i fora de l’aula, o en qualsevol dificultat quotidiana que es pugui presentar al 

centre.  

El tutor farà un seguiment sistematitzat de tot el procés d’adaptació de l’infant, 

coordinant-se amb la resta de professorat que intervé en la seva atenció. Es garantirà el 

traspàs d’informació, mitjançant reunions periòdiques conjuntes entre l’equip docent i el 

de suport. També es faran reunions amb la família i en alguns casos amb l’infant. 

L’objectiu d’aquestes és informar i comentar el procés d’adaptació de l’infant a l’escola, 
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recollir informació que potser no s’ha dit en entrevistes inicials, conèixer com es sent i 

com viu el procés el nen, entre altres.  

Els nouvinguts s’han de sentir apreciats i s’han d’integrar en la nostra cultura a partir de 

la formació lingüística, eina fonamental de l’aprenentatge. La llengua és la porta d’accés 

als altres coneixements.   

b. ANÀLISI DELS DOCUMENTS DE CENTRE: 

1. Projecte Educatiu de Centre
5
: 

Després d’haver revisat el PEC, trop que és interessant comentar diversos aspectes que 

guarden relació directe amb la concepció que té el centre de les famílies. Primerament 

explicaré alguns dels trets d’identitat relacionats amb la temàtica que ens ocupa, després em 

centraré en les característiques de les famílies del centre, i per acabar comentaré breument 

quin valor es dóna a les relacions família-escola.  

a) Trets d’identitat:  

Els trets d’identitat del CEIP “Can Cantó” reflectits en el PEC són: la llengua de relació i 

aprenentatge; el pluralisme i els valors democràtics; la relació amb l’entorn; la línea 

metodològica; la coeducació; la confessionalitat i les tecnologies de la informació i 

comunicació.   

Entre aquests vull destacar: 

 La llengua de relació i aprenentatge:  

Un dels objectius principals del centre seria la integració dels alumnes a la nostra 

Comunitat a nivell cultural i lingüístic. Per aquest motiu, la llengua vehicular del 

centre serà el català, tant a nivell oral com escrit. Posteriorment, al primer cicle de 

primària, s’introduirà la llengua castellana només a nivell oral i, en el segon i 

tercer cicle, a nivell escrit. 

Per últim, s’introduirà la llengua anglesa de forma oral a infantil, posteriorment, a 

segon cicle de primària, de forma escrita. 

 

                                                 
5
 Aquest apartat ha estat integrament elaborat utilitzant el Projecte Educatiu de Centre del CEIP “Can Cantó”.  
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 Pluralisme i valors democràtics:  

Un dels objectius principals del centre és l’educació en valors, entre els que 

destaquen:  

o El pluralisme ideològic, basat en el respecte cap a altres creences o formes de 

pensar. 

o La convivència, pel qual es tractaria de promoure una postura a favor del 

diàleg on tots els agents implicats a l’escola puguin expressar de forma lliure 

la seva postura. 

o El respecte a la diversitat, acceptant les diferències individuals de cada 

individu, tant a nivell físic com psíquic.    

o La solidaritat, mitjançant la qual el centre pretén fugir del individualisme per 

tal de cercar valors com la coparticipació i ajuda entre els diferents alumnes.  

o Educació no competitiva, potenciant valors i actituds de col·laboració i ajuda 

per damunt de la competició.  

 Coeducació:  

L’escola tractarà, des de la dinàmica diària d’aula, oferir les mateixes possibilitats 

de desenvolupament tant a les nenes com als nens. A més a més, es treballarà dins 

un marc de coeducació per tal d’eliminar les discriminacions entre sexes que viu 

la nostra societat i superar l’assignació de papers que se’ns imposa des de petits.  

Per últim, l’escola impartirà, dins de les seves possibilitats, educació sexual per tal 

de potenciar aquesta coeducació i igualtat entre sexes. 

 Confessionalitat:  

Per tal de ser fidels als principis de respecte i pluralisme ideològic abans esmentats, 

l’escola es manifesta aconfessional. Per tant, les festes que es celebren es fan des 

d’una vessant cultural, social i històrica.  

No obstant, el centre ofereix l’assignatura de religió per a aquelles famílies que la 

vulguin escollir.   

 Tecnologies de la informació i la comunicació:  

Aquest centre es considera pioner en la incorporació de les TICs a les seves aules. 

Té l’objectiu de fer-ho de manera sistematitzada, per tal que els alumnes puguin 
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adquirir un domini bàsic que els ajudi a manejar-se dins un món canviant i que 

evoluciona ràpidament.   

b) Característiques de les famílies del centre:  

Actualment i de manera majoritària, l’alumnat del centre és nascut a Eivissa, encara que la 

llengua més emprada entre ells és el castellà. Això és debut, principalment, a que una gran 

part de les famílies són d’altres nacionalitats o de la península. Aquest fet ha afavorit 

l’aparició de problemes d’aprenentatge en diferents àrees.   

En quant a la situació socioeconòmica de les famílies, predominen les parelles joves, de parla 

castellana (+- 70%) i provinents del sud d’Espanya o del Marroc, encara que la majoria 

compten amb més de deu anys a l’illa. Com es veu reflectit en el PEC, la majoria d’elles són 

de classe mitjana-baixa. En general, pel que fa al nivell d’estudis dels progenitors, 

predominen aquells que tenen estudis primaris. Són famílies on al menys un dels dos compta 

amb un treball més o menys estable.  

En les famílies s’aprecia un domini de la influència dels mitjans audiovisuals front la cultura 

escrita, pel que els alumnes es senten més motivats per la televisió, els jocs i els esports que 

per la lectura o la música.  

A més a més, al centre hi ha un elevat nombre d’alumnat immigrant procedent de països 

sudamericans, del Marroc o del est d’Europa en situació social, cultural i econòmica 

desafavorida. 

c) Relació amb les famílies:  

El centre considera molt important les relació família-escola, per això es porten a terme diferents 

estratègies que permetin afavorir-les. Una d’elles és l’entrega trimestral d’informes, la qual fa 

personalment la tutora d’aula, per tal de poder comentar i intercanviar opinions amb les famílies 

al voltant de com ha set l’evolució de l’infant durant aquest període. A més es mantenen 

entrevistes periòdiques, ja que els tutors, la resta de mestres i l’equip directiu reben als pares i 

mares dels alumnes tots els dilluns de 14-15h.  

D’altra banda, cada classe té un bloc d’aula on les tutores pengen el dia a dia dels infants, el 

qual permet a les famílies saber en tot moment el que es fa, així com tenir un altre possibilitat 
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de contacte i interacció amb el tutor del seu fill. A més a més, el centre compta amb web i 

bloc actualitzats.  

També es valora de manera molt positiva l’existència de l’APIMA, la qual col·labora 

intensament amb el centre i organitza una variada oferta d’activitats extraescolars. Aquesta, 

també compte amb un bloc on es dóna visibilitat de tot el que van fent.  

2. Pla d’Atenció a la Diversitat
6
: 

a) Què entenem per diversitat i quin caràcter se li dóna dins el marc educatiu: 

La diversitat, en el camp de les persones, l’entenem com tot aquell conjunt de característiques 

d’un individu que fan que sigui diferent a un altre. Aquestes característiques poden ser 

personals (interessos, motivacions, psicològiques, físiques,...), però també socials (l’entorn i 

l’ambient que rodeja a la persona) i educatives (dinàmica establerta dins del grup-classe, 

relacions amb companys i amb adults, tipus d’activitats que es treballen). 

En el marc escolar aquesta diversitat és present, i per això, des de l’escola, s’ha de donar una 

resposta educativa el més eficaç possible. Per tant entenem per tractament a la diversitat, tot 

aquell conjunt de mesures educatives, que des de l’àmbit educatiu, estan orientades a atendre 

les diverses capacitats i necessitats dels alumnes. Aquesta diversitat està formada per: 

 Els diversos procediments de construcció del pensament. 

 Diversos ritmes personals. 

 Diverses seqüències d’assimilació dels continguts. 

 Els diversos entorns socials i familiars que rodegen a l’alumne. 

 Les diverses dinàmiques i metodologies establertes dins l’aula. 

La Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (en endavant LOGSE), en l’article 36.3, 

disposa que “la resposta educativa contribuirà a la satisfacció de les necessitats de caràcter 

educatiu dels alumnes”, al que afegeix “l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives 

especials es regirà pels principis de normalització i integració escolar”.   

                                                 
6
 Aquest apartat ha estat integrament elaborat utilitzant el Pla d’Atenció a la Diversitat del CEIP “Can Cantó”.  
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 Normalització: Reconèixer-lis els mateixos drets que a la resta d’alumnes i 

oferir-lis els serveis de la comunitat i del centre, fent així que les diferències no 

esdevinguin desigualtats. 

 Integració: Adaptació dels infants a la seva comunitat i al seu centre educatiu, 

juntament amb la resta de companys d’edat. 

 Individualització: Centrar-nos en les característiques pròpies i individuals dels 

nostres alumnes, adaptant el marc curricular i proporcionant els recursos personals 

i materials adients.  

b) Com atén el centre a aquesta diversitat? 

