
 
 

 

 

Títol: La comunicació família-escola: eina en la gestió 
dels processos interpersonals per a l’Equip Directiu  

 

NOM AUTOR: Isabel Perea Mir  

 

Memòria del Treball de Fi de Màster 

 
 

Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica   
 

(Especialitat/Itinerari de Direcció de Centres Educatius i Formació de Formadors) 

de la  

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS  

 

Curs Acadèmic 2016-2017 

 

 

 

Data 28/07/2017                  

 
 
 

Nom Tutor del Treball: Maria Teresa Adame Obrador 
 
 
 

   
 
 

 





RESUM 

La comunicació entre la família i l’escola forma part del context educatiu, n’és un pilar 

fonamental bàsic. L’equip directiu ha de potenciar-la al màxim possible a través de les eines 

de què disposen gràcies als avenços de les noves tecnologies. L’anàlisi de les pàgines web 

dels centres educatius públics de Mallorca realitzat en aquest estudi ha resultat l’inici per a 

obrir noves possibilitats: potenciar més canals de comunicació, i no d’informació 

unidireccional, entre família-escola. Perquè la participació de les famílies encara no és del tot 

significativa en els col·legis, i és necessari treballar en aquesta línia des de la direcció dels 

centres educatius. 

 

PARAULES CLAU: comunicació, eines, cooperació, TIC, família-escola 

 

 

ABSTRACT 

Communication between family and school is part of school context, it’s an important pillar. 

Team leader of the school must strengthen that communication, as much as possible, using the 

ITC possibilities and tools. In this study, Mallorca’s public school web pages are been 

analysed and it results that we have to improve the relationship between family and school. 

Because participation of these community it’s not completely meaningful, and it’s necessary 

to work in this way from team leaders of each school. 
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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

La comunicació dins l’àmbit escolar ha estat un dels punts amb més controvèrsies al llarg 

dels darrers anys, degut a les transformacions de la societat en la què ens trobem. Els 

canals i sistemes de comunicació entre la família i l’escola, dos col·lectius de la comunitat 

educativa molt importants, han anat variant degut als avanços de les noves tecnologies de 

la informació i la comunicació. 

Tot i que des d’un principi semblava que aquests canvis podrien beneficiar la relació entre 

ambdues parts, la realitat que es troben molts centres és que ha passat gairebé el contrari. 

Per què semblava que el nou camí que ens condueixen les TIC podria millorar la 

comunicació entre família i escola? Doncs perquè els canals han avançat fins a tal punt 

de poder rebre informació des de punts geomètrics ben diferents en qüestió de segons, per 

exemple; o bé perquè hi trobem espais d’intercanvi d’experiències, opinions, etc., 

accessibles a la gran majoria de famílies avui en dia. 

Tot això són, tan sols, petits exemples que es veuen a les escoles. Eines com els blocs, els 

xats de comunicació instantània, els correus electrònics... totes elles, o la gran majoria, 

d’ús gratuït a través de la xarxa fa que s’hagin anat substituint canals de comunicació 

tradicionals com les circulars informatives, l’ús de les agendes per informar de sortides 

escolars, entre d’altres. 

Tots aquests aspectes arriben a fomentar una comunicació fluida i positiva entre la família 

i l’escola d’un mateix centre escolar? La teoria podria justificar una afirmació contundent 

a aquesta qüestió. No obstant, la pràctica i la investigació feta al respecte sembla indicar 

que costa més del que sembla, i els canals de comunicació s’han tornat més bé negatius i 

poc estables entre ambdues parts de la comunitat educativa. 

Una possible causa d’això podria ésser la encara existent bretxa digital, és a dir, la no 

accessibilitat a aquestes eines per part de tota la comunitat educativa. Aquesta falta 

d’accés no tan sols pot deure’s a la falta de material i eines tangibles (ordinadors, telèfons 

mòbils intel·ligents...) sinó a la poca comprensió i bon ús dels mateixos. Tot i que és una 

realitat cada vegada més normalitzada, encara falta molt camí a recórrer per part de les 
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institucions educatives quant a aquest aspecte, que a més ajudarà, alhora, a millorar la 

comunicació entre família-escola. 

S’ha de passar de visualitzar l’escola com un element totalment aïllat, a un element clau 

per a la coordinació i cooperació entre ambdues parts (Martín Sánchez, 2010). Això es 

deu també a la quantitat de temps que un docent pot arribar a passar amb els nins els quals 

té al seu càrrec. Per exemple: un tutor d’una escola pública, on l’horari del centre és de 

jornada continuada durant tot el matí fins al migdia, passa tot aquest temps amb els seus 

alumnes de dilluns a divendres; deixant un marge dels capvespres i cap de setmana, 

moment en què els infants es troben o bé a casa o bé en responsabilitat de la família.  

I encara s’accentua més en el cas de les escoles concertades i privades, les qual la gran 

majoria tenen un horari partit, els nins poden quedar-se al menjador de l’escola i arriben 

a casa devers les cinc de l’horabaixa. I, per tant, els mestres, l’escola, i l’equip directiu 

per conseqüència, són uns agents que acompanyen en tot moment el procés educatiu dels 

infants al llarg de la seva escolarització, fet que incrementa encara més l’interès en la 

comunicació i cooperació entre ambdós col·lectius (Díez i Terrón, 2014). 

Realment, passen molt temps a dins l’aula amb els seus companys i professors. El model 

de relació entre la família i l’escola ha canviat progressivament, passant de ser la primera 

l’única font d’educació (concepció tradicional de la llar) i la qual aportava les funcions 

més afectives; fins a trobar-se amb una concepció totalment unificada on ambdues parts 

han de posar de la seva mà (Domínguez Martínez, 2010). Tant una com altra són agents 

socialitzadors, instructors, els que prenen les decisions... i que a més han de tenir altres 

aspectes externs a tenir en compte: amistats, mitjans de comunicació, entorns 

socioeconòmics, etc. 

I en tot això, quines són les eines que utilitzen, habitualment, els centres educatius per a 

intentar donar una millor relació i fomentar la comunicació entre ells i les famílies de tot 

l’alumnat?  

Quant més s’adaptin tant l’escola com les famílies als nous canvis, a les noves eines, vies 

de comunicació, etc., més recursos tindran al seu abast per a potenciar i millorar aquest 

àmbit: la comunicació família-escola. 
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Poc a poc es van veient petites introduccions, com blocs de classe, grups a xarxes socials 

educatives com Edmodo, grups de classe que comparteixen correu electrònic o compte a 

Google, etc.; o d’altres d’ús més comú per part dels mestres, i pot ser no tant per les 

famílies, com podria ser el GESTIB, eina desenvolupada per la Conselleria d’Educació. 

Però... quina és l’eficàcia que se’n troba del seu ús? 

Finalment, cal tenir en compte que, en moltes ocasions, no és que no hi hagi comunicació 

i cooperació, sinó que no es duu a terme de la manera més adient i eficient. Així, pot ser 

hi hagi una falta de coneixement, respecte i transferència entre família-escola:  

Las maestras se quejan de la falta de valoración de su trabajo, y las familias, de 

no conocerlo, lo cual les hace bastante difícil poder valorarlo. Si las quejas 

existen, los canales de comunicación escuela-familia no siempre funcionan bien 

o no se utilizan adecuadamente (Vila, 2003, p. 35). 

Tots aquests aspectes relatats breument en aquesta introducció i justificació del tema 

seran els que es tractaran a continuació al llarg del Treball de Fi de Màster aquí presentat 

i que agafa el títol de La comunicació família-escola: eina en la gestió dels processos 

interpersonals per a l’equip directiu. 
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2. OBJECTIUS 

Quant als objectius, es podrien dividir en dos blocs temàtics, referents a la metodologia 

utilitzada d’aquest treball. Així, quant a l’anàlisi teòric i bibliogràfic que es realitzarà en 

aquest escrit, es poden trobar els següents: 

 Indagar i aprofundir sobre la comunicació entre la família i l’escola. Revisar la 

bibliografia referent al tema en qüestió. 

 Valorar l’ús de les TIC per a obrir nous canals de comunicació i participació de 

les famílies als centres. 

Mentre que, quant al treball de camp, els objectius que hi responen a aquesta part són els 

següents: 

 Anàlisi de l’estat de la qüestió: revisar l’ús de les pàgines web i blocs dels centres 

públics d’educació infantil i primària de Mallorca.  

 Valorar la funcionalitat de les pàgines web i blocs com a canals de comunicació 

oberts entre família-escola.   

Aquest treball està emmarcat dins el Màster de Gestió de Recursos Humans que ofereix 

la Universitat de les Illes Balears. I tot i la seva branca de coneixements, els objectius 

d’aquest es relacionen amb una vessant més educativa, i tant el Marc Teòric com el 

Treball de Camp responen a preguntes vinculades amb aquest camp. Tot i així, aquest 

escrit no es desvincula completament del màster en concret, doncs és necessari fer una 

bona gestió dels recursos humans de què disposa un centre educatiu per a què la 

comunicació família-escola, i tot el que s’analitza en aquest treball, es pugui dur a terme 

de forma eficaç. 
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3. DISSENY METODOLÒGIC 

En primer lloc, cal dir que aquest treball consta de dues parts ben diferenciades entre sí. 

Així, la primera es tracta de fer un treball d’investigació sobre l’estat de la qüestió, mentre 

que la segona tracta de fer una anàlisi real de la situació, recolzant-me de tota la 

informació obtinguda en la primera part del treball, per a poder valorar quin és l’ús real 

d’eines TIC, i més concretament de les pàgines web i blocs, com a canal de comunicació 

família-escola dels centres educatius d’Infantil i Primària de Mallorca. 

Per tant, mentre que la primera fase del treball tracta d’indagar i aprofundir sobre la 

fonamentació teòrica, la segona tracta d’analitzar l’estat de la qüestió actual dels centres 

educatius públics de les illes balears per tal de poder fer-ne una bona revisió i comprovar 

la utilitat d’aquestes eines i el seu ús dins les escoles. 

Parlant més concretament de la segona part del treball, un dels objectius marcats és 

l’anàlisi de l’ús de eines TIC dels centres públics educatius de Mallorca. Per a complir-

lo, s’analitzaran les pàgines web o blocs de les mateixes, eines de comunicació actuals 

entre família i escola. Perquè, en moltes ocasions, tenir-ne una de les dues no vol dir 

mantenir oberts els canals de comunicació amb les famílies. Per tant, en aquest treball es 

tractarà d’indagar en l’eficàcia i ús de les webs i blocs en relació al tema aquí tractat. 

En moltes ocasions, la realitat és que alguns centres disposen d’aquest recurs, però no li 

donen l’ús i valoració que requereix, i per tant la utilització d’aquestes es podria definir 

com a insuficient, ineficaç. 

Finalment, també cal afegir quina ha estat la metodologia quant a la recerca d’informació. 

I és que s’ha partit de la base de dades Google Acadèmic per a fer una primera recerca. 

També s’han visitat altres bases de dades com Dialnet i Dialnet plus, la biblioteca on-line 

de la Universitat de les Illes Balears (al ser usuaris i fer la recerca des del campus 

universitari, és a dir, connectat a la xarxa de la UIB, les respostes són més àmplies) i la 

pàgina web del ministeri d’educació, cultura i esports ISOC. 

Per a veure-ho de forma més clara, a continuació es presenten unes graelles resum on hi 

ha plasmada la metodologia seguida per a l’obtenció de material bibliogràfic:  
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BASE DE DADES GOOGLE ACADÈMIC 

Paraules clau 

utilitzades: família, 

escuela, relación, 

herramientas, TIC 

Primers resultats: 189 

articles 

Dates de publicació: 

des de l’any 2000 fins 

l’actualitat. 

Articles seleccionats: 

15. 

Paraules clau segona 

recerca: comunicación, 

relación, equipo 

directivo 

Segons resultats: 114 

Dates de publicació: 

des de l’any 2000 fins 

l’actualitat. 

S’eliminen 10 dels 

seleccionats i 

s’incorporen 3 nous. 

BASE DE DADES DIALNET 

Paraules clau 

utilitzades: família, 

escuela, relación, 

herramientas, 

comunicación 

Primers resultats: 282 

articles 

Dates de publicació: no 

s’ha especificat 

Articles seleccionats: 

recerca massa extensa, 

no s’han seleccionat. 

Paraules clau segona 

recerca: s’han afegit 

TIC, equipo directivo 

Segons resultats: 7 

Dates de publicació: 

des de l’any 2010 fins 

l’actualitat. 

Es seleccionen 2 

articles. 

BASE DE DADES BIBLIOTECA ONLINE DE LA UIB 

Paraules clau 

utilitzades: família-

escola, comunicació 

Primers resultats: 3 

articles 

Dates de publicació: no 

s’ha especificat 
Articles seleccionats: 1 

BASE DE DADES ISOC 

Paraules clau 

utilitzades: 

comunicación família-

escuela 

Primers resultats: 7 

articles 

Dates de publicació: no 

s’ha especificat 
Articles seleccionats: 2 

Filtre afegit: text 

complet 
Segons resultats: 4 No s’ha especificat Articles seleccionats: 1 

Una vegada feta la primera recerca general amb les paraules clau a dalt indicades, es va 

passar a fer una primera selecció llegint la introducció dels possibles articles per a poder 

destacar-ne alguns i descartar-ne d’altres. En un principi, tan sols es van seleccionar sis 

articles i un llibre. No obstant, a mesura que s’anaven analitzant els mateixos, i veient la 

rellevància d’aquests damunt l’objectiu central del treball de fi de màster, s’anaven 

agafant de referència articles referenciats als mateixos; i fent una nova recerca 

bibliogràfica a través de les bibliografies referenciades als primers articles seleccionats. 

D’aquesta forma, poc a poc s’ha anat augmentat el número de materials teòrics consultats 

no només extrets de bases de dades i cercadors en xarxa, sinó també d’allò que es trobava 

més interessant i rellevant de cada document, i aprofitant la bibliografia ja citada en els 

mateixos.  



La comunicació família-escola: eina en la gestió dels processos interpersonals per a l’equip directiu. 

 

7 
 

4. MARC TEÒRIC  

En primer lloc, caldria començar el marc teòric definint un dels conceptes més importants 

i que més es treballaran al llarg d’aquest treball: la participació. 

Començant per una conceptualització més etimològica, s’exposarà la definició que ens 

ofereix la RAE (Reial Acadèmia Espanyola): acción y efecto de participar. Com bé es 

sap, el diccionari no només aporta una única definició, sinó que també n’inclou d’altres; 

i crida l’atenció que una de les tantes sigui comunicación, trato entre persones. Així 

doncs, partint del concepte principal, ja ambdós termes es veuen molt units entre sí: 

participar, implicar, comunicar-se, relacionar-se amb les parts que hi configuren en el 

supòsit en el que s’està implicat. En aquest cas, podríem afirmar que els pares, participant 

de forma activa dins les escoles, han de comunicar-se amb els mestres, amb el centre.  

I participar no significa tan sols assistir a les reunions programades entre família i escola, 

sinó anar més enllà, i que aquestes formin part del dia a dia de les aules, en siguin agents 

implicats i s’involucrin en les activitats proposades pel centre (Domínguez Martínez, 

2010; Fernández Prada, 2003).  

No obstant això, la participació segueix essent un factor indispensable per a fomentar una 

qualitat educativa en la que la comunicació entre ambdós agents es transformi en una eina 

bàsica per a la formació de persones (ciutadans) autònomes, lliures, responsables i 

compromeses en la societat en la que viuen (Fernández Prada, 2003, p.61). 

També hi ha un altre aspecte important a comentar, i és que la participació no només ha 

d’anar en direcció cap a la família. És a dir, no tan sols n’és responsable de la bona relació 

família-escola la primera, sinó que el centre també ha de mostrar un interès, unes ganes 

de fer partícip als pares i mares de l’educació dels seus fills i de la seva integració en el 

context escolar. El centre ha d’acceptar la importància de la participació i la col·laboració 

dels pares en l’educació dels infants i de la necessitat de mantenir una relació cordial entre 

ambdues institucions (Domínguez Martínez, 2010, p.1). 

Finalment, s’exposarà una classificació del tipus de participació que s’hi pot trobar als 

centres educatius (Domínguez Martínez, 2010, p. 6). El primer, el model expert, donaria 

tot el pes principal d’actuació al professorat, qui assumeix per complet el control de la 
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situació, pren les decisions, cerca i selecciona la informació que necessita... i tan sols 

demana la col·laboració de la família en cas que sigui necessari. En aquest cas, per tant, 

es deixa a la família en una situació de participació totalment inactiva. 

El segon, el model transplantament, el docent transfereix els seus coneixements i 

experiència als pares, doncs els considera com un factor important, però sense deixar-los 

prendre decisions. Així, la participació dels pares augmenta una mica, però sense que 

acabi de ser del tot completa. 

Mentre el tercer i últim model plantejat, l’usuari, podria considerar-se el més idoni per a 

fomentar una bona relació família-escola. En aquest cas, el professor respecta als pares i 

reconeix la seva competència, i per tant pren decisions sota la supervisió i beneplàcit dels 

mateixos.  

4.1.LA COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA: elements clau per al bon 

desenvolupament de l’educació dels infants 

Seria interessant començar aquest punt fent referència a una metàfora de Miranzo de 

Mateo (2007, p.101) on compara el marc d’un centre educatiu i el perquè de la 

importància de la relació família-escola per a fomentar una educació integral dels infants: 

Si entendiéramos que cada centro educativo es un barco que navega por el mar 

de la educación en el que la tripulación (profesionales del centro) tiene por misión 

ayudar a cada marinero que se enrola temporalmente (alumno) a encontrar su 

tesoro, diríamos que las familias de cualquier alumno de un centro educativo 

viene a ser como los puertos pesqueros marítimos en los que repostar para 

continuar la larga travesía de su educación. 

És necessària l’estreta col·laboració entre ambdues parts, doncs els alumnes necessiten 

de la mà de pares/mares/familiars i de l’escola al mateix temps.  Així doncs, es començarà 

parlant de la importància de mantenir una bona comunicació i relació entre les dues 

institucions. Per què és necessari? 

Aquest treball tracta de relacionar dos agents socialitzadors pels infants per una simple 

raó, que en ocasions no sembla tant clara i no es té tant en compte com s’hauria: el punt 
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de trobada entre professors i pares i mares és evident que són els seus fills (Domínguez 

Martínez, 2010; Vila, 2003; Intxausti, 2003). Si els professors no formessin part del dia a 

dia dels infants, els pares no haurien de mantenir cap tipus de relació amb els mateixos. 

Però això és una evidència, doncs els infants formen part d’un context que es diu escola, 

i en ell interrelacionen amb altres persones adultes, fóra del seu entorn familiar, i en més 

de cinc hores diàries en molts casos. És necessari fer veure a les famílies la importància 

que té aquesta participació en l’educació escolar del seu fill i que, sense aquesta estreta 

col·laboració, el desenvolupament de l’infant no serà del tot global (Domínguez 

Martínez, 2010, p.2).  

En l’article de Domínguez Martínez (2010, pp. 4 i 5), es cita a Mcbeth (1989) per a 

especificar perquè, segons l’autor, s’estableix la necessitat d’interacció entre el docent i 

els pares. Aquests aspectes es podrien resumir en el següent (Mcbeth, 1989): 

 Els pares són els responsables de l’educació dels seus fills i, per tant, es podrien 

considerar clients legals dels centres educatius. Per això, han de ser ben rebuts i 

ben atesos. 

 S’ha de compatibilitzar l’educació familiar (no formal) amb la de l’escola 

(formal), creant una educació compatible i interrelacionada. 

 L’educació familiar és la base i influeix enormement en l’ensenyança formal i és 

un factor significatiu entre la complexitat de factors associats a la desigualtat 

d’oportunitats en educació. 

 Els professors han de vetllar perquè els pares compleixin les seves responsabilitats 

i obligacions, i per això és necessària la interacció i cooperació familiar, 

mitjançant la participació d’aquests a l’escola i una comunicació fluïda i habitual. 

 Els pares han d’intervenir i formar part de les decisions que es prenen a l’escola 

sobre el seu funcionament i organització. 

 Aquesta interacció facilita als docents a conèixer millor al seu alumne i el seu 

entorn. 

La família és el marc de referència pels infants, és el més important de la seva vida, i és 

allà on s’estableixen més nexes d’unió, vincles afectius més forts. En canvi, l’escola és 

un marc de referència que va canviant al pas del temps, doncs no sempre pertanyen als 
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mateixos centres ni estan amb els mateixos docents. És un lloc de pas, però que alhora és 

un punt de molta socialització, ja que allà neixen els seus primer vincles amb els seus 

iguals (companys). S’ha de donar a cada institució el mèrit, el lloc i la importància que 

requereixen, i que més defineix el sentiment de l'alumne cap a ells (Comellas, 2009, p. 

32).  

A més, de la unió família-escola neix la qualitat educativa, doncs permetrà una connexió 

que tindrà com a objectiu ajudar els infants perquè tinguin una progressió en el seu 

desenvolupament, i per tant, permetrà donar resposta a les necessitats educatives de tots 

els alumnes (Martín Sánchez, 2010, p.103). 

Intxausti (2014, p. 37) també destaca un fet important a l’hora de tenir present el perquè 

i la importància que té mantenir una bona relació i comunicació entre la família i l’escola, 

doncs els mestres contem amb un grup-aula de, aproximadament, vint-i-cinc alumnes, el 

qual significa tenir vint-i-cinc famílies diferents, amb situacions personals diverses i molt 

contraposades les unes de les altres. Així, el fet de mantenir comunicació constant amb 

pares i mares dels infants pot ajudar al docent a entendre molt millor algunes situacions 

que es poden donar dins les aules, dificultats que pugui tenir el nin, etc., així com la 

família també és conscient dels canvis que es produeixen en l’infant, o no, quan està en 

un context o a l’altre. 

A continuació, s’exposaran alguns tipus de models de relació entre la família i l’escola, 

extrets de l’article de Domínguez Martínez (2010, pp. 5 i 6), i que alhora estan agafats 

segons les idees d’altres autors. Així, en un primer moment parla del model plantejat per 

Bronfenbrenner, anomenat ecològic. Aquest, destaca la importància del context en el 

desenvolupament dels infants, i podria ser una bona base teòrica-conceptual en el qual 

s’emmarca el procés de cooperació entre la família i el centre escolar. 

També parla d’altres models, com els citats per Wise i Thornburg (1978), els quals són 

sis: 

 Model I: considera a la família com l’única font d’educació i correspon a l model 

familiar patriarcal exposat anteriorment. 
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 Model II: tot i que es considera la llar com a una font important del procés 

educatiu, també es té en compte la necessitat de treballar des de l’escola. 

 Model III: en aquest cas, sí que es reconeixen clarament ambdues institucions com 

a agents socialitzadors i especifica la clara necessitat de formar una relació de 

treball cooperatiu i col·laborador entre elles. 

 Model IV: en aquest cas, tot el contrari que en el primer, l’escola és l’element clau 

i únic, amb responsabilitat total damunt l’educació dels infants. 

 Model V: l’escola és l’agent principal, qui determina els objectius, les metes, les 

línies d’actuació, etc., i els pares tan sols poden acceptar el que el centre els diu. 

 Model VI: tant la família com l’escola estan subjectes a influències d’una força 

interior que domina el procés educatiu. 

Tenint en compte la societat actual i les necessitats i demandes per part de la població, 

tant família com pares, el model més adequat seria el tercer, doncs sempre s’han de tenir 

en compte les dues parts que influeixen en el desenvolupament integral dels infants. 

A més, la comunicació entre la família i l’escola n’és l’objectiu i tema principal d’aquest 

treball, i contemplar qualsevol dels altres models on alguna de les dues parts queda 

exclosa, seria totalment contradictori a tot l’esmentat fins al moment. 

Un altre punt a destacar és que cada una de les dues parts implicades en l’educació dels 

infants s’exposen a uns principis que s’han de tenir en compte i que poden afectar al tipus 

de relació que hi hagi entre ambdues. Així, conceptes com l’afecte, la participació, el 

reconeixement de la feina de cada una de les parts i l’acceptació dels diferents rols que 

els toqui assumir són parts essencials per a poder iniciar una bona comunicació entre ells 

(Real y Mas, 2007, p. 127). 

I per tant, l’escola també ha de mantenir alguns rols, tot i que probablement no estiguin 

marcats amb un caràcter tan social com en el cas de les famílies. N’hi ha de diferents 

tipus, segons Domínguez Martínez (2010): 

 Cognitius: referents als aprenentatges metòdics. 

 Pedagògic: els professors elegeixen el mètode pedagògic a utilitzar amb el seu 

alumnat i el més beneficiós per ells. 
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 Avaluatiu: facilita la participació dels pares de tota la informació referent als 

sistemes d’avaluació i al procés d’ensenyament i aprenentatge. 

 Professionals: han de fer-se responsables del fracàs escolar de l’alumne i acceptar 

les seves funcions i el seu paper. 

Finalment, seria interessant que l’Equip Directiu tingués en compte quines són les 

possibles temàtiques que haurà de resoldre, quins són els temes de comunicació família-

escola (Comellas, 2009, pp. 54 i 55). En aquest cas, s’hi troben dues vessants: 

 Temes vinculats al context en què ens trobem i fan referència a la relació que cal 

establir entre l’escola com a institució i les famílies que hi són incloses: ideari 

educatiu de l’escola, com es posen en pràctica, temes relacionats amb la 

maduració de l’infant, temes relacionats amb la cultura i la societat en la qual ens 

trobem, l’educació en general. 

 Temes que s’han de produir entre la família i l’escola: coneixement de l’infant, de 

la família, de les expectatives d’aquestes i del tutor en relació amb l’infant i amb 

l’escola, aprenentatges escolars, establiment d’acords, pactes, presa de decisions 

conjuntes... 

 

4.2.LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES SEGONS LA NORMATIVA 

EDUCATIVA 

A continuació, s’exposarà una nova temàtica, doncs és necessari saber d’on partim, com 

a equip directiu, per tenir clar què se’ls pot exigir a les famílies, quin és el seu paper actual 

segons la normativa vigent. 

Des de fa ja quatre anys, en aquests moments contem amb la Llei Orgànica per la Millora 

de la Qualitat Educativa (LOMQE, 2013), i en ella el paper de les associacions de pares i 

mares i el Consell Escolar ha sofert alguns canvis. I això, per tant, pot afectar a la 

comunicació família escola, doncs els pares en aquesta nova normativa han perdut part 

del seu poder de participació i presa de decisions en assumptes importants de centre. 
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L’equip directiu, com a màxim exponent del mateix, ha de potenciar les funcions que la 

normativa vigent adhereix a les famílies, per tal de contextualitzar al màxim possible el 

nivell de participació que poden mostrar segons la llei vigent. 

Així, els Consells Escolars en els centres són un equip on hi ha participació per part de 

tots els òrgans que intervenen en un centre educatiu: equip directiu, participació del 

professorat, de les famílies, de l’alumnat, personal no docent i administració.  

Actualment, i segons la informació extreta de l’article La participación de las familias en 

la educación escolar, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (MECD, 2014), els 

consells escolars dels centres educatius tenen dues funcions principals: consultar amb la 

resta de participants de l’òrgan qualsevol aspecte relacionat amb l’organització i 

funcionament del centre; i també la de prendre decisions consensuades sobre les mateixes 

funcions. 

A continuació, es presenta una taula gràfica a mode de resum on es reflectiran les diferents 

funcions que tenen els Consells Escolars i el Claustre del Professorat per a visualitzar 

quines són les competències de cada òrgan: 

Taula 1: Comparativa de les funcions del Consell Escolar i del Claustre del Professorat d’un centre escolar 

Consell Escolar Claustre del Professorat 

Avaluar els projectes i les normes a les que es refereix 

el Capítol II del títol V de la LOMQE. 

Formular propostes per l’elaboració dels projectes de 

Centre i la Programació General Anual (PGA). 

Avaluar la programació General de Centre (PGA) en 

relació amb la planificació i organització docent. 

Aprovar i Avaluar la concreció del currículum i tots els 

aspectes educatius dels projectes i la PGA. 

Informació sobre l’admissió d’alumnes. 
Fixar els criteris d’orientació, tutoria, avaluació i 

recuperació dels alumnes. 

Promoure la conservació i renovació de les 

instal·lacions i de l’equip escolar i informar de 

l’obtenció de recursos complementaris. 

Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i 

investigació pedagògica i en la formació del professorat 

del centre. 

Participar en la selecció del director del centre. Ser 

informat del nomenament i cessament de la resta 

d’equip directiu. En cas necessari, proposar la revocació 

del nomenament del director. 

Elegir els seus representants en el Consell Escolar i 

participar en la selecció del director. 

Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats. 

Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats d’avaluació. 
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Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a 

petició de l’Administració, sobre el funcionament del 

centre i la millora de la qualitat de la gestió. 

 

Informar les directrius per la col·laboració, amb fins 

educatius i culturals, amb les administracions locals, 

altres centres, entitats i organismes. 

Informar les normes d’organització i funcionament del 

centre. 

Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar 

perquè s’atenguin a la normativa vigent. En cas que les 

mesures disciplinàries corresponguin a conductes greus 

de l’alumnat, el Consell Escolar podrà revisar la decisió 

adoptada i proposar, en cas necessari, les mesures 

oportunes. 

Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la 

imposició de sancions. 

Proposar mesures i iniciatives per afavorir la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat 

de tractament i la no discriminació per causes que es refereixen a l’article 84.3 de la present llei. 

Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per l’Administració educativa. 

Font: Elaboració pròpia adaptada de la informació de l’article LOMCE: competencias del Consejo Escolar 

y del Claustro del profesorado (MECD, 2015, pp. 3 i 4). 

A continuació, es presentarà una altra taula per visualitzar quines han estat les diferències 

que ha proposat la última revisió legislativa, les modificacions que ha sofert el Consell 

Escolar per part de la LOMQE en relació al que l’anterior llei (LOE, 2006) esmentava. 

En aquest cas, es veu una clara pèrdua de poder per part de l’òrgan de participació: 

Taula 2: Competències del Consell Escolar, comparativa LOE i LOMQE 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig (LOE) 
Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat 

Educativa (LOMQE) 

Aprovar i avaluar el projecte educatiu, un projecte 

de gestió, així com les normes d’organització i 

funcionament del centre. 