El centre atén aquesta diversitat mitjançant diferents tipus de mesures, unes ordinàries i altres 

específiques. Les ordinàries estan relacionades amb l’adequació del currículum, que es 

realitza des del Programa de Concreció Curricular (en endavant PCC), des del PEC, des de la 

Programació d’Aula (en endavant PA), i des de les Adaptacions Curriculars Individualitzades 

(en endavant ACIs). Pel que fa a les mesures específiques, es concreten a través d’una 

avaluació psicopedagògica que estableixi el procés a seguir, després es defineix el tipus 

d’Alumne amb Necessitats Educatives Específiques (en endavant ANEE), seguint les 

següents passes: tipus d’alumnat que pot ser considerat ANEE, tipus de Necessitat Educativa 

Especifica (en endavant NEE), entre les quals podem trobar dos gran grups: NEE temporals o 

permanents, a partir d’aquí s’haurien de fer les ACIs pertinents, per acabar organitzant les 

tasques i definint les funcions entre els recursos humans amb els que compta l’escola.  

Trop important ressaltar això, ja que alumnes que tinguin desavantatges socials, econòmiques 

i culturals o l’alumnat estranger, pot ser considerat com a susceptible de necessitar mesures 

específiques.  

Cal fer esment de la diferència que fa la Conselleria entre necessitats educatives específiques, 

que abastaria tots els tipus de necessitats, i les necessitats educatives especials, que englobaria 

a tots aquells alumnes amb algun tipus de discapacitat o trastorn conductual o de personalitat 

greu.  

Dins de les necessitats específiques, com ja he dit abans, trobem les necessitats educatives 

associades a desavantatge social, cultural o econòmica. Per tractar-les es portaria a terme un 

programa de compensació educativa. Dins d’aquesta entrarien les minories ètniques i culturals 
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en desavantatge social i amb necessitats de suport i/o absentisme escolar. També trobaríem 

l’alumnat estranger d’EI, el de primer cicle de primària i l’alumnat d’incorporació tardana (en 

endavant IT), amb desconeixement de la cultura i de les llengües de les Illes Balears, que 

presenta problemàtica social i cultural associada. S’anomena alumnat d’IT, aquell que 

s’incorpora al nostre sistema educatiu procedent d’altres països i ho fa a partir del segon cicle 

de primària fins al darrer nivell de secundària (8-16 anys).  

L’alumnat estranger d’EI que s’incorpora al nostre sistema educatiu als 5 anys i l’alumnat de 

primer cicle de primària amb desconeixement de la cultura i de les llengües oficials de les 

Illes Balears i que no presenta problemàtica social o cultural associada, serà considerat de 

compensació educativa durant un curs escolar. L’alumnat d’IT que no presenta problemàtica 

social o cultural associada, serà considerat de compensació educativa, i així es farà constar a 

la graella només durant dos cursos escolars, termini adequat per acabar amb un suport 

lingüístic de caire intensiu i passar a l’altra tipologia de suport lingüístic ordinari. 

Un altre tipus d’alumnat que ens pot interessar, és el que pertany a famílies desestructurades, 

amb expedient obert o en tràmit en els Serveis Socials, que en ocasions pot presentar una 

escolarització anterior irregular, en risc de marginació, que pot desenvolupar inadaptació 

escolar i social, i que per aquest motiu, presenta o pot presentar, dificultats en el seu procés 

educatiu.  

L’alumnat provinent d’altres comunitats autònomes de l’Estat Espanyol, amb escolarització 

irregular en la seva comunitat d’origen, que presenta desconeixement de la llengua catalana i 

que du associada una problemàtica social o econòmica. L’alumnat provinent de la península, 

amb escolarització normalitzada a la seva comunitat autònoma d’origen que presenta 

desconeixement de la llengua catalana i que no du associada una problemàtica social o 

econòmica no serà considerat de compensació educativa, però serà candidat a un suport 

lingüístic, segons les característiques organitzaves de cada centre. 

Ja per acabar, l’alumnat amb greu risc de desemparament o en declaració de desemparament 

(tutela administrativa) i que per aquest motiu presenta o pot presentar dificultats en el seu 

procés educatiu (els consell insulars tenen les competències en protecció de menors). 
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3. Pla de convivència
7
: 

a) Normes de convivència: 

En aquest document podem trobar un diagnòstic actual de la convivència del centre. En ell 

s’aporta una definició de conflicte, els drets i deures de l’alumnat i del professorat, així com 

unes normes de convivència.  

Aquestes normes de convivència van adreçades al professorat, a l’alumnat, a les famílies i al 

personal que té accés al centre. Trop interessant conèixer aquestes normes de convivència
8
, 

malgrat no les inclouré en aquest apartat, si ho faré als annexes.  

b) Incidència del conflicte en la vida de centre: 

A continuació podem trobar, quina és la incidència del conflicte en la vida del centre, tant pel 

que fa a les relacions professor-alumne, alumne-alumne, alumne-professor, professor-

professor, família-centre i família-família.  

En aquest punt trop que és convenient centrar-nos en la incidència del conflicte entre les 

famílies i el centre
9
. Encara que no inclouré aquest apartat al treball, si ho faré als annexes 

junt amb l’anterior.  

c) Relacions amb les famílies: 

Ja per acabar cal destacar que ens diu aquest document en relació a com s’estableixen les 

relacions des del centre cap a les famílies
10

. Com són aspectes comentats en punts anteriors no 

ho inclouré al treball, encara que si ho faré als annexes per tal de poder contrastar la 

informació recollida anteriorment.  

c. REFLEXIONS AL VOLTANT DE LES DADES RECOPILADES: 

Conèixer el Pla d’Acollida del CEIP “Can Cantó”, m’ha permès tenir una visió més clara 

sobre que és, quins objectius té i com s’organitza des del centre.  

                                                 
7
 Aquest apartat ha estat integrament elaborat utilitzant el Pla de Convivència del CEIP “Can Cantó”. 

8
 Vegi’s l’annex 4: Normes de convivència. 

9
 Vegi’s l’annex 4: Incidència del conflicte en la vida de centre (família-centre).  

10
 Vegi’s l’annex 4: Relació amb les famílies. 
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Abans de submergir-me en aquest treball, tenia unes nocions bàsiques al voltant de 

l’acolliment que es realitza als infants des de l’escola. Si que sabia que era i les raons per les 

quals es fa, però no coneixia gaire bé el procediment. En aquest sentit, trop que m’ha ajudat 

molt a l’hora de tenir més clar quin és el protocol d’actuació que segueix l’equip educatiu, en 

aquest cas de “Can Cantó”, quan rep a infants nous al centre. A més a més, com a futura 

mestra que soc, tota aquesta informació m’ajudarà el dia de demà a actuar amb major 

consciència del procés, el qual reforçarà la meva seguretat personal, potenciant la capacitat 

empàtica vers els infants i les seves famílies.  

Una vegada he tingut clar el tema de l’acollida, m’ha semblat necessari revisar la resta de 

documents de centre, per tal de conèixer quines són les bases sobre les quals es fonamenta.  

Primerament m’he immers dins el PEC, del qual he trobat interessant conèixer quin són els 

trets d’identitat de l’escola. Destaco principalment el tractament de les llengües, l’educació en 

valors com el pluralisme ideològic i el respecte a la diversitat, la coeducació i la 

confessionalitat que declara “Can Cantó”. Segons la meva opinió, tots ells van adreçats a una 

concepció d’infància basada en el respecte i la igualtat, tot això donant molt importància a la 

cultura i la llengua, així com sense imposar creences religioses de qualsevol tipus.  

A continuació he pogut fer-me una idea al voltant de quines són les característiques de les 

famílies del centre. Cal ressaltar l’elevat nombre d’alumnes immigrants, així com aquells que 

són fills de famílies que provenen d’altres llocs d’Espanya. Això ha ocasionat diferents 

problemes d’aprenentatge, principalment en l’àrea de les llengües. En relació a la situació 

socioeconòmica de les famílies, destaquen les parelles joves, amb estudis primaris i, al menys 

un, amb treball estable. Totes aquestes dades recopilades, les he pogut comprovar durant el 

període de pràctiques al centre, on durant quatre mesos he assistit a reunions amb les famílies, 

a les entregues d’avaluacions, sortides, festes, entre altres.  