Avaluar el projecte educatiu, un projecte de 

gestió, així com les normes d’organització i 

funcionament del centre. 

Aprovar i avaluar la programació general anual 

del centre sense perjudici de les competències del 

claustre de professors, en relació amb la 

planificació i organització docent. 

Avaluar la programació general anual del centre 

sense perjudici de les competències del claustre 

de professors, en relació amb la planificació i 

organització docent. 

Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats. 

Participar en la selecció del director del centre en els termes que la present llei orgànica estableix. 

Ésser informat del nomenament i cessament dels demés membres de l’equip directiu. En el seu cas, 

previ acord dels seus membres, aprovació per majoria de dos terços, proposar la revocació del 

nomenament del director. 

Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb 

subjecció a l’establert en aquesta Llei i 

disposicions que la desenvolupin. 

Informar sobre l’admissió d’alumnes amb 

subjecció a l’establert en aquesta Llei i 

disposicions que la desenvolupin. 
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Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la normativa vigent. Quan 

les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponen a conductes de l’alumnat que perjudiquen 

greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares o tutors, podrà revisar la 

decisió adoptada i proposar, en cas que fos necessari, les mesures oportunes. 

Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i 

dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social. 

Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar, i aprovar l’obtenció de 

recursos complementaris. 

Fixar les directrius per la col·laboració, amb fins 

educatius i culturals, amb les administracions 

locals, amb altres centres, entitats i organismes. 

Informar les directrius per la col·laboració, amb 

fins educatius i culturals, amb les administracions 

locals, amb altres centres, entitats i organismes. 

Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats 

de les avaluacions internes i externes en les que participi el centre. 

Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’administració competent, sobre el 

funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes 

relacionats amb la qualitat de la mateixa. 

Font: Revista de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (2013, p. 15) 

Es veu un gran retrocés en la participació actual del Consell Escolar, no només de les 

famílies que hi participen sinó de tota la resta d’òrgans interns. En l’anterior llei, el 

Consell Escolar tenia el poder d’avaluar els documents organitzatius de centre, inclòs els 

havia d’aprovar per a què es poguessin dur a terme. Actualment, amb els canvis de la 

LOMQE, això desapareix. La figura d’aquest organisme perd poder de decisió damunt 

els temes organitzatius de centre, i per tant passaria a ser tasca de l’equip directiu, com a 

màxim representant de l’escola davant les administracions públiques, qui li ha d’atorgar 

a través d’altres tipus de participació més pes de decisió a les famílies, per tal d’establir 

una millor i més forta comunicació i coordinació entre ambdós agents educatius. 

També perd poder quant a la presa de decisions, com podrien ser l’admissió d’alumnes i 

fixar les línies de col·laboració amb les administracions educatives pertinents. En 

definitiva, el Consell Escolar passa de ser un organisme amb un pes important dins les 

decisions de caire educatiu del dia a dia a l’escola, a simplement ser un organisme que ha 

de tenir constància de tot el que passa al centre, sense poder participar en l’elecció de les 

mateixes directrius. 
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4.3.LA EL PAPER DE L’EQUIP DIRECTIU EN EL TREBALL COOPERATIU 

FAMÍLIA-ESCOLA 

En primer lloc, cal dir que l’Equip Directiu té un paper important a l’hora de fomentar la 

comunicació família-escola, doncs ha de servir de model als mestres que formen part del 

centre educatiu per a mostrar la importància i necessitat de treballar conjuntament ambdós 

col·lectius. No obstant això, és cert que hi poden trobar alguns entrebancs a l’hora de fer-

ho possible. 

En moltes ocasions, és complicat trobar un equilibri entre el que fa el centre i el que 

implica participació per part de les famílies. Comellas (2009) explica que, en moltes 

ocasions, es passen enquestes per tal de valorar quines són les millors opcions, sobretot 

tenint en compte la incompatibilitat horària (que en moltes ocasions és l’element clau per 

la no implicació per part de les famílies), els temes a tractar en les reunions (per tal de no 

avorrir o donar informació innecessària a la família, i aprofitar més els temps 

d’entrevista), quins interessos es tenen... Però tot i així, no es millora la participació, i el 

professorat es segueix queixant de la poca implicació que en mostren moltes famílies. 

I, per tant, quin és el paper de l’escola, de l’Equip Directiu? És necessari, com a primer 

pas, que els mestres i el centre obrin les seves portes per a què les famílies coneguin el 

funcionament del dia a dia a les escoles, que es sentin que formen part del context en el 

què es desenvolupen els seus fills.  

Sempre serà molt més fàcil trobar un punt d’unió, una forma de cooperar, si es realitzen 

algunes tasques conjuntes entre mestres i família. Si s’exclou aquest segon en moments 

tan quotidians dins les aules com poden ser la realització de disfresses de carnaval, 

materials per la festa de nadal o de fi de curs, etc., s’obren noves formes de relacionar-se 

entre ells, i això fa que es produeixin moments de cooperació totalment productius, per 

ells i pels infants (Vila, 2003; Intxausti, 2003).  

També caldria definir les dues situacions de comunicació que es donen a les escoles: les 

orientades a l’intercanvi d’informació i les orientades a la implicació dels pares i mares 

(Palacios i Paniagua, 1992; citat per Intxausti, 2014, pp. 49 i 50); tot i que és visible a les 

situacions d’avui en dia que les primeres predominen damunt les segones. Reunions 

informatives i d’intercanvi d’informació, sobretot en les primeres etapes educatives, ja es 
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realitzen molt a diari. En canvi, fomentar la participació és el punt principal a millorar per 

part de l’equip directiu. 

No totes les situacions produeixen un mateix tipus de comunicació, però no obstant, 

alhora són totalment complementàries. N’hi ha que són d’una interrelació més pautada, 

com les reunions i entrevistes (vessant més formal); d’altres són molt més obertes, com 

les festes o el contacte diari quan venen a buscar als infants, entre d’altres (vessant més 

formal). Però, juntes, formen una comunicació necessària, que s’ha de continuar al llarg 

de l’educació d’un nin, i que tant el centre com la família han de mostrar interès per 

mantenir (Intxausti, 2014, p. 50; Vila, 2003, p.34; Parellada, 2003, p. 22). 

L’Equip Directiu ha d’incrementar la participació de les famílies dins el centre, però 

sempre sense excloure aquelles situacions d’intercanvi d’informació que també formen 

part de les necessitats de l’escola, dels infants i de les famílies. Que es vulgui potenciar 

la vessant més informal no vol dir que s’hagi d’oblidar i obviar la formal.  

Els centres han de tenir present un aspecte que proposa Fernández Prada (2003, p. 51) 

com n’és la necessitat de tenir en compte que una major participació no implica una major 

assistència. S’ha de valorar la necessitat real d’aquestes reunions, si són imprescindibles 

o no i si responen a les necessitats de les famílies. 

En segon lloc, seria necessari clarificar què és el que es vol treballar de forma conjunta, 

quins seran els àmbits que es treballaran conjuntament, quins es deixaran tan sols en 

responsabilitat del centre, i quins de la família, etc. (Pedreira Álvarez, 2003, p. 40). 

Tot i que, sí és cert que molts autors dels ja citats en aquest escrit (Intxausti, Comellas, 

etc.), consideren necessari que, perquè les famílies es sentin que formen part d’aquest 

context, se’ls ha de deixar entrar molt més que en les simples reunions informatives, de 

caràcter acadèmic, i s’endinsin dins la realitat diària de les escoles.  

Seria interessant concloure aquest apartat fent un quadre resum, elaborat seguint les idees 

de Comellas (2009) sobre el què haurien i no haurien de fer les famílies respecte la 

comunicació família-escola: 
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Taula 3: situacions que s’haurien d’evitar i que no per a fomentar una bona relació família-escola 

El que haurien de fer El que NO haurien de fer 

 Com a mitjà per aconseguir una cohesió 

educativa més gran, potenciar el debat a 

l’escola fins que els joves tinguin divuit 

anys. 

 Fer el seguiment i participar en accions 

promogudes per l’escola o per altres 

grups de famílies. 

 Participar, en la mesura que sigui 

possible, en l’organització d’accions que 

puguin afavorir la comunicació. 

 En cas de no haver pogut assistir a 

trobades o reunions, un cop hagin estat 

realitzades, demanar els temes tractats i 

els acords presos, per tal de mostrar 

interès i tenir un coneixement del que s’hi 

ha fet i del que s’hi ha decidit. 

 Desvalorar les trobades que es proposen 

des del centre. 

 Deixar-hi de participar perquè es tracta de 

temes ja coneguts, cosa que no és del tot 

certa, perquè en cadascuna hi trobem 

matisos nous, especialment perquè les 

persones canvien i, al grup, hi ha persones 

diferents. 

 Banalitzar les trobades davant els fills i 

filles. 

 Emetre crítiques negatives dels 

continguts debatuts o de les aportacions 

d’altres persones. 

 No donar resposta a les activitats que 

s’organitzin per a les famílies. 

Font: elaboració pròpia partint de l’escrit de Comellas (2009, pp. 118, 119 i 132).  

4.3.1. EL CLIMA ORGANITZACIONAL: CONFIANÇA ENTRE FAMÍLIA-

ESCOLA  

Quin és el punt on vol arribar l’Equip Directiu fomentant la comunicació família-escola? 

Què es pot aconseguir? En aquest punt, a continuació, es parlarà del clima de confiança 

que s’hauria de crear entre ambdós col·lectius per a millorar la relació de cooperació entre 

ells.  

En aquest aspecte, tot el treballat fins ara, la necessitat de treballar de forma conjunta 

entre l’escola i els pares, ha de servir per conèixer-se entre ells, per a fomentar un clima 

adequat de cooperació. Aquest coneixement mutu, genera confiança i agraïment per part 

dels pares, i en un clima de confiança es pot gaudir realment de la col·laboració que 

ofereix l’escola en l’educació dels infants (Escayola, 2003, p. 77) 

Així, es començarà per definir què és el clima, què suposa en aquest àmbit educatiu i a 

què ens referim quan parlam de generar un clima de confiança i col·laboració entre 

ambdues institucions.  

Més concretament parlant del Clima organitzacional, o clima laboral com se’l defineix en 

moltes ocasions quan es parla d’empreses, la definició que n’extreu el Glosari de 

Recursos Humans de la pàgina web Human&Partners, és la següent:  estado de 

satisfacción profesional de los empleados, que obviamente depende de factores diversos: 
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relaciones interpersonales, oportunidades de desarrollo, disposición de recursos, 

funcionamiento de la empresa. Així, es pot contextualitzar també aquest aspecte dins un 

centre educatiu. 

Per tant, en el moment que l’equip directiu intenta generar un clima de confiança, 

conjuntament amb les famílies que en són part fonamental dins la realització del mateix 

context, s’ha de tenir en compte la seva motivació cap a ells, la forma en què es troben 

dins l’escola, si es consideren les seves emocions o no a l’hora de desenvolupar activitats 

com a centre, etc. 

Només si hi ha un bon clima, la comunicació serà fluïda, es veuran grans resultats a nivell 

educatiu tant com a centre i com a microsocietat, i l’ajuda entre ells serà constant i 

completa.  

Para pedir colaboración es conveniente haber establecido previamente un buen 

clima de relación (haber superado los conflictos de competencias), realizar una 

hipótesis o diagnóstico de la situación (ejemplo: qué le pasa al niño), definir 

cuáles pueden ser las medidas de intervención (qué se puede hacer en la escuela, 

qué se podría hacer en casa), conocer cuáles son las habilidades de los padres en 

este aspecto (habilidades, tiempo, actitud, etc.) (Terrón et al., 2003, p. 121). 

I a mesura que es va millorant el clima, la confiança, i en definitiva la interacció entre 

ells, també es milloren molts altres aspectes. La participació arribarà a ser més constant, 

la necessitat de treballar de forma conjunta d’ambdós col·lectius serà notòria, etc. 

4.4.PROPOSTA D’EINES PER A L’EQUIP DIRECTIU PER FOMENTAR LA 

COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA  

A continuació es presentaran algunes estratègies que haurien de seguir el centre i l’equip 

directiu per a millorar la comunicació família-escola. 

a) Les entrevistes: i és que qualsevol escola manté unes entrevistes, obligatòries 

també per la pròpia legislació, amb els familiars dels seus alumnes. Per tant, no es 

tracta d’incrementar-les en número, sinó en qualitat de les mateixes. Realitzar una 



La comunicació família-escola: eina en la gestió dels processos interpersonals per a l’equip directiu. 

 

20 
 

entrevista no és del tot fàcil, és més complex del que les famílies es poden arribar 

a imaginar.  

Un dels punts forts de les entrevistes és que possibiliten una comunicació bidireccional, 

on les dues parts tenen informació rellevant a aportar a l’altra col·lectiu, i tenen el mateix 

valor dins la comunicació. Així, es busca la participació d’ambdós col·lectius, doncs cada 

un té la seva part a comentar i que li resulta interessant a l’altre (Intxausti, 2014, p. 57). 

Tot i que s’ha d’anar alerta amb el tipus d’informació que es vol transmetre. Les 

entrevistes no s’han de quedar reduïdes en un simple intercanvi de matisos, sobretot per 

part del professorat, per a què les famílies sàpiguen com evoluciona acadèmicament el 

seu fill. En el moment en que això passa, moltes famílies opten per agafar un rol passiu 

davant aquestes situacions, doncs el professor té el pes principal d’aquest intercanvi 

d’informació, degut que el que s’està parlant interessa molt a les famílies. 

Es necessita una bona planificació i estructuració de la mateixa, doncs en molts casos 

s’opta per a dur a terme una entrevista semiestructurada, la qual significa que el pes 

principal de la mateixa està preparada i dissenyada per part de l’escola, però que es dóna 

marge per la participació i implicació de les famílies en la mateixa. 

Intxausti (2014, pp. 62 i 63), proposa una tipologia d’entrevistes que podria ser la que 

utilitzen la gran majoria de centres a l’hora d’aproximar-se a les famílies: 

 Entrevista inicial: es fa a principi de cada curs, i es treballen aspectes relacionats 

amb els professors i amb l’alumnat. 

 Entrevista final: es tracta de resumir, avaluar i donar referències a les famílies 

sobre la conclusió final de curs, de cicle i d’etapa.  

 Entrevistes sol·licitades per les famílies: poden ser per diversos motius, tals com 

comunicació de fets rellevants, detecció de dificultats, consultes, dubtes... 

 Entrevistes sol·licitades pel professorat: es poden donar per la detecció de 

dificultats que no s’havien vist fins el moment. 

 Entrevistes de seguiment: poden ser només amb les famílies o també amb les 

mateixes i altres professionals. 
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I és clar que, de totes elles, se’n demana un registre escrit per diversos motius: per tenir 

constància què és el que es parla en cada reunió, i per tenir coneixement, per a possibles 

mestres que intervinguin en aquest grup o infant, de tot el que es parla amb les famílies 

en les entrevistes realitzades.  

b) Les reunions: també se’n donen més d’una al llarg del curs, però les que 

normalment es realitzen són les de principi de curs, o les d’inscripció dels alumnes 

nous als centres. 