Per acabar he vist com pretén el centre que siguin les relacions família-escola. No parlaré al 

voltant de les estratègies que es porten o es podrien portar a terme, ja que tinc pensat 

desenvolupar-ho al següent punt del treball. Però si que cal destacar l’important paper de 

l’APIMA, així com la utilització de les TICs per afavorir les relacions amb les famílies. En 

relació a aquest punt, m’ha sorprès gratament saber que l’APIMA està tan involucrada en el 

centre, a més de l’elevat nombre de socis amb els que compta, gairebé el 90%.  
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En segon lloc m’ha semblat interessant revisar el PAD, del qual destaco per una banda saber 

que és i quina concepció se li dóna dins el marc educatiu. En relació al concepte de diversitat, 

podríem dir que són el conjunt de característiques que ens fan diferents a la resta. Dins 

l’àmbit educatiu es poden concretar com una sèrie de mesures educatives encaminades a 

atendre les diferents capacitats, necessitats i interessos dels alumnes. També compta amb un 

apartat pels alumnes amb necessitats educatives especials. La recopilació d’aquestes dades 

m’ha ajudat a comprendre l’amplitud del concepte, ja que solen tancar-nos pensant que 

diversitat fa referència a pocs alumnes concrets i no a entendre que tots som diferents i per 

tant cadascú té unes motivacions i interessos individuals.  

Per l’altra he pogut conèixer com atén el centre a aquesta diversitat. He pogut veure que les 

mesures que es porten a terme estan molt diferenciades entre les ordinàries, que tindrien a 

veure amb l’adequació del currículum, i les específiques, les quals requeririen d’una avaluació 

psicopedagògica que determinés el protocol d’actuació. M’ha semblat interessant saber que 

els infants que s’incorporen a la classe de 5 anys amb desconeixement de la llengua i sense 

problemes associats, es considera durant un curs alumnat de compensació educativa. Aquests 

coneixements, de cara al futur, em poden ser de molta ajuda, ja que això per exemple ho 

desconeixia.  

Finalment he cregut convenient revisar el Pla de Convivència, entre el qual he destacat les 

normes de convivència del centre en relació a tots els membres de la seva comunitat, la 

incidència del conflicte entre les famílies i el centre, així com les relacions amb les famílies.  

En relació a les normes de convivència, crec que és important conèixer-les, a més que ens 

ofereixen un reflex del concepte d’escola que té el centre. En quant a la incidència del 

conflicte, m’ha semblat interessant saber quines són les principals causes, ja que em pot 

ajudar a prevenir-les i tractar-les amb cura. Respecte a les relacions amb les famílies, com ja 

les he comentades en el Pla d’Acollida i les vull desenvolupar en el següent punt, tan sols diré 

que una proposta d’actuació clara per part del centre ajuda molt a l’hora d’organitzar la tasca.  

En definitiva, trop que l’esforç realitzat fins ara ha posat unes bones bases sobre les quals 

desenvolupar la resta del treball.   
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2. L’acollida a infantil: una tasca compartida amb la família. 

a. PROCÉS D’INCORPORACIÓ D’UN NOU INFANT A LA CLASSE DE 3, 4 I 

5 ANYS:  

Mitjançant una entrevista personal
11

 amb Concepció Rotger Tomàs, coordinadora del segon 

cicle d’infantil del CEIP “Can Cantó”, he cercat la manera de conèixer com es realitza el 

procés d’acollida a cadascuna de les classes.  

Concepció Rotger compte amb quatre anys d’experiència com a docent, tres d’ells a “Can 

Cantó”. Durant aquests tres anys, els dos primers va estar com a tutora d’aula i el darrer com a 

coordinadora de cicle. Cal comentar també que és llicenciada en psicopedagogia.   

Pel que he pogut saber, el període de preinscripció del nous infants al centre està establert des 

de finals d’abril fins a darrers de maig, depenent del curs acadèmic. Per tal de decidir quins 

nens entren i quins no, el centre compta amb uns ítems de puntuació que són comuns a totes 

les escoles (si hi té germans, on està situat el domicili familiar,...). Durant el mes de juny 

surten les llistes definitives, a partir d’aquí, es convoca a les famílies a una entrevista inicial 

amb la tutora per al mes de setembre.  

En relació a aquesta entrevista, ja hem pogut veure al primer punt del treball una mica com 

s’organitza des del centre, així com un model per realitzar-la. Trop interessant afegir que a la 

classe de 3 anys, també s’aprofita l’ocasió per explicar a les famílies què és el període 

d’adaptació i com s’organitza.  

La incorporació d’un nou infant a l’escola d’infantil és un moment molt important per 

diverses raons. Per una banda, perquè l’infant surt del seu context habitual i s’ha d’adaptar a 

un lloc que li és desconegut. Per l’altra, que la situació personal que el rodeja pot ser molt 

diferent d’un a altre, amb això vull dir que pot haver assistit a l’escoleta abans o no. A més a 

més, les característiques personals de cada infant fan que visqui aquest moment de maneres 

molt diferents, mentre que uns poden fer-ho amb angoixa o por, altres poden estar contents i 

excitats. Cal tenir en compta també el paper de les famílies, ja que si pels infants és una 

situació nova, no ho és menys per a elles. Per aquest motiu haurem de tenir molta cura de 

ambdues relacions.   

                                                 
11

 Vegi’s l’annex 5: Entrevista a la Coordinadora del segon cicle d’infantil del CEIP “Can Cantó”; Concepció 

Rotger Tomàs.  
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Segons he pogut saber el període d’adaptació que estipula el centre és d’una setmana, encara 

que dóna certa flexibilitat per fer modificacions a criteri de cada tutora. En línees generals, 

s’organitzen quatre grups d’infants que van entrant de manera progressiva i escalonada. Per 

exemple, el grup A entraria el primer, després B, C i D, al dia següent es podrien combinar el 

grup A i C per una banda i B i D per l’altra i així successivament. En relació al temps, el 

primer dia estan 45 minuts, el segon 90 i a partir del tercer o quart dia ja es queden més 

estona.  

A 4 i 5 no es fa període d’adaptació, tan sols en el cas que hi hagi un infant nouvingut i la 

tutora ho consideri necessari podria fer-se. Malgrat això, les activitats que es realitzen durant 

els primers dies d’escola, estan encaminades a que els infants es coneguin, es familiaritzin 

amb la seva tutora, amb l’espai i els materials, així com amb la resta de l’equip educatiu.   

Continuant amb el tema de l’entrevista inicial, també s’aprofita per explicar a les famílies 

diferents aspectes que els poden interessar: les activitats que es faran tenint en compta les 

característiques concretes de l’edat, les possibles novetats amb respecte a l’any anterior, entre 

altres. Cal dir que a 3 anys aquesta reunió és més extensa, ja que com les famílies no tenen 

informació anterior se’ls ha d’explicar moltes més coses. Aquesta tasca es realitza de manera 

conjunta entre la tutora de la classe i la coordinadora d’infantil.  

Cap a principis d’octubre la tutora d’aula fa una reunió
12

 amb totes les famílies dels infants de 

la classe, per tal de poder aclarir possibles dubtes que no s’hagin resolt abans, donar més 

informació al voltant de la metodologia amb la qual es treballarà, així com explicar el tema de 

la natació
13

, especialment en relació a l’organització i els materials. Cal comentar que la 

mestra de suport es presentarà a totes les classes.  

Concepció Rotger també m’ha explicat algunes de les estratègies de comunicació i 

participació que es realitzen al centre, per tal de potenciar les relacions amb les famílies. No 

les desenvoluparé en aquest punt, ja que trop important explicar-les de manera més precisa al 

següent, però si que comentaré algunes activitats que fan les diferents classes d’infantil amb 

conjunt amb les famílies.  
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 Vegi’s l’annex 6: Power Point Presentació de principi de curs.  
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 Vegi’s l’annex 7: Power Point presentació; La Natació a Infantil. 
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 A 3 anys; El Protagonista: 

A principi de curs es penja, al taulell d’infantil, unes llistes on les famílies poden 

apuntar-se per realitzar l’activitat. Aquesta es fa una vegada per setmana, concretament 

els divendres. El divendres anterior a la visita de la família concreta, se’ls dóna una 

capsa on hi poden posar diferents materials sobre l’activitat que vulguin realitzar: 

fotografies del país d’origen, de la família, etc. Dilluns vinent la retornen i aquella 

mateixa setmana venen a fer-la amb els infants.  

La duració de l’activitat oscil·la entre mitja hora i hora i mitja en funció principalment 

de la disponibilitat que tinguin.  

 A 4 anys; El Quadernet Viatger: 

Aquesta activitat consisteix en anar passant a les diferents famílies de la classe, un 

quadern on pugin aportar coses relacionades amb l’infant, aproximadament unes dues o 

tres fulles per família.  

És bastant lliure, una vegada emplenada es retorna a classe i es comenta. Concretament, 

és el mateix infant qui mostra a la resta el que ha cercat i posat al quadernet, explicant-

lis allò que consideri necessari.  

 A 5 anys; Les Lletres i els Nombres de la meva vida:  

L’activitat de les lletres i els nombres de la meva vida és similar a l’anterior. De manera 

rotatòria es passa als infants un fulls on han d’emplenar diferents dades personals 

pròpies de cadascun d’ells. Per exemple, al quadernet dels nombres posen coses com: 

nombre de peu que calça, alçada, número de la vivenda, el telèfon, entre altres. En el cas 

de les lletres és el mateix: nom dels membres de la família, ciutat d’origen, el nom del 

carrer, etc.  

Una vegada emplenat es retorna a classe i l’infant ho explica als seus companys, també 

es fan fotografies del moment, les quals són penjades al bloc d’aula.   

 

b. ESTRATÈGIES DE COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES 

FAMÍLIES AL CENTRE:  

Existeixen diferents mesures que des del centre educatiu es poden dur a terme per tal de 

potenciar i enriquir les relacions família-escola. Aquestes poden tenir un caràcter més formal i 
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estructurat o més informal. És decisió de cada centre l’ús que fa d’elles, cercant punts d’acord 

i consensuant el seu ús. Totes elles han de ser adequades i de qualitat, així com flexibles i 

respectuoses. Algunes poden respondre a interessos o pautes establertes pel centre i altres a 

motivacions pròpies de l’aula o la tutora. Les formes de comunicació i participació de les 

famílies a l’escola són:  

 Estratègies d’informació al voltant de l’infant: 

 Contacte diari, és a dir, a les entrades i sortides del centre. És un moment de 

trobada, tant de la mestra amb els infants com amb les famílies. Per això serà 

important tenir una actitud oberta i disponible en tot moment, tant per saludar als 

infants de manera el més individualitzada possible, com per intercanviar qualsevol 

tipus d’informació amb les famílies. Cal tenir present que família i escola són els 

dos principals agents educatius, per això és important que els infants vegin que 

existeix una bona relació entre ells, així com una comunicació fluïda. A més, 

aquests moments ens permeten anar coneixent cada vegada més a les diferents 

famílies i intercanviar amb elles informació rellevant relacionada amb els infants: 

estat d’ànim, com ha descansat, qui el vindrà a recollir, etc.  

 Entrevistes. Són un mitjà de relació indispensable en aquestes edats, ja que 

permeten contar amb un espai i un temps per parlar sobre l’infant sense les presses 

de la vida quotidiana. Són especialment importants abans d’iniciar 

l’escolarització, no tan sols per rebre la informació necessària per part de la 

família (hàbits i preferències de l’infant, expectatives,...), sinó per a què la família 

conegui personalment a la persona que s’encarregarà del seu fill. Al llarg del curs, 

convé no limitar les entrevistes als moments de conflicte, malgrat evidentment és 

el context on millor s’aborden les situacions problemàtiques. Acompanyada o no 

d’informe escrit, l’entrevista és una situació especialment rica per compartir amb 

la família l’avaluació de l’infant, ja que permet exemplificar i matisar, així com 

contrastar amb l’opinió i observació de les famílies. Aquestes han d’anar 

acompanyades d’una certa preparació prèvia, amb uns objectius i un guió, encara 

que han de ser flexibles ja que els interessos o preocupacions de les famílies ens 

poden portar a haver de modificar o reorganitzar el nostre esquema.  

 Qüestionaris. És un altre mètode de recollida d’informació, es pot complementar 

amb la entrevista, especialment si pensem que tindran dubtes o dificultat per 
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entendre les preguntes formulades. N’hi ha de dos tipus: oberts, que permeten 

recollir més informació però és difícil arribar a establir un criteri; i els tancats, els 

quals plantegen respostes de tipus (si, no, mai, a vegades,...). Aquests darrers, 

uniformitzant tant la informació que acaba resultant incompleta. L’ideal és 

combinar ambdues deixant espai per fer observacions o posar alguna anotació.  

 Informes individuals. La informació que es recull és la progressiva evolució de 

l’infant. Cal tenir cura d’aquests, ja que el que posen serà el que constarà com la 

història i evolució del nen. És important consensuar la informació amb tot l’equip 

educatiu, especialment amb els que intervenen en el dia a dia de l’infant.  

 Notes diàries. Serveixen per passar informació del dia. Allò que es transmet és 

bàsic i necessitem que les famílies ho sàpiguen immediatament. Es pot fer de 

manera oral o escrita mitjançant un panell informatiu. S’utilitzen especialment per 

no sobrecarregar a la mestra. 

 Llibretes viatgeres. Aquest recurs va de casa a l’escola i a l’inrevés. S’utilitza com 

un intercanvi d’informació entre uns i altres, a més de convertir-se en un record 

sobre la història del nen. Dóna sensació de proximitat.  

 Àlbum històric. Aquest recurs conté informació de l’infant des d’abans d’haver 

set escolaritzat. Permet conèixer la seva historia mitjançant fotos, anècdotes o 

esdeveniments.   

 Estratègies d’informació de caràcter general: 

 Reunions. Els objectius d’aquestes poden ser molt variats. Des de les més 

restringides o unidireccionals (per exemple, informar a les famílies de com està 

plantejat el treball en el aula) fins les més participatives (parlar entre tots sobre els 

infants, el seu desenvolupament i la seva educació). Com en l’entrevista, a més de 

tenir clars i preparats uns determinats continguts, sempre hi ha que deixar espai 

per les preocupacions o interessos de les famílies. Cal no oblidar que en aquestes 

reunions el coordinador del grup és el mestre i que com a tal, ha de portar les 

rendes de la reunió: facilitar la participació de tots i que ningú es senti a disgust, 

abordar els temes previstos, tenir control sobre la durada de la trobada, etc.  

 Participació directa en activitats de l’aula. La presència de la família dins l’aula és 

pot ser la forma més transparent d’informació sobre el plantejament educatiu i, 

per descomptat, la que afavoreix un major aprenentatge en els pares (estil 
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comunicatiu, formes de posar límits, alternatives de joc,...). Durant el període 

d’adaptació dita presència és especialment important sobretot per l’infant, però 

també com apropament centre-família. Així mateix, s’ha anat estenent la 

participació d’algunes famílies en esdeveniments especials com a festes, sortides 

del centre, tallers, plantejada a vegades com a simple ajuda, i altres amb una 

major participació en l’organització de l’activitat.  

 Circulars. És una nota informativa que es sol donar a totes les famílies per 

informar d’algun fet concret o un esdeveniment proper: passa de polls, sortides, 

tallers, xerrades, entre altres.   

 Notes informatives o tríptics. Conté informació formativa dirigida a les famílies: 

període d’adaptació, control d’esfínters, establiment de límits,... Aquesta es 

presenta mitjançant pautes a seguir. El llenguatge utilitzat ha de poder arribar a 

tots, per això convé que sigui comprensiu i amb unes pautes clares.  

 Plafons informatius. Normalment estan situats a l’entrada de l’aula i permeten 

compartir informació diària relativa als infants: alguna activitat del dia, una 

propera sortida, etc. Convé que sigui visual i atractiu, per tal que en poca estona 

pugen veure el que volen comunicar-lis.  

 Bloc d’aula. És un recurs més d’informació i comunicació entre família-escola. 

Aquest ens permet compartir molts moments de la vida de l’aula, així com 

fotografies de les experiències viscudes. Les famílies poden participar-hi deixant 

comentaris.   

c. MODELS DE RELACIÓ ENTRE FAMÍLIES I MESTRES; L’ESTIL 

COMUNICATIU AMB LES FAMÍLIES: 

Durant la segona part de l’entrevista amb Concepció Rotger, parlàrem al voltant de la seva 

experiència com a tutora d’aula: si havia vist algun tipus d’evolució o canvi en les relacions 

amb les famílies, a quin tipus de comunicació donava més importància i si utilitzava alguna 

estratègia per saber quina percepció tenien elles al voltant de la seva tasca.  

Segons m’ha pogut contar, en un principi li va costar molt que les famílies participessin, 

inclús tenia que passar circulars amb la direcció del bloc d’aula perquè aquestes hi entressin i 

veiessin el que penjava. També m’ha comentat que gairebé totes les setmanes feia entrevistes 

personals amb les famílies, tant per explicar-lis les millores i avenços que feia el seu fill, com 
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allò en què calia millorar. Segons la seva opinió la clau recau en l’esforç i el treball, obrir les 

portes de l’aula a la comunicació i el diàleg, motivar-les a participar i posar molta il·lusió en 

el què un fa.  

Els fruits del seu treball no foren immediats, sinó que va ser l’any vinent quan va veure que 

les famílies estaven molt més properes, participatives i implicades en el procés educatiu. 

Segons em va dir, “si tu t’esforces, desprès tot va rodat”.  

En relació al bloc d’aula, una de les eines de comunicació i participació principals al CEIP 

“Can Cantó”, em va comentar que cada any es passa a les famílies un qüestionari
14

 per saber 

la seva opinió en relació a la freqüència que el consulten, el què els interessa o si tenen alguna 

proposta de millora.   

Arran d’això, he cregut convenient identificar quins són els principals models de relació 

existents entre mestres i famílies, així com oferir una sèrie de consells al voltant de com ha de 

ser la nostra actitud per fomentar el diàleg i la participació.  

a. Models de relació entre famílies i mestres: 

Existeix unanimitat en afirmar que, especialment a infantil, la col·laboració entre família i 

escola és fonamental, malgrat ens trobem que en moltes ocasions els fets (discrepàncies, 

escassa participació, poca predisposició dels mestres,...) ens demostrin que alguna cosa no 

estem fent bé. “L’escola i la família poden trobar diferents formes de relacionar-se. Optar per 

la millor dependrà de l’objectiu que vulguem aconseguir i també del coneixement que en 

tinguem” (Paniagua, 2005, pàg. 5).  