Quant a la segona opció esmentada, és important oferir una bona presentació de l’escola 

en el moment que venen a matricular als seus infants, informar dels aspectes positius de 

l’escola, què s’ofereix, la metodologia i línia d’actuació del centre, entre d’altres (Pedreira 

Álvarez, 2003; Sitjà i Subirà, 2003). És un bon moment per mostrar les possibilitats de 

participació a les famílies (Consell Escolar i AMPA). 

També s’ha de tenir en compte que organitzar una reunió és una tasca difícil, que 

requereix d’una bona organització. Comellas (2009, p. 126), proposa una sèrie d’eines 

per a la comunicació. I el que primer comenta és que l’escola ha de tenir clar alguns 

aspectes: com es fa la convocatòria, quin és el contingut que s’hi tractarà perquè sigui 

interessant, de quina manera es plantejarà, qui lidera les trobades, etc.  

En moltes ocasions, és més profitós organitzar les reunions de classe sota les preguntes 

que fan els pares en lloc de caure en un simple monòleg on interactua, tan sols, el 

professorat, exposant aspectes més legislatius com objectius, activitats, etc., sense donar 

pas a la implicació de les famílies en les mateixes (Vila, 2003, p. 36). 

Un punto que les facilitará el acercamiento es explicar en esta primera reunión de curso 

los espacios de la clase y la estructura temporal típica de un día cualquiera (Pedreira 

Álvarez, 2003, p. 41). Aquest mateix autor ja explica la necessitat de donar-los 

importància els pares, que vegin que poden entrar en el dia a dia de les escoles sense cap 

tipus d’incomoditat per part del centre.  

c) Contacte diari: no tan sols es donen situacions de comunicació en reunions i 

entrevistes més de tipus formal, sinó que també interaccionen entre ells en els 

moments de venir a buscar a l’infant a la sortida o a l’entrada de l’escola. 
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Aquests moments també tenen la seva importància, es realitzen de forma més quotidiana 

i, probablement, siguin un dels punts que més importància donen les famílies i més 

repercussió tenen a l’hora de fomentar aquesta comunicació família-escola. El contacto 

diario, por ejemplo, constituye en el primer ciclo un momento de intercambio y, dada su 

frecuencia y cotidianeidad, es una vía privilegiada de relación (Intxausti, 2014, p. 47). 

d) Implicar a les famílies en l’elaboració d’alguns punts dels documents 

institucionals de centre: tot i que en un primer moment pot semblar un punt de 

controvèrsia, inclòs pot arribar a generar malestar dins la comunitat educativa, si 

el que realment es pretén és aproximar a les famílies, fomentar la seva participació 

en el centre, etc., l’Equip Directiu ha d’estar disposat a fer canvis reals dins la 

seva dinàmica de centre. I partir per fer partícips a les famílies en la gestió real 

d’una escola en pot ser un bon punt de partida. 

Fernández Prada (2003, p. 50) apunta que elaborar conjuntament el projecte educatiu de 

centre pot ser una bona eina per crear una consciència de comunitat, en aquest cas 

educativa. És clar que no es treballaran tots els punts del document, però sí aquells que 

per les famílies pot suposar de gran importància: els objectius que es pretenen aconseguir 

com a grup, com arribar a assolir-los, els valors i principis que volem potenciar com a 

línia metodològica de centre, la transversalitat del currículum, per exemple.  

Perquè, com ja s’ha dit anteriorment, en el moment en què impliques a les famílies i als 

alumnes en la creació d’una eina tant identificativa com és el Projecte de Centre (PEC) 

per l’escola, d’alguna forma s’està inculcant una mateixa línia d’actuació entre ambdós 

col·lectius, i això demostrarà una continuïtat de tot el que passa a l’escola després a les 

llars, i una millor acceptació de les normes, objectius, metodologies, etc., doncs estaran 

consensuats entre tots. El respecte perquè això es faci de la forma en que s’ha acordat al 

PEC serà molt major, inclòs podrà arribar a disminuir molts conflictes a nivell intern 

(entre l’alumnat) i extern (família-escola). 

e) Activitats que es poden realitzar de forma conjunta en el dia a dia de les aules: hi 

ha moltes opcions que poden fomentar una bona relació entre família-escola, i que 

és feina de l’equip directiu fomentar i potenciar entre els seus mestres. 
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Oller (2003) proposa una sèrie d’activitats reals on s’ha sol·licitat l’assistència i 

participació de les famílies. Entre ells s’hi troba el treball per racons, orientat amb 

l’entrada de les famílies i la participació de forma activa en les activitats, fins i tot amb la 

realització de tasques proposades per ells mateixos; els projectes, els quals engloben la 

realització de continguts i objectius de la programació al voltant d’una línia temàtica, com 

poden ser el pas del temps, els animals... i es realitzen amb activitats i ajuda de les 

famílies. 

En general, la valoració que en fa l’autora de l’article és molt positiva, creu que ha 

augmentat la relació i cooperació entre la família i l’escola i que això repercuteix 

positivament dins el desenvolupament integral dels infants.  

Totes aquestes activitats, que de cada vegada tenen més influència dins les aules i que es 

realitzen gairebé com a metodologia diària, poden resultar un bon punt d’unió entre 

família-escola. És feina de l’equip directiu obrir una mica més les portes als pares i mares, 

per a què no només puguin entrar un dia a la setmana per a realitzar entrevistes i/o 

reunions, sinó també implicar-los en la realització de tasques quotidianes i que formen 

part de la vida dels infants a les escoles. 

f) Gestió de les organitzacions dins les escoles per mantenir una comunicació 

constant família-escola: tot i que ja s’ha anat introduint en alguna ocasió, en aquest 

cas es parlarà d’aquelles maneres de què disposa un centre per a mantenir una 

relació fluïda i constant entre ells i les famílies del centre. 

Les Associacions de Mares i Pares, així com el Consell Escolar, són les dues institucions 

de referència dins el marc de la participació de les famílies1. Però no només ens quedarem 

en aquest apartat, doncs sí és cert que hi ha altres opcions pels pares a l’hora de mantenir 

una relació contínua entre ells i els centres. 

Moltes escoles ja ho duen a terme, però actualment hi ha la possibilitat d’afegir en 

l’organització dels centres la funció del delegat de curs, i no tan sols quant a alumnat sinó 

també quant a les famílies. És cert que mantenir un contacte constant amb els pares i 

mares constitueix una font de discussió entre els docents d’avui en dia. No tots volen 

                                                           
1 Anteriorment, s’han plantejat dues taules on es visualitzaven les funcions de les mateixes. 
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donar informació personal com poden ser correu electrònic, mòbil, xarxes socials 

educatives, etc., a tots els pares. I això es pot justificar amb un simple fet: i és que no tots 

els anys cada mestre té el mateix curs, ni els mateixos alumnes, ni tan sols pot ser estigui 

en el mateix centre. 

Per tant, d’aquí neix la figura del delegat de classe o de curs (famílies). Es tracta de que 

cada grup de pares elegeix, a la reunió de principi de curs, un delegat, que té unes funcions 

i unes responsabilitats, també establertes pel propi Consell Escolar o Direcció del centre. 

Entre d’elles, es poden destacar: dinamizar la participación, ser portavoz, transmisor de 

informaciones, incentivar la participación, ayudar al tutor para coordinarse con los 

padres, convocar reuniones, representar al grupo en la asamblea de delegados (Sitjà i 

Subirà, 2003, p. 109). 

Així, creant aquestes figures, se’ls està donant a les famílies marge per a què puguin 

participar en el dia a dia a les escoles, mai sense perdre de vista que l’escola ha de tenir 

clar quins són els àmbits d’actuació en els que deixaran entrar a les famílies. En el moment 

en què se’ls clarifica clarament quina serà la seva funció, què s’espera d’ells, com i quan, 

els és molt més fàcil, tant a la família com a l’escola, mantenir una bona relació, un clima 

de confiança i de seguretat, per part de les dues parts. 

4.5.LES TIC I EL SEU PAPER EN LA COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

En primer lloc, cal investigar sobre quin paper juguen les TIC i les eines que aquestes ens 

poden arribar a aportar en la comunicació entre la família i l’escola, i poden ser molts més 

beneficis que inconvenients quant a la relació entre ambdós col·lectius. I per tant, per què 

no utilitzar-les a nivell de centre, fomentant-ho des de l’Equip Directiu, per a millorar la 

comunicació entre família-escola? 

A més, si es realitzen projectes en comú, pàgines web on hi hagi la participació de les 

famílies, grups de discussió, blogs... la cultura compartida i la coherència de les accions 

que corresponen a un objectiu comú enforteix el compromís en un projecte (Comellas, 

2009, p. 145). 

Actualment, també s’hi troba una problemàtica en la societat, i és que els hàbits estan 

canviant, la societat dedica més temps a la utilització de mitjans de comunicació. Per tant, 
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si això és així i estan al dia a dia, més que mai les escoles, els equips directius, haurien de 

dedicar un espai a utilitzar aquestes eines per millorar la comunicació entre pares i escola 

(Gamarra i Carrasco, 2013, p. 46). 

Alguns autors, com es veurà a continuació, han realitzat enquestes i recerca d’informació 

cap a les famílies per saber què n’opinen elles respecte aquest fet2. I la gran majoria, en 

tots els casos analitzats, estan d’acord en rebre informació dels propis centres educatius a 

través de les noves tecnologies. I, per tant, això demostra que és necessari obrir nous 

canals de comunicació entre ells per a què els pares puguin entrar en la realitat virtual de 

les escoles (Ballesta Pagán i Cerezo Máiquez, 2011, p. 152). 

Actualment, moltes administracions educatives estan propulsant eines de comunicació 

família-escola, com n’és el cas de les Illes Balears l’aplicació GESTIB; o en el cas 

d’Andalusia l’eina Helvia3. Però, en moltes ocasions, aquests sistemes són insuficients o 

no se’ls dóna l’ús que podrien o pels quals estan dissenyats.  

Emperò hi ha un altre concepte a tenir en compte quan es parla de comunicació, TIC i la 

relació família-escola, i és la encara existent bretxa digital, fet que dificulta a moltes 

famílies adquirir aquesta comunicació i relació de cooperació entre ells i els centres: 

Tal como señalan diferentes autores, nos encontramos ante una brecha digital 

que cada vez debe ser más corta para que no existan barreras a la hora de 

enfrentarnos ante las TIC, sin que el uso de las tecnologías dentro del aula y del 

hogar suponga una diferenciación entre el alumnado escolarizado actualmente 

en nuestros centros (Lozano Martínez et al., 2013, p. 186). 

En nombroses ocasions, es pot arribar a confondre la no participació de les famílies amb 

aquest nou aspecte, i per tant l’Equip Directiu del centre ha de tenir molt clars quins són 

i seran els canals de comunicació establerts a nivell d’escola, i quina serà la importància 

que se li donen a les TIC i les eines que aquesta ens proporciona. I això implica anar més 

enllà, inclòs afegir a les escoles un pla de comunicació per tal de deixar plasmat a les 

                                                           
2 A continuació, s’expliquen aquestes enquestes analitzades. 
3 Aquesta eina es comentarà a l’apartat d’Annexes, en el punt d’exemple de bones pràctiques. 
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polítiques del centre què es fa, com i en quina direcció per tal de fomentar la comunicació 

família-escola 

Tot i així, no es pot negar que la introducció de les TIC als centres com a canal de 

comunicació ha obert unes noves possibilitats de relació família-escola, que fins el 

moment no s’havien donat, i que suposen eines innovadores (Aguilar i Leiva, 2012, citat 

en l’article de Macià Mordalba, 2016). 

Macià Mordalba (2016) ha diferenciat tres funcions que es poden donar a les eines TIC 

que s’utilitzen avui en dia4: 

1. La funció descriptiva, es refereix a la part més estàtica en la qual s’inclou la 

informació de caràcter general del centre. 

2. La funció informativa, on podrien nomenar les notícies que es pengen amb 

anterioritat a la seva consecució. 

3. La funció il·lustrativa, que es podrien definir com aquells relats a posteriori, és a 

dir, activitats que ja s’han fet i que s’informen després per a què les famílies 

puguin visualitzar com s’ho han passat els seus fills, què han fet, etc. 

I, es pot afirmar, segons els mateixos autors, que la darrera funció és la que té més pes 

entre les famílies. 

En segon lloc, cal plantejar-se si és o no una bona eina per utilitzar, per part dels equips 

directius dels centres, per a fomentar la comunicació família-escola. Tot i que ja s’han 

anat donant pinzellades, a continuació es mostraran algunes evidències per afirmar aquest 

supòsit. 

Dos articles referenciats en aquest treball (Lozano et al., 2013; Ballesta Pagán i Cerezo 

Máiquez, 2011) tracten aquest tema i comencen enquestant a les famílies sobre les seves 

ganes, o no, d’introduir les TIC en el dia a dia a les escoles. En aquest cas, doncs, els 

Equips Directius dels centres en concret varen decidir demanar la opció als pares, per 

saber si era necessari o no introduir aquest canvi metodològic. Els resultats foren els 

següents: 

                                                           
4 A continuació, es treballen les eines més utilitzades per part dels centres avui en dia. 
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Taula 4: Comparativa dels resultats de les dues enquestes analitzades. 

 Lozano et al. (2013) Ballesta Pagán i Cerezo Máiquez 

(2011) 

Rebre o donar informació del 

centre i/o del fill a través de les 

TIC 

69,3% de les famílies els 

agradaria rebre informació a 

través de les TIC. 

Un 30,7%, no està d’acord amb 

aquesta afirmació. 

70% dels pares volen rebre 

informació a través de les TIC. 

El 30%, no està d’acord en rebre 

informació a través de les TIC. 

Rebre formació en el centre 

educatiu sobre les TIC. 

Un 88,7% opinen favorablement 

sobre aquest fet; mentre que un 

11,3%, no. 

80,5% voldrien rebre formació al 

centre sobre les TIC; front un 

19,5% que no vol rebre 

formació. 

Font: elaboració pròpia extreta dels resultats de les dues enquestes analitzades (Lozano et al., 2013; 

Ballesta Pagán i Cerezo Máiquez, 2011). 

I és que, en molts casos, la informació a través de les TIC és un dels objectius principals 

de molts centres. Però l’ideal seria anar més enllà, i fomentar la participació també de les 

famílies a través d’aquestes eines. Així, i com es veurà a continuació, no totes les 

plataformes són idònies per establir una bona relació, sinó que moltes estan destinades a 

rebre la informació només en una direcció (del centre cap a les famílies). 

Les pàgines web i els blocs, es poden entendre més com a canals d’informació, i no de 

comunicació. Per què? Doncs perquè la informació només va en una direcció, des del 

centre cap a les famílies. Tot i que no té perquè suposar un problema, doncs els pares 

visiten les webs i blocs, i ja poden mantenir un contacte més directe sobre el dia a dia de 

les aules: Las familias, visitando las webs y los blogs, ya se nutren de los beneficiós 

principales de estas tecnologías, que son básicamente el saber y el conocimiento (Macià 

Mordalba, 2016, p.1). 

Així, com bé exposa Macià Mordalba (2016, p. 2): Pero, ¿realmente funcionan como 

canales de comunicación? Es decir, ¿los docentes envían comunicados individuales a las 

familias vía plataforma o correo y viceversa? En pocas ocasiones. 