(Cunningham, 1988, citat per Paniagua 2005) va definir tres models bàsics de relació 

professional que ens poden servir de guia per analitzar la nostra posició i actuació respecte a 

les famílies. Segons el model que hi subjagui, una mateixa actuació pot esdevenir radicalment 

diferent. Els models es refereixen fonamentalment a actituds, expectatives i concepcions 

implícites sobre qui té el coneixement i el poder en la relació.   

 Model de l’expert:  

És el model professional tradicional, dintre d’aquesta concepció qui sap i decideix és el 

mestre. Sol utilitzar un argot tècnic i difícil d’entendre que, en algunes ocasions, pot generar 
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 Vegi’s l’annex 8: Qüestionari d’avaluació per a les famílies al voltant del bloc d’aula.  
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rebuig o distanciament en les famílies, o bé una sensació de comoditat, ja que permet delegar 

la majoria de responsabilitats en ell.   

El model de l’expert no és el predominant en educació infantil, encara que hi podríem caure 

per la satisfacció que pot produir el sentir-se important o reconegut. A més, és el model que 

hem viscut majoritàriament durant la nostra infantesa. Són actituds pròpies d’aquest: avançar-

nos a prendre decisions que corresponen a la família, no donar-los suficient informació, fer 

entrevistes o qüestionaris excessivament tancats o quan fem referències a autors o corrents 

metodològiques.   

 Model del trasplantament: 

Respecte a l’anterior, aquest model representa un avenç, encara que s’hi mantenen alguns 

inconvenients. Els professionals aquí tenen la bona intenció de compartir el seu coneixement 

amb les famílies; ja que duen a terme un esforç divulgatiu proporcionant-los instruments i 

estratègies del món escolar. Hi subjau una concepció que l’autèntic aprenentatge es produeix 

en situacions de “feina” i amb una actitud directiva per part de la persona adulta. 

L’inconvenient és que les mares i pares no són ensenyants i, de vegades, “trasplantar” l’estil 

de l’escola a casa comporta interferir en el seu rol matern o patern.  

Aquest model està fortament instaurat en el medi escolar i probablement és el predominant, 

fins i tot a l’EI. Són actuacions pròpies d’aquest: encomanar deures amb material 

tradicionalment didàctic, donar receptes que considerem simples però poden no ser-ho per a 

ells, fer seguir criteris escolars en l’organització que es faci a casa o donar-los instruments 

tècnics que encaixin malament en la seva vida quotidiana.  

 Model de l’usuari: 

En aquest model no es considera que el coneixement l’aporti exclusivament el professional, 

sinó que es té clar què qui millor coneix a l’infant és la seva família. Per això, uns i altres 

s’intercanvien el coneixement en un pla d’igualtat. Com en el model anterior, es fa un esforç 

de divulgació, però, a més, en aquest plantejament, hi desenvolupa un paper essencial 

l’empatia del professional. Es reconeix la capacitat de la família per prendre decisions que 

tenen a veure amb la vida familiar, amb independència que s’afavoreixi el fet que coneguin 

unes altres alternatives. L’objectiu no és, com en el model anterior, el de convertir-los en 
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professionals de l’educació, sinó més bé la intenció de contribuir a que siguin i es sentin més 

competents com a pares.  

Aquesta posició és la que més respecte transmet a les famílies i l’estil al qual hem de tendir si 

pretenem establir una autèntica col·laboració. Les actituds i actuacions pròpies d’aquest 

model tenen a veure amb: tenir en compta els interessos i inquietuds de les famílies a l’hora 

de plantejar activitats, donar-los orientacions sense pretendre que segueixin al peu de la lletra 

allò que els hem dit, valorar els avenços fets a la llar, fer-los ser conscients de la seva 

importància i de tot el que aporten o negociar amb ells les qüestions que respecten als infants. 

Per tal d’avançar en la col·laboració, és important identificar el model predominant en 

nosaltres i saber fins a quin ens agradaria arribar. Per això, és necessari mantenir una actitud 

reflexiva sobre les nostres actuacions i disposar d’estratègies i instruments ben definits.  

Des de la perspectiva de la persona usuària, una variable fonamental és tenir en compta la 

diversitat de famílies (estils, cultures, membres,...). No es tracta que tots participin per igual ni 

per les mateixes vies, sinó obrir el ventall d’opcions per potenciar que cadascú ho faci en allò 

que més concordi amb el seu estil. Dintre d’aquestes diferents vies de participació, cal tenir en 

compta que les més intenses i que deixen més petja són aquelles que comporten implicació 

dintre de l’aula, ja que permeten que les famílies observin als seus fills en un altre context i 

contrastin el seu estil educatiu amb el d’altres persones adultes.   

b. L’estil comunicatiu amb les famílies:  

L’estil de comunicació que utilitzem amb les famílies és determinant en les relacions que hi 

establim. Entre totes les vies de contacte (informació escrita, reunions, entrevistes,...), 

(Paniagua, 2009, pàg. 25) destaca el valor de la comunicació quotidiana entre família i escola, 

perquè són les trobades diàries les que probablement tenen més pes en la interacció.  

El contacte freqüent entre la família i el mestre, a l’entrada o a la sortida de l’escola, és un 

moment difícil, a causa de la gran quantitat de variables que cal atendre en aquests moments. 

Per això, a més d’una bona organització, es requereix tenir cura també de l’estil mitjançant el 

qual ens comuniquem. Vegem alguns exemples: 

 Utilitzar un to amable, proper i educat, que inclogui la mirada (a l’infant i a les persones 

adultes), el somriure i unes altres claus corporals que transmetin confiança. No es pot 

confondre la comunicació amb la criatura (amb qui utilitzem un llenguatge i una 
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entonació adaptats) amb la comunicació amb les persones adultes. La calidesa no ha de 

comportar infantilització.  

 Ser clars en la comunicació, sense renunciar a la correcció ni al bon to. Una gran part 

dels malentesos amb famílies sorgeixen per no entendre correctament el missatge. 

Algunes perversions comunicatives que cal evitar són: el doble missatge i parlar a través 

de l’infant.  

 Quan són les famílies les que plantegen les qüestions amb l’habilitat i amb el respecte 

insuficient, cal estar atents per no respondre en el mateix nivell. És important mantenir 

la calma i contestar amb assossec davant d’un comentari inadequat (pel contingut o pel 

to). Això no és submissió, sinó professionalitat.  

 Cal procurar aparcar els temes més privats o conflictius per a un altre espai i moment 

(entrevista breu, per exemple), però sense eludir-los ni ajornar-los indefinidament.  

 Mantenir una certa equanimitat: procurar no parlar sempre amb les mateixes persones 

(les més comunicatives, amb qui més sintonitzem,...), sinó intentar establir intercanvis 

amb les unes i les altres. Mantenir a diari uns mínims amb totes (salutació), posar límits 

a la comunicació amb les que en demanen més i estar atents per conversar més amb 

aquelles famílies que passen desapercebudes.  

 

3. La incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació als centres 

educatius; possibilitats d’ús com a eina de comunicació amb les famílies: 

El CEIP “Can Cantó” des del curs 2000-01 forma part del Projecte Xarxipèlag de les Illes 

Balears, el qual permet portar a terme un Programa d’ús de les Tecnologies de la Informació i 

la Comunicació a tot el centre. També, des del curs 2005-06 participa en una experiència pilot 

organitzada per Red.es que actualment es denomina “Red de centros educativos avanzados 

TIC”. A més a més, juntament amb una escola de Lugo i una de Lleida, forma part del 

Projecte d’Agrupaments Escolars “Las Tradiciones a través de las TIC”, des del curs 2008-09. 

Per tot això, el CEIP “Can Cantó” és un dels principals referents a Eivissa en relació a la 

incorporació i ús de les TICs en el àmbit educatiu.   

Primerament penso que és necessari fer un repàs al voltant de la història i evolució de les 

TICs en les escoles, ja que ens permetrà conèixer de manera més acurada com ha set la 

progressiva incorporació als centres educatius, així com les bases sobre les quals es sustenta. 
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Desprès, centrant-me una mica més en el tema sobre el qual estic investigant, he mirat de 

cercar quines són les possibilitats de les TICs per tal d’afavorir la comunicació família-escola. 

Per fer-ho, he parlat al voltant del paper de la família i dels mestres, així com he fet un repàs 

de les diferents polítiques educatives que han influït directament en aquest tema.  

Finalment m’ha semblat convenient, tenint en compta el centre de referència en el qual baso 

el meu treball, explicar quins són els recursos tecnològics que s’empren a EI i, especialment, 

aquells que s’usen per afavorir i potenciar les relacions de comunicació i participació de les 

famílies en l’escola.  

a. EVOLUCIÓ DE LES TICS EN LES ESCOLES: 

Per començar anem a repassar un poc la història pel que respecte als Plans d’Inserció de les 

TICs en les Escoles. Les principals raons i justificacions en les que es basen són: en la 

necessitat d’adequar el sistema escolar a les característiques de la societat de la informació; en 

preparar als infants i joves front les noves formes culturals digitals; en l’increment i millora, 

que pot suposar, de la qualitat dels processos d’ensenyament; i en la innovació dels mètodes i 

materials didàctics. Cal destacar dos etapes: anys 80 (finals del S.XX) i anys 90 (principis del 

S.XXI).  