En canvi, els correus electrònics i les plataformes sí mantenen aquesta bidireccionalitat, 

doncs tenen una naturalesa intrínseca que ho permet, i són ideals quan el que es pretén és 

mantenir una comunicació constant, fluida, entre famílies i docents (Macià Mordalba, 

2016, p.1).  
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Per tant, es tracta, com ja s’ha dit, que es cerqui el més adient per cada centre i per cada 

intencionalitat d’aquest en relació a mantenir oberts canals de comunicació família-

escola. 

4.5.1. EINES DE COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA QUE ENS APORTEN 

LES TIC  

A continuació, es fa un compendi d’algunes de les eines que es proposen avui en dia per 

a treballar la comunicació família-escola a través de les TIC:  

Taula 5: Recursos TIC que poden utilitzar els centres educatius. 

EINA TIC ÚS 

1. Pàgina web. És un document situat en una plataforma informàtica, a la qual s’accedeix 

mitjançant enllaços d’hipertext (extret de la RAE, 2012). 

2. Llista de distribució o de correus. Es basa en la difusió de missatges de correu als subscriptors de la llista. Les 

llistes s’organitzen en base als temes que es tracten i permeten l’intercanvi 

d’experiències, idees, etc. (Mifsud, 2010, p. 32). 

3. Bloc o bitàcola. És un lloc web en la qual el seu propietari manté publicats, cronològicament, 

textos relatius als temes que ha elegit (personals, lúdics, etc.). Altres usuaris 

tenen permès afegir comentaris. Es poden afegir imatges o vídeos. 

4. Xarxes socials. Són sistemes oberts que permeten la interacció interpersonal, bàsicament entre 

persones i grups, utilitzant determinades eines i en contextos i àmbits diferents 

(Mifsud, 2010, p.34). Alguns exemples són Facebook i Twitter. 

Facebook: els usuaris poden participar 

en una o més xarxa social, en relació a la 

seva situació, lloc de feina o regió 

geogràfica (Gamarra i Carrasco, 2013, p. 

64) 

Twitter: permet enviar missatges de 

text amb una longitud màxima de 

140 caràcters. No admet grups, 

arxius adjunts... (...) (De Haro, 

2010, p. 96).  

5. Xarxes socials educatives Aquestes són eines molt similars a les anteriors xarxes socials, doncs mantenen 

la mateixa funció (establir sistemes de comunicació oberts que es permeti la 

interacció entre persones i grups) però focalitzat en tot moment a grups 

educatius, com poden ser classes, nivells, escoles... Així, l’eina Edmodo és una  

xarxa social educativa que té la funció principal d’establir canals de 

comunicació, sobretot, entre alumne i professor. 

6. Telefonia VoIP. El terme VoIP identifica la tecnologia utilitzada per enviar veu digitalment a 

través d’Internet. Un exemple podria ser Skype (Mifsud, 2010, p. 34). 

7. Missatgeria instantània o 

WhatsApp Messenger. 

És una aplicació de missatgeria que permet enviar i rebre missatges de forma 

gratuïta. Es poden crear també grups, enviar imatges, notes de veu i vídeos. 

8. Plataforma GESTIB5 És una eina educativa utilitzada a les Illes Balears i que possibilita la 

comunicació entre família-escola. Es tracten temes burocràtics com contacte, 

faltes d’assistència, missatges informatius... 

                                                           
5 Cada comunitat autònoma desenvolupa la seva plataforma per a mantenir una millor comunicació família-

escola. En aquesta graella s’explica únicament la de les Illes Balears, però n’hi ha d’altres com la plataforma 

PASEN o HELVIA a Andalusia, o ATRI a Catalunya. 
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Font: elaboració pròpia. 

Totes aquestes eines tenen uns avantatges i uns inconvenients, i és necessari conèixer-ho 

per a que l’Equip Directiu tingui constància de què és el que pot aportar cada una d’elles. 

No es tracta d’escollir-ne només una, i pensar que pot aportar tot allò que necessitam per 

a fomentar la comunicació família-escola; sinó de, en base a aquests pros i contres que hi 

trobem, mirar el conjunt d’aquelles eines que més es corresponen al que volem, a nivell 

de centre. 

Taula 6: Avantatges i Inconvenients de les eines TIC proposades a la taula número 5 

EINA TIC AVANTATGES  I INCONVENIENTS 

1. Pàgina web Hi ha aplicacions gratuïtes, 

com Google Sites, que 

permeten la creació fàcil, 

ràpida i còmoda de la pàgina 

web. 

S’ha de mantenir 

actualitzada, i això implica 

una tasca important per part 

de l’Equip Directiu. 

2. Llista de distribució de correus Tant l’enviament com la 

recepció de correus 

electrònics són instantanis i 

es poden utilitzar des de 

qualsevol dispositiu amb 

connexió a Internet. A més, 

s’hi poden incloure 

documents adjunts (imatges, 

vídeos...). 

No es pot saber si el receptor 

ha rebut el correu, no existeix 

un mètode de confirmació 

instantània de la recepció del 

mateix. 

3. Blocs  Tot el que es publica en 

aquest bloc està ordenat 

cronològicament. A més, els 

pares no només tenen accés a 

visualitzar-ho, sinó també 

poden afegir comentaris i 

interactuar de forma directa 

amb els creadors del bloc. 

Igual com passa amb les 

pàgines web, necessita un 

temps i dedicació per a 

mantenir-lo al dia. A més, en 

el moment que les entrades 

que s’hi realitzen no es 

gestionen en carpetes o 

pestanyes, pot ser difícil 

arribar a una publicació feta 

fa molt temps. 

4. Xarxes Socials Les possibilitats de 

comunicació són molt 

àmplies, doncs es permeten 

Qualsevol persona pot 

comentari i afegir el que 

vulgui, i s’ha d’anar revisant 
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els xats instantanis, la creació 

de grups tancats/oberts amb 

una finalitat comuna, es 

poden compartir imatges i 

vídeos, etc. 

que tot el que s’hi plasmi a la 

Xarxa Social és adient al 

contingut que s’hi aporta per 

part del centre. 

5. Xarxes socials educatives Són gairebé les mateixes que 

les Xarxes Socials, però 

enfocant-ho més a la 

interacció entre el grup i el 

professor/tutor. És possible 

crear grups de classe on 

interaccionar amb el tutor per 

compartir dubtes, informació 

interessant per un treball o 

examen, crear qüestionaris... 

Implica una feina diària per 

part del professor de revisar 

tots els continguts que s’hi 

exposen. 

6. Telefonia VoIP Programes que permeten 

aquesta connexió com Skype 

són gratuïts i fàcils 

d’instal·lar a qualsevol 

dispositiu amb Internet. I 

això facilita la possibilitat de 

realitzar tutories on-line i 

virtuals en cas que fos 

necessari. 

Si no es té una bona connexió 

a internet, pot fallar la 

connexió i haver-hi 

interferències, mala 

resolució tant de so com 

d’àudio. 

7. Missatgeria instantània o 

WhatsApp Messenger 

Es poden enviar missatges de 

forma totalment gratuïta, 

instantània, crear grups 

tancats, enviar imatges i 

vídeos, i tot utilitzant una 

aplicació que tan sols 

necessita connexió a Internet. 

És imprescindible el número 

personal de l’equip directiu o 

del mestre en particular, i hi 

ha molts professors que estan 

poc disposats a compartir 

aquesta informació. 

8. Plataforma GESTIB Els pares poden contactar 

amb el centre i el professorat 

de forma ràpida a través de 

l’eina i el seu correu intern, 

sense haver de donar dates 

personals. 

És necessari informar a les 

famílies del seu ús, la 

funcionalitat que té i les 

possibilitats que ofereix. 

Majoritàriament, aquesta 

eina és possible que no 

s’utilitzi per la poca 
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informació de què disposen 

les famílies respecte a les 

seves funcions. 

Font: elaboració pròpia adaptada de De Haro (2010). 
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5. TREBALL DE CAMP 

5.1.INTRODUCCIÓ:  

A continuació, es presentarà el treball de camp que s’ha realitzat en aquest Treball de Fi 

de Màster. Degut que el tema de treball és la comunicació entre la família i l’escola, s’ha 

proposat fer un anàlisi sobre una de les eines TIC comentades als apartats anteriors que 

poden ajudar a l’Equip Directiu, i al centre en general, a mantenir aquesta relació de 

contacte i cooperació entre ambdós col·lectius: les pàgines web o els blocs dels centres. 

Un dels aspectes que es pretén analitzar és si les pàgines web i blocs justifiquen i es 

corresponen a la teoria de la unidireccionalitat de les mateixes, a la definició d’aquestes 

eines com a canals d’informació més que de comunicació entre família-escola (Macià 

Mordalba, 2016). S’ha de valorar si també les famílies poden entrar dins aquests espais 

no tan sols com a simples lectors i receptors de la informació, sinó també com a integrants 

actius dins el mateix procés d’intercanvi d’informació i comunicació entre ells.  

D’aquesta forma, l’objecte d’anàlisi d’aquest treball de camp han estat les pàgines web o 

blocs dels centres d’Educació Infantil i Primària públics de l’illa de Mallorca. En total, 

s’han revisat la situació actual de cent cinquanta-set escoles, i els resultats, com es veurà 

a continuació, han sigut diversos i alhora molt comuns entre tots. 

Per què s’han analitzat aquests centre? El fet que l’autora estigui, actualment, treballant 

dins la institució pública, i en el nivell d’Educació Primària, fa més pròxima l’anàlisi de 

l’estat de la qüestió als centres escollits, doncs es té més coneixement del seu 

funcionament; a part de tenir un interès més enllà del simple anàlisi, doncs es tracta 

d’intentar trobar els aspectes més rellevants per potenciar-los en cas que siguin positius, 

o millorar-los en cas necessari. 

A més, en totes les illes, hi ha un total de dos centes quinze escoles, i a Mallorca ja se’n 

troben cent cinquanta-set, fet que suposa una mostra bastant àmplia. Tot i que no s’han 

realitzat els anàlisi estadístics pertinents en relació a la mostra significativa que s’hauria 

d’utilitzar quant a la població real, a Mallorca ja se’n troben més de la meitat del total de 

totes les escoles de les illes. És per això que s’ha agafat aquesta mostra, per centrar-se 
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també en una única illa i que el número total fos el suficientment gran per a poder 

realitzar-ho. 

5.1.1. EINES UTILITZADES PER A FER L’ANÀLISI DE LA QÜESTIÓ 

En aquest apartat, es presentaran les eines utilitzades per a fer l’anàlisi de l’estat de la 

qüestió entre els centres públics d’educació infantil i primària de Mallorca. I, a 

continuació, es presenten les graelles amb les variables corresponents, sense els resultats6, 

utilitzades per a fer l’anàlisi de les pàgines web: 

  

                                                           
6 Les graelles emplenades es presentaran a l’apartat Annexes. 
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GRAELLA D’INFORMACIÓ GENERAL 

NOM DEL 

CENTRE 
PÀGINA WEB O BLOC ESTÀ ACTUALITZADA? 

ENLLAÇOS A BLOCS DE 

CLASSE 

TÉ OPCIÓ DE CONTACTE 

AMB EL CENTRE? AMB 

QUI? 

FINALITAT DEL 

CONTACTE 

 

1. WEB 

2. 2. BLOC 

3. NO EN TÉ 

1. SÍ 

2. NO 

1. SÍ 

2. NO 

1. Direcció 

2. Equip directiu 

3. Professorat 

4. Altres 

5. No 

1. Burocràtic 

2. Administratiu 

3. Educatiu 

4. Informació reunions 

no assistides 

5. No es sap 

6. Es pot saber 

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA: ÚS PER LA COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

NOM DEL 

CENTRE 

INFORMACIÓ 

GENERAL DE 

CENTRE: 

Contextualització 

del centre 

INFORMACIÓ 

METDOLÒGICA 

ESPECÍFICA: el 

dia a dia a 

l’escola, registre 

anecdòtic, etc. 

ES PODEN 

AFEGIR 

COMENTARIS/ 

ENTRADES? 

NOTÍCIES  

DOCUMENTS 

DE CENTRE 

PÚBLICS 

INFORMACIÓ 

SOBRE: reunions, 

sortides, activitats 

complementàries... 

INFORMACIÓ 

SOBRE 

FORMACIÓ: pel 

professorat i per les 

famílies 

APARTAT 

ESPECÍFIC DE 

FAMÍLIES 

 
1. SÍ 

2. NO 

1. SÍ 

2. NO 

1. SÍ 

2. NO 

1. SÍ 

2. NO 

1. SÍ 

2. NO 

1. Reunions 

2. Sortides 

3. Activitats 

4. Altres 

5. No 

1. Per mestres 

2. Per famílies 

3. En general 

4. No 

1. Blocs 

APIMAS 

2. Pestanyes 

3. Entrades 

4. Foros 

5. No 
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És necessari, també, justificar i explicar tots els continguts que s’han analitzat. En primer 

lloc, s’ha fet una graella de caire més general, on s’especifica: 

1) Categoria 1: és necessari saber, en primer lloc, si tenen una pàgina web, un bloc 

o si no en tenen. Quina de les eines és la més utilitzada per les escoles? 

2) Categoria 2: està actualitzada? No només és important crear una eina TIC de 

comunicació família-escola, sinó també donar-li una utilitat, dur-la al dia i que el 

seu funcionament sigui el correcte. 

3) Categoria 3: hi ha enllaços a altres blocs de classe o grups específics del centre? 

En moltes ocasions, molts centres disposen d’una pàgina web o bloc, però cada 

grup-classe té el seu propi quadern de bitàcola. És important saber si els pares 

poden accedir i trobar el bloc corresponent a la classe dels seus fills, o aquells que 

els interessi, des de la pàgina web de l’escola. 

4) Categoria 4: des de la pàgina web, es pot establir contacte amb el centre? Quines 

són les opcions de contacte de què disposen les pàgines web, quines utilitzen els 

centres per a mantenir oberts els canals de comunicació família-escola, etc. També 

és necessari saber si disposen d’aquesta informació a la web o al bloc, doncs pot 

ser les famílies vulguin posar-se en contacte amb ells i han de saber com dirigir-

s’hi. 

5) Categoria 5: quin tipus de contacte es sol donar? Per a què necessiten família i 

escola posar-se en contacte? Es pot saber a través de les webs quina és la finalitat 

de comunicació entre ells? 

A continuació, es presenten els continguts analitzats a la graella d’informació específica. 

En ella s’han analitzat aspectes més referents a la comunicació bidireccional que es 

comentava anteriorment. Què s’hi troba dins les pàgines web o blocs una vegada hi 

navegues?: 

6) Categoria 6: Informació general del centre. És important tenir una petita 

introducció sobre l’escola, els trets d’identitat que els defineix, el context en què 

es troben. Es pot donar el cas que les famílies consultin les webs per a informar-

se una mica més sobre les escoles; o pot ser alguna família nouvinguda al país, a 
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la comunitat o simplement al municipi on es troba el centre, necessiti saber on es 

situa el centre, què s’hi pot trobar, les instal·lacions de què disposa... 

7) Categoria 7: Informació metodològica del centre. Quina línia es segueix, si tenen 

projectes educatius específics com el treball per projectes, si segueixen alguns 

patrons o normes de conducta, etc. Tot i que s’explica a les reunions de principi 

de curs, és necessari oferir aquesta informació de forma pública i oberta per 

aquells pares que no els hagi quedat clar algun aspecte, d’altres que s’han 

incorporat tard al centre, o simplement a mode informatiu i de recordatori. 

8) Categoria 8: s’hi poden afegir comentaris? Les famílies poden participar de forma 

activa dins les pàgines web o blocs? Es tracta d’esbrinar, a través de l’anàlisi 

d’aquesta variable, la interactivitat d’aquestes eines i la seva funcionalitat dins la 

comunicació família-escola. 

9) Categoria 9: els documents institucionals del centre. Tot i que poden ser públics 

i a l’abast de tothom, s’ha d’analitzar el grau de presència d’aquests dins les 

pàgines web i blocs, doncs és una forma fàcil i senzilla de fer-los arribar a totes 

les famílies del centre. És necessari, a més, que els pares coneguin aquests 

documents, doncs així sabran com es regeix el centre, quines normes té, com es 

desenvolupa l’aprenentatge, etc. En aquest cas, ens referim a documents com el 

Reglament de Règim Intern, el Pla de Convivència, el Pla d’Acollida, la 

Programació General Anual, el Projecte Educatiu de Centre, entre d’altres. 

10) Categoria 10: tracta d’indagar sobre si els centres publiquen circulars 

informatives sobre reunions, esdeveniments, activitats complementàries... a través 

de les webs o blocs, i no tan sols en format paper als infants. En moltes ocasions, 

la informació que s’hi especifica en aquestes notes informatives via paper es 

perden, per exemple. I una bona solució podria ser penjar aquestes mateixes 

circulars a les web, per tal que la informació pugui arribar molt millor a totes les 

famílies. 

11) Categoria 11: informació sobre plans de formació. En moltes ocasions, tant 

famílies com mestres exigeixen una formació continua tant d’un col·lectiu com 

de l’altre. El centre, pel seu caràcter institucional i burocràtic, pot rebre informació 

constant a través de la Conselleria d’Educació sobre cursos, xerrades, tallers... per 
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a pares, alumnes, inclòs altres mestres i companys. Aquesta informació es troba a 

les webs o blocs? Està a l’abast de tota la comunitat educativa? 

12) Categoria 12: es tracta d’analitzar si les famílies estan presents dins l’organització 

de les webs o blocs del centre. Pot ser tan sols es plasmi informació relativa al 

centre, i no d’altra provinent del Consell Escolar o l’APIMA (organismes amb 

participació dels pares i mares). És necessari esbrinar quin paper hi tenen les 

mateixes dins les eines analitzades. De quina forma hi són presents? 

Tots aquests han estat els continguts que s’han analitzat, i tot això s’ha fet utilitzant el 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), un programa estadístic que 

té moltes funcionalitats i eines per tal de fer un anàlisi més acurat dels termes analitzats. 

5.2.ANÀLISI DE LA QÜESTIÓ: LES PÀGINES WEB I EL SEU ÚS DELS CEIP’s 

DE LES ILLES BALEARS. 

A continuació, s’aniran mostrant els resultats quantitatius obtinguts de l’anàlisi de les 

pàgines web seguint les graelles abans exposades. En primer lloc, es presentaran els 

nivells obtinguts a la graella general. 

1) Resultats obtinguts a la Categoria 1 

Així, el primer aspecte a valorar ha estat si els centres tenen pàgina web, bloc o si no en 

tenen. Els resultats han estat que un 63,7% tenen web, un 30,6% un bloc i un 5,7% no 

tenen cap de les dues eines, i per tant no es troben a la xarxa. Això mostra l’elevat 

participació dels centres a Internet, i abunden majoritàriament les webs. 

 

 

 

 

 

Pàgina web o bloc 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid web 100 63,7 63,7 63,7 

bloc 48 30,6 30,6 94,3 

No en tenen 9 5,7 5,7 100,0 

Total 157 100,0 100,0  
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2) Resultats obtinguts a la Categoria 2 

 

Sobre l’aspecte de si es manté o no actualitzada, la gran majoria de les pàgines o webs 

sí es mantenen al dia (87,9%). Són una gran minoria aquelles que es mostren inactives 

dins la xarxa (12,1%): 

Actualitzada? 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Si 138 87,9 87,9 87,9 

No 19 12,1 12,1 100,0 

Total 157 100,0 100,0  
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3) Resultats obtinguts a la Categoria 3: 

I aquestes pàgines web tenen enllaçats altres blocs de classes, grups, alumnes, AMIPAS, 

etc.? Tot i que s’esperava un percentatge més elevat, també s’han mostrat uns nivells 

força positius: 73,2% sí tenen enllaços a altres blocs del centre, front al 26,8% que no. 

Enllaços a blocs? 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Si 115 73,2 73,2 73,2 

No 42 26,8 26,8 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Resultats obtinguts a la Categoria 4: 

Quant a les opcions de contacte, les respostes són bastant diverses i dispars. Gairebé totes 

les pàgines web tenen una opció de contacte, o bé a través de formularis oberts dins les 

mateixes eines, o bé amb un apartat d’identificació amb el correu electrònic, l’adreça i el 

telèfon. Tan sols un 29,3% de les webs/blocs no conten cap tipus de servei de contacte, 

percentatge més elevat de l’esperat. Mentre que els que sí tenen contacte són l’opció de 

correu a l’equip directiu donant el correu oficial del centre (el que posa la conselleria 

d’educació), i és la més elevada (63,7%). Tan sols un 1,% era específic cap a la direcció 

del centre, un 0,6% al professorat, i un 5,1% era l’opció altres, que es correspon a l’opció 

del formulari on-line, per exemple. 
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Opcions de contacte 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Direcció 2 1,3 1,3 1,3 

Equip Directiu 100 63,7 63,7 65,0 

Professorat 1 ,6 ,6 65,6 

Altres 8 5,1 5,1 70,7 

No 46 29,3 29,3 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Resultats obtinguts a la Categoria 5: 

Quant al motiu d’aquest contacte, en la gran majoria de casos no es pot saber (89,9%), 

doncs com s’ha dit abans l’opció era posar les dades de contacte a la pàgina web i, en cas 

de necessitar informació, s’ha de cridar al telèfon corresponent, enviar un correu 

electrònic o anar directament al centre. Els centres que disposaven d’un formulari en la 

mateixa web/bloc de contacte sí tenien l’opció de poder saber, per part del centre, el motiu 

d’aquesta sol·licitud (4,5%). Un 0,6% tenia l’opció de posar-se en contacte amb el centre 

en cas de reunions no assistides. Finalment, hi ha un 5,1% que el motiu podia ser d’altres 

tipus als indicats en aquesta graella inicial. 
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Motiu del contacte 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Informació reunions no 

assistides 
1 ,6 ,6 ,6 

Altres 8 5,1 5,1 5,7 

No es sap 141 89,8 89,8 95,5 

Es pot saber 7 4,5 4,5 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

A continuació, s’exposaran els resultats de la graella específica. 

6) Resultats obtinguts a la Categoria 6: 

En un primer terme, s’analitza si la pàgina web/bloc conté informació general del centre 

(trets d’identitat, oferta educativa...). Els resultats són contundents, doncs un 86% sí té un 

apartat específic d’informació, front un 14%, que no s’hi troben dades d’aquest tipus al 

seu bloc o web. 
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Informació general del centre? 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Si 135 86,0 86,0 86,0 

No 22 14,0 14,0 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

7) Resultats obtinguts a la Categoria 7: 

S’hi poden afegir comentaris o entrades en aquests? Si ens hi fixem, el percentatge és 

bastant similar a la primera graella analitzada sobre si era bloc o web. Un 33,8% sí deixa 

afegir comentaris o entrades (comentaris en el 100% dels casos, doncs es tracten de webs 

interactives o blocs), front el 66,2% que no. Per tant, són un percentatge prou baix les 

famílies que poden interactuar amb aquestes eines amb el centre. 

Es poden afegir comentaris o entrades? 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Si 53 33,8 33,8 33,8 

No 104 66,2 66,2 100,0 

Total 157 100,0 100,0  
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8) Resultats obtinguts a la Categoria 8: 

Respecte a si hi ha notícies del centre, informacions rellevants sobre el dia a dia, etc., el 

percentatge de SÍ és elevat (86,6%), front un 13,4& que no en tenen, i simplement pengen 

fotografies sobre el seu dia a dia a posteriori. 

Hi ha notícies? 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Si 136 86,6 86,6 86,6 

No 21 13,4 13,4 100,0 

Total 157 100,0 100,0  
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9) Resultats obtinguts a la Categoria 9: 

L’aspecte analitzat sobre si es troben publicats els documents de centre és un fet que crida 

bastant l’atenció, doncs tan sols un 58% sí en tenen, i en algunes ocasions no tots; mentre 

que el 42% no disposen d’aquests documents de forma oberta per a les famílies i qualsevol 

persona que vulgui consultar quin Pla d’Acollida tenen, quina és la seva PGA o el seu 

PEC, etc. Crida l’atenció que poc més de la majoria dels centres analitzats no tinguin a 

l’abast de qualsevol aquests documents tan importants, en molts casos, per a les famílies 

i la seva coneixença total del centre en el qual s’està educant el seu infant. 

Documents de centre? 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Si 91 58,0 58,0 58,0 

No 66 42,0 42,0 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

 

10) Resultats obtinguts a la Categoria 10: 

Quant a si mantenen una opció per a tenir les famílies informades sobre aspectes 

específics com reunions, esdeveniments, sortides, activitats... hi ha un elevat percentatge 

de pàgines que no tenen aquests tipus d’informacions a l’abast de les famílies a través de 

les seves pàgines web/blocs (50,3%). Un 6,4% tenen informació relativa a reunions, un 

1,9% sobre les sortides que fan els infants, un 33,1% sí tenen a l’abast informació respecte 
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a activitats complementàries (Diades, Festivitats...) que realitza el centre (en molts casos, 

coincideix amb activitats que requereixen la col·laboració de les famílies); i, finalment, 

un 8,3% correspon a l’adjectiu altres, que correspon a diverses opcions (actes de reunions, 

circulars informatives dels polls, etc.). 

Apartat informatiu sobre reunions 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Reunions 10 6,4 6,4 6,4 

Sortides 3 1,9 1,9 8,3 

Activitats complementàries 52 33,1 33,1 41,4 

Altres 13 8,3 8,3 49,7 

No 79 50,3 50,3 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

11) Resultats obtinguts a la Categoria 11 

Quant a l’existència d’un apartat informatiu sobre formació, tant a mestres, pares, 

alumnes, etc., el percentatge que domina en aquest cas és el negatiu: un 90,4% dels centres 

no disposen d’aquest tipus d’informació. Tan sols un 6,4% respon a la formació destinada 

a les famílies i un 3,2% en general a tots els col·lectius. Ni per a mestres, ni per a alumnes 

s’han donat casos en les pàgines analitzades. 
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Apartat informatiu sobre formació 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Per famílies 10 6,4 6,4 6,4 

En general 5 3,2 3,2 9,6 

No 142 90,4 90,4 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 
 

12) Resultats obtinguts a la Categoria 12: 

Finalment, el darrer apartat analitzat fou el de si disposaven d’un apartat específic de 

famílies, tant en forma d’enllaç, pestanyes informatives dins la mateixa web, etc. Un 

36,9% no tenen cap tipus d’informació relativa a les famílies o alguna de les seves 

agrupacions; un 19,7% tenen un enllaç directe al bloc de l’APIMA (en cas que el tinguin); 

un 42% (percentatge que ha cridat l’atenció pel seu nivell elevat) disposen d’una pestanya 

dins la mateixa web on s’hi troba informació relativa a les APIMAS, informació per les 

famílies, etc.; i finalment, tant les entrades publicades per famílies com els foros disposen 

d’un 06,% cada una de les opcions. 
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Apartat específic de/per famílies? 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Blocs APIMAS 31 19,7 19,7 19,7 

Pestanyes 66 42,0 42,0 61,8 

Entrades publicats per famílies 1 ,6 ,6 62,4 

Foros 1 ,6 ,6 63,1 

No 58 36,9 36,9 100,0 

Total 157 100,0 100,0  

 

 
 

5.3.CONCLUSIONS I LIMITACIONS DEL TREBALL DE CAMP 

A continuació, es presentaran les conclusions extretes de l’anàlisi de l’estat de la qüestió. 

Es començarà detallant aquells resultats extrets de la primera graella, la d’informació 

general de les pàgines webs i blocs. 

Quant a la primera categoria, es tractava d’analitzar quines escoles tenien web, bloc o no 

estaven presents a la xarxa. Crida l’atenció que encara, avui en dia, no se’n beneficiïn de 

l’ús d’aquestes eines tots els centres; i és que un total de 9 CEIP’s analitzats no disposen 

de cap de les dues opcions. Tot i que, podria ser, que hi fossin presents amb altres eines 

no analitzades en aquest treball de camp (Xarxes Socials, plataformes educatives, etc.). 
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No obstant això, la grandíssima majoria dels centres analitzats (94,3%) sí utilitzen una de 

les dues eines, tot i que predomina una mica més la pàgina web. Això significa que una 

grandíssima part de la mostra analitzada sí creu convenient mantenir-se connectat en 

aquesta xarxa, tot i que, com veurem a continuació, pot ser això no es doni en tots els 

casos. 

I és que no totes les escoles mantenen aquests canals de comunicació actualitzats, no es 

duen al dia. Com ja s’avançava al marc teòric, totes les eines TIC tenen unes avantatges 

i uns inconvenients, i un d’ells era la implicació que demanden, per part del centre o del 

responsable de les eines, en mantenir-les actualitzades, amb la informació al dia. 

Un 12,1%, el que equival a un total de dinou CEIP’s, responen negativament a la pregunta 

de la categoria 2 sobre si es mantenen actualitzats, i és clar que és un cost de temps 

important. Però si es manté al dia es podran establir canals de comunicació més constants 

i oberts família-escola, i es fomentarà encara més la participació d’aquestes en el dia a 

dia del centre, doncs ja n’estaran assabentats de tot el que fan els seus infants. 

Quant als resultats obtinguts a la categoria 3, la majoria dels centres també tenen enllaçats 

altres blocs i pàgines de grups-classe, el que facilita a les famílies el poder accedir a elles 

de forma més senzilla. En línies generals, qui crea el quadern de bitàcola a l’aula és el 

mestre/tutor, i pot ser no cada any és el mateix. Per als pares, i els propis alumnes, els pot 

ser una ajuda ben gran el fet de poder tenir en una pàgina web general (de centre) l’enllaç 

al grup específic al que vol trobar informació. I, alhora, tenir tot allò relacionat amb el 

centre a l’abast. Per tant, el 73,2% de les escoles que sí tenen enllaçats tots els blocs dins 

una mateixa pàgina, és un forma també de tenir lligats tots els grups-classe, i tot el que 

s’hi fa dia a dia, fomentant la idea de comunitat. 

Pot ser, emperò, el restant de CEIP’s que no hi tenien aquest accés fou perquè no 

existeixen aquests blocs específics, i tan sols compten amb una pàgina web general per a 

arribar a totes les famílies. Però aquest aspecte no s’ha analitzat a través d’aquestes 

graelles. 