 Finals S.XX; Primers Programes Institucionals:  

Aquesta etapa es va caracteritzar per: la incorporació al currículum d’assignatures 

relacionades amb la informació; la creació de programes i plans oficials, destinats a 

l’adquisició i dotació d’equips i hardwares informàtics, als centres educatius; ús dels 

ordenadors per a la gestió administrativa dels centres; creació de programes o softwares 

educatius; i primeres accions de formació del professorat en aquest camp. El Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (en endavant MEC) impulsà el projecte “Atenea”, creat amb 

molta voluntat i il·lusió, però carregat d’ingenuïtats i manca d’adients recursos materials i 

econòmics. D’altra banda, la reforma de la LOGSE no prioritzà les TICs, això va suposar la 

reducció de recursos econòmics i el conseqüent estancament en la seva evolució. 

 Principis S.XXI; Fascinació per Internet: 

Pel que fa a aquesta etapa es caracteritzà pel suport de l’administració vers les TICs en tots 

els sectors, i la creació de programes europeus per facilitar l’accés al treball i la integració 

social de grups desfavorits (ex: Youthstart, Now,...). A l’àmbit educatiu es va materialitzar 
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amb el projecte Elearning (2000), que consistia en: dotació d’accés a Internet a totes les 

escoles europees abans de finalitzar 2001; accés a Internet des de cada aula; i formació del 

professorat en TICs abans de finalitzar 2002. Pel que fa a Espanya la concreció del programa 

Elearning, es traduí en el “Plan Info XXI”, i posteriorment, en 2004, en “España.es”. El 

principal objectiu del darrer, era la millora del sistema educatiu integrant les TICs com a eina 

habitual en el processos d’ensenyament-aprenentatge, i proposava actuacions destinades a les 

infraestructures, el sector docent, i els continguts educatius.  

La implantació de les TICs estan impulsades per plans autonòmics aïllats, com poden ser el 

“Programa Ramón y Cajal” a Aragó o el “Programa Argo” a Catalunya. A Balears fou el 

“Projecte Xarxipèlag”, que s’inicià l’any 2000. Els principals objectius eren que: tots els 

centres disposaren d’equips i que estiguessin connectats a Internet; facilitar la gestió 

acadèmica-administrativa dels centres; i proporcionar formació i recursos didàctics als 

professors. Les accions del projecte es desenvoluparen en 3 àmbits: creació i distribució del 

programa de gestió GESTIB (aplicació per a la Gestió Educativa de les Illes Balears); posada 

en marxa del portal Web Educatiu de les Illes Balears (en endavant WEIB); i l’ampliació de 

l’oferta de formació.  

Personalment, el que extrec de tot això és que política i educació sempre han anat lligades. 

Em resulta molt trist pensar que cada vegada que governa un determinat partit polític, es fan 

noves reformes, segons el que ells considerin que hi ha que prioritzar en un determinat 

moment. Està clar que l’educació s’ha d’anar adaptant als temps en els que vivim, però el fet 

d’anar de la mà amb la política, provoca massa canvis sense donar temps a avaluar els 

resultats. Per aquells que tinguin ganes d’aprofundir una mica més en aquest tema, recomano 

que consultin com ha set l’evolució del sistema educatiu espanyol i la lectura “Veinte años de 

políticas institucionales para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación 

al sistema escolar” de Manuel Area Moreira.  

En el WEIB trobarem el Decret d’Ordenació General i el del Currículum d’EI, així com 

l’annex del darrer, les ordres i els documents oficials d’avaluació. El Currículum 

d’Educació Infantil, en els seus annexes, fa referència, al bloc 2 de l’àrea de llenguatges 

(comunicació i representació), al llenguatge audiovisual i tecnologies de la informació i la 

comunicació. Pel primer cicle d’infantil s’especifiquen els següents continguts: iniciació a 

l’ús d’alguns instruments tecnològics senzills; i aproximació i interès per la interpretació de 

relats orals produïts per mitjans audiovisuals. I pel que fa al segon cicle: iniciació en l’ús 
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d’alguns instruments tecnològics com a elements de comunicació (ordinador, càmera, 

reproductors de so i d’imatge); pressa progressiva de consciència de la necessitat d’un ús 

moderat i selectiu dels mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la 

comunicació; aproximació i interès per la interpretació de missatges, textos i relats orals 

produïts per mitjans audiovisuals (pel·lícules, dibuixos animats, videojocs, CD Rom, jocs 

d’ordinador), distingint progressivament entre la realitat i la representació i valorant de forma 

cada cop més crítica els seus continguts i la seva estètica. Crec que, com a futura mestra que 

soc, haig de conèixer el que diu el currículum i tenir-ho present, ja que és allí on se’ns marca 

la línea d’actuació que hem de seguir.   

Seguint amb el que ens marca el currículum m’agradaria comentar, de la lectura “El placer de 

usar las TIC en el aula de infantil” de Asorey i Gil (2009), diverses propostes que m’han 

agradat i que penso que ens poden donar idees o ajudar d’aquí endavant: la creació del racó 

de l’ordenador, la utilització del canó projector, l’ús de power points com a material de 

suport, usar la càmera de vídeo com a microscopi, els programes de so, les gravadores, l’ús 

del correu electrònic per fer preguntes o mantindre el contacte amb algú que ja no hi és, els 

diaris digitals, els blocs, les pissarres digitals i les tabletes PC. També m’ha resultat 

interessant que se’ns parli de la creació de material propi. M’agradaria comentar una de les 

conclusions que es destaca en la lectura i amb la que no puc estar més d’acord “es necesario 

realizar cambios en su metodología para fomentar la autonomía, creatividad y hacer que el 

alumno sea el propio agente del proceso enseñanza-aprendizaje” (Asorey i Gil, 2009, pàg. 

119).  

Pel que fa a la integració de les TICs en el currículum escolar, (Iglesias, 2004) afirma que 

“una autèntica integració curricular dels recursos tecnològics ha de considerar almenys els 

següents modes d’integració: com a objecte d’estudi; com a recurs didàctic; com a recurs per 

l’expressió i la comunicació; i com a recurs per l’organització, gestió i administració”. El 

mateix autor afegeix que “per a què la integració de cadascuna d’aquestes modalitats sigui 

efectiva ha de tenir en compta la influència de: els agents compromesos en el procés educatiu 

(professors-alumnes-famílies-comunitat); i les tasques bàsiques de tot procés educatiu 

(l’ensenyament, l’aprenentatge, les relacions de comunicació, i l’organització, gestió i 

administració del centre)”.   

El Pla TIC de Centre és un instrument de planificació integrat en el PEC que persegueix: el 

desenvolupament del tractament de la informació i la competència digital, així com, la 
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integració de les TICs com a eina didàctica en els processos d’EA. Les principals 

característiques són: objectius clars amb estimació de temps per assolir-los; estar 

contextualitzades dins les possibilitats i limitacions del centre; ha de ser viable i flexible; ha 

d’estar consensuat; i estar organitzat, per exemple, amb equips de coordinació.   

Ja per acabar, m’agradaria quedar-me amb aquesta frase de Cabero (2010) qui ens diu que 

“fins que una tecnologia no es faci invisible als ulls dels professors i dels estudiants, no seran 

realment incorporades a l’ensenyança de forma constant i no puntual”.  

b. POSSIBILITAT DE LES TICS PER A LA COMUNICACIÓ FAMÍLIA-

ESCOLA: 

La família és el primer agent socialitzador de l’infant, el més proper i el de referència, és en 

ella on es creen els primers vincles afectius, es transmeten els primers valors, hàbits i 

tradicions culturals. A més, és qui coneix millor a l’infant, i el principal pont de comunicació 

amb l’exterior, per això, una bona comunicació amb la família serà fonamental pel bon 

desenvolupament de la tasca educativa. Això em fa pensar amb la teoria dels sistemes 

ecològics de Bronfenbrenner, qui deia que família i escola formen part del microsistema de 

l’infant, és a dir, l’entorn més proper i per tant el de més influència. Però també donava molta 

importància al mesosistema, que fa referència al tipus de relacions que es donen entre els 

diferents agents del microsistema. “Les institucions educatives han de fomentar l’exercici 

efectiu de la participació de les famílies com agents fonamentals en la construcció d’una 

escola inclusiva, una escola on es visibilitzi de manera permanent la necessitat d’estimular la 

participació de les famílies, facilitant-lis informació i també formació” (Aguilar i Leiva, 2012, 

pàg. 10).   

Tornant la mirada enrere podem veure que el paper del mestre ha sofert molts de canvis al 

llarg dels darrers anys. Abans es considerava al mestre com una font de coneixement 

encarregat de transmetre-la als infants, on aquests eren considerats unes tabules rases que 

s’havien d’omplir. A dia d’avui aquesta concepció del mestre està completament desfasada, ja 

que ara se li atorga un paper de guia. Ens trobem en la societat de la informació, per això ara 

és més important el saber gestionar-la de manera crítica i reflexiva. El mestre s’encarrega de 

guiar als infants front aquest nou tipus de societat, per tal que, de manera cada vegada més 

autònoma, puguin anar creant el seu propi coneixement. Malgrat aquest canvi en el paper del 

mestre, hi ha famílies que segueixen sense implicar-se de forma participativa en els centres. 
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Això podria estar relacionat amb el que diu Durning (1995) al voltant de l’antiga concepció 

del mestre pel qual se’l considera l’expert i el que ho sap tot.  

Com ens diuen Aguilar i Leiva (2012), la participació de les famílies en les escoles té encara 

poca trajectòria al nostre país, ja que va ser la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (en 

endavant LODE) (1985) la primera en reconèixer la participació dels pares en els Consells 

Escolars, així com, en implantar un model d’educació democràtic (Gabilondo, 2010). Aquest 

és el marc en el que es van adaptant les necessitats de les famílies en raó de les 

transformacions socials i culturals. La LOGSE (1990) reconeixia la necessitat d’implicar les 

famílies per assolir els objectius educatius i el primer capítol de la Ley Orgánica de 

Participación, Evaluación y Gobierno de les Centros Docentes (en endavant LOPEGCE) 

(1995), estableix el referent per a la participació de les famílies en els centres. Podem veure 

com això ha anat evolucionant fins arribar a la Ley Orgánica de Educación (en endavant 

LOE) (2006), on ja es recull la participació com un valor bàsic per a la formació de ciutadans 

autònoms, lliures, responsables i compromesos amb els principis i valors de la democràcia, 

l’equitat social i la llibertat. El currículum d’EI també contempla la cooperació amb les 

famílies, així com ens dóna algunes orientacions metodològiques.  

D’altra banda, la societat també ha canviat molt, així com la situació laboral de les famílies 

qui cada vegada veuen més difícil la conciliació de la vida familiar i la laboral. Si a això li 

sumem els nous models de família (pares separats o monoparentals, entre altres) encara veiem 

més clarament les dificultats amb les que ens podem trobar per crear uns bons vincles de 

comunicació família-escola. Com a futura mestra hauré de tenir una actitud oberta i flexible, 

ja que no sempre la situació de l’entorn més pròxim a l’infant serà l’ideal, però, malgrat això, 

haurem de facilitar i potenciar la comunicació i participació de les famílies en l’escola. El què 

vull dir amb això és que, no hem de pensar que perquè un pare o una mare no vingui a les 

reunions, vol dir que no s’interessa per l’educació del seu infant o per la tasca docent, sinó 

que ens hem d’interessar per la situació i oferir-li alternatives. En aquest sentit les TICs ens 

ofereixen moltes possibilitats per fomentar la comunicació i la participació. Idees com les 

escoles de pares en la web, les comunitats d’aprenentatge, els blocs i les webs de centre em 

semblen unes molt bones iniciatives que, sens dubte, empraré en el futur.  

Aquest paper participatiu de les famílies en les escoles, està molt relacionat amb l’idea 

d’escola 2.0. També cal destacar que la utilització de les TICs a l’aula, i per tant, en la 

comunicació família-escola, ens porta a la necessitat de noves formes d’alfabetització; la 
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tecnològica i la virtual. Les famílies han de saber emprar les TICs, així com poder gestionar, 

orientar i supervisar l’ús que fan els seus fills d’elles. En aquest sentit des de l’escola se’ls pot 

ajudar, com ja he dit abans mitjançant formació i orientació.  

Ja per acabar m’agradaria parlar una mica del pla d’actuació del que ens parla Fernando 

Trujillo. Destaca la importància que el docent doni el primer pas, això implica que aquest ha 

d’estar motivat i convençut de les possibilitats de les TICs i ha de fomentar el mateix 

entusiasme en les famílies.  

c. QUINS RECURSOS TECNOLÒGICS S’UTILIZEN A INFANTIL? I EN LA 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES?: 

Durant el meu període de pràctiques al CEIP “Can Cantó”, he pogut veure personalment quin 

recursos tecnològics s’empren en la dinàmica diària d’aula.  

Cadascuna de les classes del segon cicle d’infantil, compta amb un ordenador, una pissarra 

digital i un canó projector. Aquests recursos s’usen diàriament, per exemple: a l’hora de 

cantar les cançons en el moment de l’assemblea, ja que aquestes estan incloses dins d’una 

aplicació anomenada GOEAR; quan necessiten consultar qualsevol recurs en línea; per veure 

fotografies o vídeos sobre activitats d’aula; per enviar un mail a alguna persona que no hi és, 

etc.  

15
 

D’altra banda, una vegada per setmana, es realitza la sessió específica d’informàtica, per la 

qual el grup es desdobla i es desplaça, amb la mestra de suport encarregada de fer la classe, a 

l’aula d’ordinadors. Allí, depenent dels objectius de la sessió i el que estiguin treballant en 

aquell moment, es fan diverses activitats amb els ordinadors, les tabletes o la PDI.  

                                                 
15

 Imatge pròpia.  
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A més a més, cadascuna de les classes compta amb una càmera digital, la qual usen 

diàriament per enregistrar diferents moments del dia. Aquestes fotografies o vídeos es solen 

compartir al bloc d’aula, eina principal en la relació família-escola.  

Des de fa 3 o 4 anys, el centre va posar en marxa un projecte que consistia en què cada aula 

tingui el seu propi bloc. Aquest es va actualitzant periòdicament, uns més i altres menys, en 

funció de la implicació i gust de la tutora vers aquesta eina. A infantil, les tutores d’aula estan 

molt implicades i actualitzen el bloc amb diverses entrades per setmana.  

16
 

En aquestes entrades podem trobar informació de tot tipus: avisos sobre reunions vinents, 

sortides, festes de centre, festivals,...; explicacions de les activitats realitzades en el dia a dia 

de l’aula; fotografies o vídeos de les diferents activitats, etc. Cadascun d’aquests blocs, té un 

comptador de visites que permet a les tutores fer-se una idea de la resposta que tenen les seves 

entrades per part de les famílies. A més a més, aquestes poden participar-hi deixant els seus 

comentaris.  

A final de curs, com ja he dit anteriorment, es passa a les famílies un qüestionari on se’ls 

demana quina és l’assiduïtat amb el que el consulten, qui ho fa, què els interessa, entre altres. 

Això permet a les mestres, anar adequant la seva tasca per tal d’arribar a tots.  
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 Conclusions:  

Arribats a aquest punt, puc dir que el meu treball s’està acabant. Per això, m’agradaria fer un 

repàs de les informacions més destacades que han anat sorgint al llarg del mateix.  

Vull afegir, abans de començar, que la principal dificultat amb la que em vaig trobar va ser la 

de decidir que volia investigar. El tema de la comunicació i participació de les famílies a 

l’escola és molt ampli, per això vaig necessitar fer una revisió bibliogràfica abans de 

començar. Una vegada feta i decidit el tema, tot va anar rodat, una cosa em va portar a l’altra i 

així successivament.  

Per desenvolupar el primer apartat, m’he immers de ple en els documents de centre del CEIP 

“Can Cantó”. Gràcies a ells, he pogut conèixer com es realitza el procés d’incorporació d’un 

nou infant al centre: el procés de matrícula, les primeres entrevistes amb les famílies, les 

diferents reunions d’aula, l’acollida de l’infant a la classe, entre altres. Desprès, he necessitat 

revisar la resta de documents de l’escola, per tal d’entendre quines són les bases sobre les 

quals es sustenta l’acollida, així com per conèixer diferents aspectes que em poguessin 

interessar: tipus de famílies del centre, normes de convivència, principals fonts de conflicte, 

etc.   

A continuació, he pogut conèixer quines activitats d’acollida es realitzen a les diferents 

classes del segon cicle d’infantil del CEIP “Can Cantó”. També, he pres consciència de la 

importància que té pels més petits el procés d’adaptació al nou centre. Cal dir en aquest punt, 

que una setmana de període d’adaptació em pareix insuficient. Trop que no s’hauria de voler 

córrer tant, per això penso que seria convenient que fos una mica més flexible, assegurant així 

una bona acollida. A més a més, he pogut conèixer les diferents activitats que es realitzen a 

les aules de manera conjunta amb la família; el protagonista, el quadernet viatger i les lletres i 

nombres de la meva vida.  