La categoria 5 respon al contacte que s’hi pot mantenir a través de les pàgines web, i la 

gran majoria han respost de la mateixa forma. Simplement, posant una pestanya, o un 
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requadre, amb informació de contacte i donant el correu electrònic oficial amb domini de 

la Conselleria d’Educació de les Illes Balears. Aquest correu pertany a l’Equip Directiu 

de l’escola, sense especificar si la recepció es fa a nivell de direcció, de cap d’estudis o 

de secretaria. Per tant, el fet de tenir aquest mètode de contacte amb un correu electrònic 

que ni es pot saber a quin dels tres membres de l’equip directiu pertany, deixa una mica 

imprecís el possible contacte entre família-escola. 

Mentre que d’altres opten per a crear formularis, dins la mateixa direcció web, on posar-

se en contacte amb el centre indicant nom, correu electrònic, telèfon, motiu... Així, per al 

centre és molt més fàcil poder saber el tipus de consulta que entren a través d’aquest 

formulari, qui es posa en contacte amb ells, etc., sense haver d’utilitzar correus 

institucionals o personals, en el cas de les famílies i els professors. 

I també és beneficiosa aquesta darrera aportació dels formularis a l’hora de respondre la 

darrera categoria de la graella general, la finalitat del contacte. Oferint un simple correu 

electrònic com a mode de comunicació no deixa moltes opcions per plasmar, per part de 

les famílies, quin tipus d’informació es requereix. A través del formulari, no només es 

sap qui s’està posant en contacte amb el centre (quina família o alumne), sinó també per 

a què, quina és la seva consulta. Però, després d’haver analitzat els resultats obtinguts, tan 

sols set centres dels cent cinquanta-set disposen d’aquesta opció de contacte.  

I, a continuació, s’extrauran les conclusions de la graella d’informació específica. En 

general, la gran majoria de centres responen afirmativament a moltes de les categories 

analitzades. Començant per la primera, un 86% (el que equival a cent trenta-cinc centres) 

sí tenen a la pàgina web o bloc un apartat d’informació del context de l’escola, la seva 

situació, instal·lacions, etc. Són uns resultats positius, doncs es mostra una intencionalitat 

de deixar evidenciats quins són els trets que els defineixen, per tal de donar a conèixer 

molt més el seu centre i les seves característiques. 

També es mostren positius els resultats obtinguts a la categoria 8, gairebé tots els centres 

analitzats tenen un apartat de notícies del seu dia a dia a l’escola. No passa el mateix amb 

els resultats de la categoria 9, doncs tan sols un 58% tenen públics els seus documents 

institucionals.  
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Tampoc resulten tan positius els resultats obtinguts a d’altres categories, com a la 7, on 

s’analitza si les famílies poden afegir comentaris i/o entrades a les pàgines web o blocs. 

Com era d’esperar, els resultats obtinguts en aquesta són molt similars a la categoria 1, 

doncs el bloc és una eina que ja permet aquesta acció. En canvi, les pàgines web són 

dissenys únics que simplement els creadors i administradors poden modificar. No obstant 

això, el que sí s’ha observat al llarg de l’anàlisi de les webs i blocs és que algunes pàgines 

permeten l’accés a plataformes educatives, el qual seria interessant analitzar si les famílies 

hi tenen accés, si poden fer modificacions, crear espais per famílies, etc. A més, el fet de 

poder afegir comentaris no implica una millor participació dels pares, doncs no tots els 

blocs (sí permeten aquesta opció) hi tenen escrits d’algun familiar. També seria un objecte 

d’anàlisi interessant, però en aquesta graella no s’ha dut a terme. 

La categoria 10 responia a si els centres penjaven als seus espais circulars informatives 

per a les famílies, i aquestes podien ser les mateixes que es donen en paper a l’alumnat. 

Un 50,3% dels centres analitzats no disposen d’aquesta informació a les seves webs o 

blocs. Crida l’atenció aquest número tan gran, doncs més de la meitat de les escoles no 

tenen aquesta opció; i plasmar-ho pot ser un inici important per a fomentar la participació 

dels pares dins els centres. En moltes ocasions, la no assistència de reunions per 

incompatibilitat horària fa que les famílies no s’acabin d’implicar dins la vida de les 

escoles. Tenir al seu abast, en un simple clic a través de la seva plana web, aquesta 

informació pot ser un gran benefici per a fomentar aquesta bona relació.  

La formació també és un aspecte que s’ha valorat negativament en aquest anàlisi, doncs 

un 90,4% dels centres no disposen d’aquest tipus d’informació a les seves pàgines web o 

blocs. Podria ser un aspecte a millorar també, per part de les escoles, ja que en moltes 

ocasions els pares demanden de formació relativa als mètodes d’ensenyament-

aprenentatge empleats als seus centres, o formació específica en algun camp en concret, 

etc.  

La darrera categoria, l’apartat de famílies, s’ha analitzat de forma positiva, tot i que amb 

menys resultats dels esperats. Un 36,9% de les escoles no disposa, a les seves pàgines 

web o blocs, de cap apartat, enllaç o pestanya referent a les famílies o a les associacions 

de participació de pares i mares pertinents (APIMAS o Consell Escolar). Sí és cert que la 
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majoria sí tenen algun canal de comunicació obert en aquesta via, però no s’han donat 

resultats tan positius i contundents com en el cas de les notícies (categoria 8). 

I donats tots aquests resultats, i sobretot fixant-se en la darrera categoria, es podria inclòs 

corroborar la teoria de Macià Mordalba (2016) de la diferència entre canals de 

comunicació i canals d’informació. Les pàgines webs i blocs analitzats confirmen la 

unidireccionalitat de les informacions en aquest sentit (des de l’escola cap a les famílies), 

sense permetre en la majoria dels casos la intervenció i participació de les famílies. És 

clar que és un aspecte positiu el fet d’estar informats, a nivell gairebé diari, de tot el que 

passa a les escoles. Però seria més interessants treballar de forma que les famílies puguin 

interaccionar amb les eines de què disposa el centre.  

Un altre punt que cal destacar és que el Govern de les Illes Balears ha propulsat un domini 

per a què els propis centres puguin crear una pàgina web de forma més senzilla i ràpida. 

El domini es diu eduwebs.caib.es i ja hi ha alguns centres que ho utilitzen. A més, aquesta 

pàgina web també disposa d’una plataforma educativa, en la que amb un usuari i 

contrasenya (ho sol·licites a través del centre), pots accedir al teu portal. No s’ha pogut 

valorar molt bé aquesta eina, ja que no es disposava dels permisos suficients per entrar-

hi, però seria interessant analitzar-la detalladament, veure quines són les possibilitats que 

ofereix, quina implicació podria tenir en la millora de la comunicació família-escola, etc. 

Finalment, també cal dir que s’ha observat, tot i que no s’ha analitzat detalladament, que 

en algunes pàgines webs i blocs, els centres han enllaçat els seus comptes de Xarxes 

Socials. Això mostra un intent d’anar més enllà, i opten per una bidireccionalitat més 

factible entre ambdós col·lectius, doncs aquestes eines permeten un intercanvi més 

dinàmic, instantani, i d’interacció real. 

En definitiva, s’ha analitzat que les pàgines web i els blocs poden ser unes bones eines 

per mantenir informades a les famílies, sempre i quant s’utilitzin de forma correcta, però 

no són del tot idònies si el que es pretén és fer partícips a les famílies en altres situacions 

més quotidianes del dia a dia. 

És clar que utilitzar-les serà un punt molt positiu i favorable, que les famílies entendran 

com una passa endavant per al treball conjunt i la comunicació. Però, en cas que es vulgui 
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mantenir, les pàgines web i els blocs són una eina que no han de quedar reduïdes a simples 

publicacions d’imatges d’activitats puntuals que realitzen els infants i que es pengen a 

posteriori; sinó que s’han d’utilitzar com a una font de comunicació més plena i àmplia. 

 

  



La comunicació família-escola: eina en la gestió dels processos interpersonals per a l’equip directiu. 

 

53 
 

6. CONCLUSIONS I LIMITACIONS 

En primer lloc, cal dir que aquest treball s’ha realitzat seguint una motivació inicial. La 

relació entre la família i l’escola és una realitat que es troben els centres avui en dia, i en 

moltes ocasions no es sap gestionar de forma que sigui beneficiosa pels dos col·lectius. I 

tot i que els centres tinguin una funció principal, la funció educativa, també han de 

disposar d’altres tipus d’eines per a dur endavant la seva tasca. 

I és que l’Equip Directiu té un treball important de gestió dels recursos humans de què 

disposa, i les famílies en formen part d’aquest context. I és per això que s’ha aprofitat 

aquest treball de Fi de Màster per a intentar relacionar els dos contextos que aquí s’hi 

treballen: la gestió dels recursos humans i l’ensenyança educativa. 

Però abans de tot això, hi ha d’haver voluntat per a canviar la situació, ganes de passar 

per tots els entrebancs que pugui suposar un canvi. Així, com qualsevol aspecte que es 

vol millorar, facilitar una bona comunicació família-escola, tant per part del centre, i 

l’equip directiu com a màxim exponent, com per part dels pares i mares dels infants 

necessita el seu temps, el seu espai perquè es vagi desenvolupant poc a poc. Porque si a 

participar sólo se puede aprender participando, mejor o peor, ya estamos empezando a 

hacerlo (Fernández Prada, 2003, p.53).  

A l’hora de realitzar aquest treball, s’han trobat nombroses dificultats. La primera, i tot i 

que pot semblar contradictori, ha estat la gran quantitat d’informació que s’hi troba 

respecte el tema en qüestió. Ha estat complicat posar barreres, intentar no entrar en temes 

que significaria obrir portes a començar un nou treball, i simplificar la recerca en tot allò 

que s’ha centrat aquest treball: fomentar la comunicació entre la família i l’escola a través 

de l’ús d’eines que ens proporcionen les TIC, i valorar-ne el seu ús real i actual amb 

l’anàlisi de les cent cinquanta-set escoles públiques d’educació infantil i primària de 

Mallorca. 

No obstant això, el marc teòric és un punt d’inici per a justificar el treball de camp. Per 

què és important mantenir una bona comunicació família-escola? Per què és necessari 

treballar de forma cooperativa ambdós col·lectius? I, tot i que en cap moment s’ha deixat 

de banda aquesta visió de gestió de recursos humans, sí que és cert que s’ha dut a terme 
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des d’una vessant molt més educativa, fet que ha comportat alhora un benefici i una 

dificultat. 

Benefici perquè és l’àmbit de treball de l’autora d’aquest escrit, i per tant era molt més 

factible extrapolar-ho al camp d’actuació real. Però dificultós perquè s’havia de mantenir, 

en tot moment, la línia de gestió de recursos humans.  

El treball de camp també ha aportat informació rellevant en aquest àmbit, doncs s’ha 

pogut analitzar el nivell d’ús de les pàgines web i blocs dels centres com a mitjans de 

comunicació. Les aportacions d’alguns autors en el Marc Teòric han ajudat en el disseny 

i elaboració de les graelles pel seu anàlisi, doncs era més fàcil dissenyar una línia 

estratègica a seguir, i acotar quins aspectes es volien analitzar. 

Com s’ha dit anteriorment, una de les dificultats era acotar l’objecte d’anàlisi, doncs 

mentre s’anava fent una lectura bibliogràfica de la qüestió, anaven sorgint nous dubtes o 

debats per encetar nous treballs. Així, ha sorgit la possibilitat d’ampliar, en un futur, 

aquest treball des d’un nou àmbit. 

I és que, actualment, tant mestres com pares/mares/tutors es queixen de la falta d’habilitat 

comunicativa que mostren els mestres davant situacions de relació com podrien ser les 

entrevistes i les reunions amb les famílies. Qualsevol intercanvi d’informació necessita 

comunicació, i la forma com es transmet el missatge té un pes important en la persona 

que el rep.  

No totes les persones tenen la mateixa capacitat de comunicació i transmissió de 

coneixements, i tant mestres com l’equip directiu d’un centre educatiu es troben, 

constantment, davant situacions en la què han de mostrar les seves habilitats 

comunicatives. Per tant, seria interessant indagar sobre quin és l’estat actual de la 

formació, tant inicial com contínua, que reben els docents per a millorar o enfortir aquest 

aspecte (Intxausti, 2014). 

Finalment, la realització d’aquest treball no tan sols ha aportat nous coneixements del 

tema en qüestió, sinó que ha anat molt més enllà. Ha ajudat a desenvolupar, adquirir i 

millorar en algunes de les competències que defineixen aquest Màster de Gestió de 

Recursos Humans. El fet d’haver de fer una recerca bibliogràfica ha ajudat a comprendre 
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coneixements que aporten una base teòrica, per tal de desenvolupar-los de forma original 

i enllaçar-los amb idees preexistents, i així, poc a poc, anar creant una bona fonamentació 

per a desenvolupar, posteriorment, el treball d’anàlisi i de camp. 

Al llarg de tot un curs, els estudiants anem formant-nos en coneixements concrets i 

específics del màster, i aquest TFM ha suposat aplicar-los en ell, veure la capacitat per 

sintetitzar, resoldre dubtes i problemes, i en definitiva plasmar tot allò après en les 

diferents matèries cursades. 

I, com s’ha dit anteriorment, no tan sols ens hem quedat aquí, sinó que la realització 

d’aquest treball suposa també obrir noves portes a investigacions que neixen arrel de tot 

el treballat en aquest camp, a manifestar les ganes i les intencions de seguir endavant en 

el procés d’adquisició de coneixements. 
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8. ANNEXES 

8.1. GRAELLES AMB ELS RESULTATS OBTINGUTS A CADA VARIABLE 

PER A L’ANÀLISI DEL TREBALL DE CAMP 

8.2.LLISTAT D’OFERTA EDUCATIVA ALS CENTRES PÚBLICS 

D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A LES ILLES BALEARS (CURS 

2016-2017) 

8.3.EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES PER A FOMENTAR LA 

COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

 