D’altra banda, gràcies a la recerca bibliogràfica sobre el tema, he pogut veure quins són els 

diferents models de relació entre mestres i famílies, així com l’estil comunicatiu que més ens 

convé. Això, penso que em serà de molta utilitat de cara al futur, ja que podré actuar amb 

major consciència, mirant per tant d’adreçar-me al model que més em convingui en cada 

moment.  
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En relació a la incorporació de les TICs als centres educatius, fer una recerca històrica al 

voltant del tema, m’ha permès conèixer millor com ha set la seva evolució. He començat 

revisant els plans d’inserció de les TICs en les escoles, desprès he mirat el que posa el 

currículum d’EI, he seguit amb la integració d’aquestes al mateix i he acabat amb el Pla TIC 

de centre. A continuació, he cercat quines són les possibilitats que ens ofereixen per tal 

d’afavorir les relacions família-escola i he nombrat els diferents recursos tecnològics que 

s’empren al segon cicle d’infantil del CEIP “Can Cantó”.  

Estic satisfeta de la feina realitzada, perquè m’ha permès conèixer molts aspectes relacionats 

amb el tema família-escola que desconeixia. Com ja hem vist, les famílies tenen un important 

i creixent paper dins la comunitat educativa, per això és important saber com tractar-les per tal 

que es sentin el més reconegudes possible. El nostre objectiu com futurs docents, ha d’estar 

encaminat a millorar la comunicació amb les diferents famílies del centre, per tal que 

participin en la vida d’aquest. A més a més, com ja hem vist en algun punt del treball, les 

activitats que deixen més petja són aquelles que es realitzen dins l’aula. Allí, mestres i 

famílies poden observar-se, per tal d’unificar criteris i educar d’una manera coherent, 

cohesionada i enriquidora.  

Possiblement el que em fa més goig, és haver set capaç de trobar un fil conductor entre les 

diferents informacions recollides, per tal que esdevingui un tema d’investigació. A més, 

durant la realització del treball, m’he adonat que em seria molt profitós poder veure altres 

feines com aquesta basades en altres centres de l’illa, d’aquesta manera podria contrastar com 

ho fan uns i altres, de manera que la meva actuació com a docent, esdevingui cada vegada 

més professional, coherent i experimentada.  

Ja per acabar, agrair a totes les persones que m’han ajudat a desenvolupar aquest treball, ja 

que sense la seva ajuda no hagués set possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 Referències bibliogràfiques: 

- Decret 67/2008 d’Ordenació General. Cercat el 7 de juny de 2014. 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets/decret_67-

2008_ordenacio_general.pdf  

- Decret 71/2008 de Currículum. Cercat el 7 de juny de 2014. 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets/decret_71-2008_infantil.pdf  

- E. Asorey i J. Gil. El placer de usar las TIC en el aula de infantil. Cercat el 7 de juny 

de 2014.  

http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n12-asorey-zorraquino.pdf  

- Ibcmass. Ventajas del uso en familia de las TIC. Cercat el 14 de juny de 2014. 

http://blog.ibcmass.com/noticias/ventajas-del-uso-en-familia-de-las-tic/  

- M. Aguilar i J. Leiva. La participación de las familias en las escuelas TIC: Análisis i 

reflexiones educativas. Cercat el 14 de juny de 2014. 

http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/a10_0043-premaq.pdf  

- M. Area. Veinte años de políticas institucionales para incorporar las tecnologías de 

la información y comunicación al sistema escolar. Cercat el 7 de juny de 2014. 

http://manarea.webs.ull.es/articulos/art15_politicastic.pdf  

- M. Batista, V. Celso i G. Usubiaga. Tecnologías de la información y la 

comunicación en la escuela: trazos, claves y oportunidades para su integración 

pedagógica. Cercat el 7 de juny de 2014. 

http://www.me.gov.ar/curriform/publica/tic.pdf   

- M. Benito. Desafíos pedagógicos de la escuela virtual. Las TIC y los nuevos 

paradigmas educativos. Cercat el 7 de juny de 2014. 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets/decret_67-2008_ordenacio_general.pdf
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets/decret_67-2008_ordenacio_general.pdf
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets/decret_71-2008_infantil.pdf
http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n12-asorey-zorraquino.pdf
http://blog.ibcmass.com/noticias/ventajas-del-uso-en-familia-de-las-tic/
http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/a10_0043-premaq.pdf
http://manarea.webs.ull.es/articulos/art15_politicastic.pdf
http://www.me.gov.ar/curriform/publica/tic.pdf


 

38 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@ida

rticulo=2&rev=78.htm  

- Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2004): Evolución del sistema educativo 

español. Cercat el 7 de juny de 2014. 

http://uom.uib.cat/digitalAssets/202/202199_6.pdf  

- Paniagua, G. (2005). Models de relació professional amb les famílies. Guix 

d’Infantil. Núm. 25, 5-8. 

- Paniagua, G. (2009). L’estil comunicatiu amb les famílies. Guix d’Infantil. Núm. 51, 

25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=2&rev=78.htm
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=2&rev=78.htm
http://uom.uib.cat/digitalAssets/202/202199_6.pdf


 

39 

 Bibliografia consultada: 

- Bassedas, E., Huguet, T. i Solé, I. (2006). Aprender y enseñar en educación infantil. 

Barcelona: Ed. GRAÓ.  

- CEIP “Can Cantó”. Projecte d’informàtica educativa. Cercat el 7 de juny de 2014. 

http://cancanto.org/tic/tic.htm  

- Docente 2 punto 0. Recursos para padres y docentes. Cercat el 14 de juny de 2014. 

http://docente2punto0.blogspot.com.ar/2012/08/recursos-para-padres-y-

docentes.html  

- Educ@contic. Algunas consideraciones al programar actividades TIC. Cercat el 7 

de juny de 2014.  

http://www.educacontic.es/blog/algunas-consideraciones-al-programar-actividades-

tic  

- Educ@contic. Educa con las familias. Cercat el 14 de juny de 2014. 

http://www.educacontic.es/blog/educa-con-las-familias  

- García, F. (2004). Familia y escuela. Madrid: CCS.  

- J. Teixido. Participació. Cercat el 14 de juny de 2014. 

http://www.joanteixido.org/cat/participacio.php  

- López, F. (2003). Tipus i funcions de la família. Resistirà els canvis aquesta 

institució? Guix d’Infantil. Núm. 16, 35-39. 

- M. Area. Articles de Manuel Area Moreira. 

http://manarea.webs.ull.es/publicaciones/articulos/  

- Paniagua, G. i Palacios, J. (2007). Educación infantil. Respuesta educativa a la 

diversidad. Madrid: Alianza Editorial, S. A.  

 

http://cancanto.org/tic/tic.htm
http://docente2punto0.blogspot.com.ar/2012/08/recursos-para-padres-y-docentes.html
http://docente2punto0.blogspot.com.ar/2012/08/recursos-para-padres-y-docentes.html
http://www.educacontic.es/blog/algunas-consideraciones-al-programar-actividades-tic
http://www.educacontic.es/blog/algunas-consideraciones-al-programar-actividades-tic
http://www.educacontic.es/blog/educa-con-las-familias
http://www.joanteixido.org/cat/participacio.php
http://manarea.webs.ull.es/publicaciones/articulos/


 

40 

 Annexes: 

Annex 1: Entrevista a la Directora del CEIP “Can Cantó”; Isabel Ferrer Arabí.  

1. Com es realitza des del centre el procés d’incorporació d’un nou infant? 

2. I amb un infant procedent d’un altre país i que potser no parla la nostra llengua? 

3. Com es fa amb infants que s’incorporen a 4 i 5 anys? 

4. Teniu algun document de centre que reculli el protocol d’actuació? 

5. Rebeu suport d’algun equip extern al centre? 

6. Quines mesures es porten a terme a nivell de centre per potenciar la col·laboració i 

participació de les famílies? 

7. Quin concepte es té des del centre al voltant de les famílies? 

8. En alguna ocasió s’han fet enquestes o emplenat qüestionaris per tal de saber quina 

percepció tenen les famílies al voltant de la seva col·laboració i participació?  
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Annex 2: Informació general de l’escola que el centre facilita a les famílies durant el procés 

de matrícula. 
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Annex 3: Primera entrevista que realitza el tutor d’aula a la família nouvinguda: 
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Annex 4: Normes de convivència; Incidència del conflicte en la vida de centre (família-

centre); Relació amb les famílies. 
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Annex 5: Entrevista a la Coordinadora del segon cicle d’infantil del CEIP “Can Cantó”; 

Concepció Rotger Tomàs.  

1. Com es realitza el procés d’incorporació d’un infant a la classe de 3 anys?  

2. I a la de 4 i 5 anys?  

3. Quines formes de col·laboració i participació es duen a terme a infantil? 

4. S’informa a les famílies del concepte d’escola i d’infància que es té, així com del seu 

paper dins la comunitat educativa? 

5. Per la teva experiència, has vist algun tipus d’evolució o canvi en les relacions família-

escola? 

6. Es fa servir algun tipus de qüestionari o enquesta per tal de saber la percepció que 

tenen les famílies del seu paper al centre i l’aula?  
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Annex 6: Power Point Presentació de principi de curs. 
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Annex 7: Power Point presentació: La Natació a Infantil.  
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Annex 8: Qüestionari d’avaluació per a les famílies al voltant del bloc d’aula.  

 