GRAELLA D'INFORMACIÓ GENERAL
CEIP WEB/BLOC ACTUALITZADA? ENLLAÇOS BLOCS CONTACTE MOTIU CONTACTE

PERE ROSSELLÓ I OLIVER 1 1 1 1 6

NORAI 1 1 1 1 6

PORTA DES MOLL 1 1 1 4 5

S'ALBUFERA 1 1 1 2 5

S'HORT DES FASSERS 1 1 1 2 5

PARE BARTOMEU POU 1 1 1 2 6

ELS MOLINS 2 1 1 5 6

ES VINYET 1 1 1 2 6

SES BASSETES 2 1 2 5 6

ARIANY 1 2 2 5 6

NA CARAGOL 1 1 1 2 5

ROSA DELS VENTS 1 1 2 2 6

BINISSALEM 1 1 2 5 6

ROBINES 1 1 1 2 6

ELS MOLINS BÚGER 2 1 1 4 5

GASPAR SABATER 2 1 1 5 6

MESTRE COLOM 1 1 1 2 5

BENDINAT 1 1 1 2 6

CAS SABONERS 1 1 2 5 6

GALATZÓ 2 1 1 5 6

REI JAUME I 1 1 1 2 6

PUIG DE SA GINESTA 1 1 1 2 6

PUIG DE SA MORISCA 1 1 2 2 6

SES QUARTERADES 1 1 1 2 6

SES ROTES VELLES 1 1 1 2 6

SON CALIU 1 1 1 2 6

SON FERRER 1 1 1 2 5

XALOC 1 1 1 2 6

LLORENÇ RIBER 2 1 1 5 6

JOAN VENY I CLAR 1 1 1 2 6



S'ALZINAR 2 1 1 5 6

S'AUBA 1 1 1 2 6

BARTOMEU ORDINES 1 1 1 2 6

NADAL CAMPANER ARROM 1 1 1 2 6

ROBERT GRAVES 3 2 2 5 5

GABRIEL COMAS I RIBAS 1 1 1 2 7

GABRIEL PALMER 2 2 2 5 6

INSPECTOR JOAN CAPÓ 1 1 1 5 6

MIGJORN 1 1 1 5 6

REINA SOFIA DE S'HORTA 1 1 1 5 6

S'ALGAR 1 1 1 2 6

FORNALUTX 2 1 2 5 6

LLEVANT 2 1 1 5 6

MIQUEL DURAN I SAURINA 2 1 1 2 6

PONENT 1 1 1 2 6

ANTÒNIA ALZINA 2 1 1 2 6

ES PUIG 1 1 1 5 6

DURAN ESTRANY 1 1 1 5 6

BADIES 2 1 2 2 6

REI JAUME III 1 1 1 2 6

SA MARINA DE LLUCMAJOR 1 1 1 2 6

S'ALGAR (S'ARENAL) 3 2 2 4 6

SON VERÍ 2 1 1 2 6

URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR 1 1 1 2 6

JAUME VIDAL I ALCOVER 1 1 1 2 6

MESTRE PERE GARAU 1 2 2 2 6

MITJÀ DE MAR 1 1 1 2 6

MOLÍ D'EN XEMA 2 1 2 2 6

SES COMES 2 1 1 5 6

SIMÓ BALLESTER 2 1 1 5 6

TALAIOT 3 2 2 5 6

ES CANYAR 1 1 2 2 6

MONTAURA 2 1 1 2 6



MARIA DE LA SALUT 2 1 1 2 6

MIQUEL COSTA I LLOBERA (PALMA) 1 1 2 4 7

BLANQUERNA 1 1 1 4 7

GABRIEL JANER MANILA 1 1 2 2 6

NOVA CABANA 2 1 1 5 6

SES CASES NOVES 1 1 1 2 6

JOAN MAS I VERD 1 1 1 2 6

GUILLEM BALLESTER I CERDÓ 1 1 1 2 6

AINA MOLL I MARQUÉS 2 1 1 2 6

ANSELM TURMEDA 3 2 2 5 6

GÈNOVA 1 1 2 2 6

MARIAN AGUILÓ 1 1 1 2 6

EL TERRENO 1 2 2 2 6

REI JAUME I 1 1 1 2 6

SANTA CATALINA 1 1 1 2 6

SON ANGLADA 1 1 1 2 6

SON QUINT 1 1 1 2 6

SON SERRA 1 1 2 2 6

CAS CAPISCOL 1 1 2 2 6

DE PRÀCTIQUES 1 1 1 5 6

ES SECAR DE LA REAL 3 2 2 5 6

ESTABLIMENTS 1 1 1 2 6

FELIP BAUÇÀ 2 1 1 4 7

MARIA ANTÒNIA SALVÀ 2 1 2 5 6

MIQUEL COSTA I LLOBERA (POLLEN 2 1 1 2 6

SA INDIOTERIA 1 1 1 2 6

SON OLIVA 1 1 2 2 6

SON PISÀ 1 1 2 2 6

ALEXANDRE ROSSELLÓ 2 1 2 2 6

CAMILO JOSE CELA 1 1 2 5 6

COLL D'EN RABASSA 1 1 1 2 6

ES MOLINAR, INFANT FELIP 1 1 1 4 7

ES PONT 2 1 1 2 6



ES VIVERO 2 1 1 2 6

ESCOLA GRADUADA 2 1 1 2 6

GABRIEL VALLSECA 1 2 2 5 6

JAFUDÀ CRESQUES 2 1 1 2 6

JOAN CAPÓ 2 1 1 2 6

LA SOLEDAT 1 1 1 2 6

MIQUEL PORCEL 2 1 1 2 6

PINTOR JOAN MIRÓ 2 1 1 2 6

RAFAL NOU 2 1 1 2 6

RAFAL VELL 1 1 2 2 6

SA CASA BLANCA 3 2 2 5 6

SANTA ISABEL 1 1 2 2 6

SON CANALS 2 1 1 2 6

SON FERRIOL 1 1 1 2 6

SON RULLAN 2 1 1 2 6

GABRIEL VALLSECA 1 2 2 5 6

CAN PASTILLA 1 1 1 2 6

ELS TAMARELLS 1 1 1 2 6

ES PIL·LARÍ 1 1 1 2 6

SANT JORDI 2 1 1 5 6

S'ARANJASSA 2 1 1 2 6

JUNÍPER SERRA 1 1 1 2 6

JOAN MAS 1 1 1 4 7

MIQUEL COSTA I LLOBERA (MARRAT 2 1 1 5 6

MIQUEL CAPLLONCH 2 1 1 5 6

PORT DE POLLENÇA 1 1 1 3 4

ESCOLA NOVA 1 1 1 2 6

PUIG DE NA FÀTIMA 1 1 1 5 6

SA GRADUADA (SA POBLA) 1 1 1 2 6

SON BASCA 2 1 1 2 6

TRESORER CLADERA 2 1 1 2 6

VIALFÀS 1 1 1 5 7

SON JUNY 2 1 1 2 6



MESTRE GUILLEM GALMÉS 1 1 1 2 6

PUNTA DE N'AMER 1 1 1 2 6

SANT MIQUEL 1 2 2 5 6

MESTRE GUILLEMET 2 1 1 5 6

ELEONOR BOSCH 1 1 1 2 6

VORA MAR 1 1 1 2 6

MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET 1 1 1 2 6

BLAI BONET 1 1 1 2 6

CALONGE 2 2 2 5 6

MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ 3 2 2 5 6

SANT DOMINGO 2 2 2 5 6

SANTA MARIA DEL MAR 1 1 1 2 6

ES PUTXET 2 1 1 5 6

ES TORRENTET 2 1 1 5 6

SES ROQUES 1 1 1 2 6

S'OLIVAR 2 1 2 5 6

CAN BRIL 1 1 1 2 6

COLÒNIA DE SANT JORDI 1 1 1 2 6

SES SALINES 1 2 2 5 6

RODAMILANS 1 1 1 2 6

ES FOSSARET 3 2 2 5 6

ES PUIG (LLOSETA) 1 1 1 2 6

PERE CERDÀ 1 1 1 2 6

SES MARJADES 3 2 2 5 6

JAUME FORNARIS I TALTAVULL 1 1 1 2 6

NA PENYAL 1 1 2 2 6

NICOLAU CALAFAT 1 1 1 2 6

ES CREMAT 1 1 1 2 6



GRAELLA D'INFORMACIÓ ESPECÍFICA
CEIP INF. GENERAL INF. METODOLOGIA NOTÍCIES DOCUMENTS INF. REUNIONS INF. FORMACIÓ FAMÍLIES

PERE ROSSELLÓ I OLVER 2 2 1 2 5 4 1

NORAI 1 2 1 1 2 4 2

PORTA DES MOLL 1 2 1 1 5 4 5

S'ALBUFERA 1 2 1 1 4 4 2

S'HORT DES FASSERS 1 1 1 1 3 4 2

PARE BARTOMEU POU 1 2 1 2 5 4 5

ELS MOLINS 2 1 1 2 5 4 3

ES VINYET 1 2 1 1 1 4 5

SES BASSETES 2 1 1 2 5 4 5

ARIANY 2 2 2 2 3 4 5

NA CARAGOL 2 2 2 2 5 4 1

ROSA DELS VENTS 1 2 1 1 5 4 5

BINISSALEM 1 2 1 1 3 4 5

ROBINES 1 2 1 2 3 2 1

ELS MOLINS BÚGER 1 2 1 2 5 4 1

GASPAR SABATER 1 1 1 1 4 4 1

MESTRE COLOM 1 2 1 1 5 4 1

BENDINAT 1 2 1 1 1 2 2

CAS SABONERS 2 2 1 1 5 4 5

GALATZÓ 1 1 1 1 4 4 1

REI JAUME I 1 2 1 1 5 4 1

PUIG DE SA GINESTA 1 2 1 1 3 4 2

PUIG DE SA MORISCA 1 2 1 1 5 4 2

SES QUARTERADES 1 2 1 1 1 4 2

SES ROTES VELLES 1 1 1 1 1 4 2

SON CALIU 1 1 1 1 1 2 1

SON FERRER 1 2 1 1 3 4 2

XALOC 1 2 1 1 5 4 5

LLORENÇ RIBER 1 1 1 1 5 4 2

JOAN VENY I CLAR 1 1 1 1 3 4 2



S'ALZINAR 1 1 1 1 3 4 2

S'AUBA 1 2 1 1 5 4 5

BARTOMEU ORDINES 1 2 1 1 4 4 2

NADAL CAMPANER ARROM 1 2 1 1 4 4 1

ROBERT GRAVES 2 2 2 2 5 4 5

GABRIEL COMAS I RIBAS 1 2 1 1 3 4 5

GABRIEL PALMER 1 1 2 2 5 4 5

INSPECTOR JOAN CAPÓ 1 2 1 1 5 4 2

MIGJORN 1 1 1 1 3 4 2

REINA SOFIA DE S'HORTA 1 2 1 1 3 2 1

S'ALGAR 1 2 1 1 3 4 2

FORNALUTX 1 1 1 2 5 4 5

LLEVANT 1 1 1 1 3 4 5

MIQUEL DURAN I SAURINA 1 1 1 2 1 4 1

PONENT 1 2 1 1 3 4 2

ANTÒNIA ALZINA 1 1 1 1 3 2 2

ES PUIG 1 2 1 1 5 2 2

DURAN ESTRANY 1 2 1 1 5 4 1

BADIES 1 1 1 1 5 4 5

REI JAUME III 1 2 1 1 3 4 1

SA MARINA DE LLUCMAJOR 1 2 1 1 3 4 2

S'ALGAR (S'ARENAL) 2 2 2 2 5 4 5

SON VERÍ 1 1 1 2 5 4 2

URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR 1 2 1 1 5 4 5

JAUME VIDAL I ALCOVER 1 2 1 1 5 4 2

MESTRE PERE GARAU 1 2 1 2 5 4 2

MITJÀ DE MAR 1 2 1 2 4 2 2

MOLÍ D'EN XEMA 1 1 1 2 5 4 5

SES COMES 1 1 1 2 5 4 1

SIMÓ BALLESTER 1 1 1 2 5 4 1

TALAIOT 2 2 2 2 5 4 5

ES CANYAR 1 2 1 2 5 4 2

MONTAURA 1 1 1 1 5 4 5



MARIA DE LA SALUT 1 1 1 2 1 4 2

MIQUEL COSTA I LLOBERA (PALMA) 1 2 1 1 3 4 1

BLANQUERNA 1 2 1 2 3 3 2

GABRIEL JANER MANILA 1 2 1 1 5 4 2

NOVA CABANA 1 1 1 1 5 4 1

SES CASES NOVES 1 2 1 1 4 4 2

JOAN MAS I VERD 1 1 1 1 3 4 2

GUILLEM BALLESTER I CERDÓ 1 2 1 2 3 4 5

AINA MOLL I MARQUÉS 1 1 1 1 3 4 1

ANSELM TURMEDA 2 2 2 2 5 4 5

GÈNOVA 1 2 1 1 5 4 5

MARIAN AGUILÓ 1 2 1 1 2 4 2

EL TERRENO 2 2 2 2 5 4 5

REI JAUME I 1 2 1 1 5 4 2

SANTA CATALINA 1 2 1 1 4 4 2

SON ANGLADA 1 2 1 1 3 4 2

SON QUINT 1 2 1 1 3 4 1

SON SERRA 1 2 1 1 1 4 5

CAS CAPISCOL 1 2 1 2 5 4 2

DE PRÀCTIQUES 1 2 1 1 1 4 2

ES SECAR DE LA REAL 2 2 2 2 5 4 5

ESTABLIMENTS 1 2 1 2 3 4 2

FELIP BAUÇÀ 1 1 1 1 3 4 2

MARIA ANTÒNIA SALVÀ 2 1 2 1 5 4 5

MIQUEL COSTA I LLOBERA (POLLEN 1 1 1 1 3 4 5

SA INDIOTERIA 1 2 1 1 3 4 5

SON OLIVA 1 2 1 2 5 4 5

SON PISÀ 1 2 1 1 3 4 5

ALEXANDRE ROSSELLÓ 1 1 1 1 5 4 2

CAMILO JOSE CELA 1 2 1 2 5 4 2

COLL D'EN RABASSA 1 2 1 1 5 4 5

ES MOLINAR, INFANT FELIP 1 2 1 1 3 4 2

ES PONT 1 2 1 2 3 4 5



ES VIVERO 1 1 1 2 3 4 1

ESCOLA GRADUADA 1 1 1 2 5 4 1

GABRIEL VALLSECA 1 2 2 2 5 4 5

JAFUDÀ CRESQUES 1 1 1 2 5 4 1

JOAN CAPÓ 1 1 1 2 5 4 5

LA SOLEDAT 1 2 1 2 5 4 5

MIQUEL PORCEL 1 1 1 1 3 4 2

PINTOR JOAN MIRÓ 1 1 1 2 1 4 5

RAFAL NOU 1 1 1 2 5 4 5

RAFAL VELL 1 2 1 2 5 4 5

SA CASA BLANCA 2 2 2 2 5 4 5

SANTA ISABEL 1 2 2 2 5 4 1

SON CANALS 1 1 1 2 5 4 2

SON FERRIOL 1 2 1 1 5 4 5

SON RULLAN 1 1 1 2 5 4 5

GABRIEL VALLSECA 1 2 2 2 5 4 5

CAN PASTILLA 1 2 1 2 4 4 2

ELS TAMARELLS 1 2 1 2 3 4 2

ES PIL·LARÍ 1 2 1 1 4 4 1

SANT JORDI 1 1 1 1 4 4 2

S'ARANJASSA 1 1 1 1 5 4 1

JUNÍPER SERRA 1 2 1 1 3 4 2

JOAN MAS 1 2 1 1 3 4 1

MIQUEL COSTA I LLOBERA (MARRAT 1 1 1 2 5 4 1

MIQUEL CAPLLONCH 1 1 1 1 5 2 2

PORT DE POLLENÇA 1 2 1 2 3 4 2

ESCOLA NOVA 1 2 1 1 3 4 1

PUIG DE NA FÀTIMA 1 1 1 2 5 4 4

SA GRADUADA (SA POBLA) 1 1 1 1 3 4 2

SON BASCA 1 1 1 1 5 4 1

TRESORER CLADERA 1 1 1 2 2 4 5

VIALFÀS 1 2 1 1 3 4 2

SON JUNY 1 1 1 1 3 4 2



MESTRE GUILLEM GALMÉS 1 2 1 1 3 4 5

PUNTA DE N'AMER 1 2 1 1 5 4 2

SANT MIQUEL 2 2 2 2 5 4 5

MESTRE GUILLEMET 1 1 1 1 3 3 2

ELEONOR BOSCH 1 2 1 1 4 2 2

VORA MAR 1 2 1 2 5 4 2

MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET 1 2 1 1 3 4 2

BLAI BONET 1 2 1 1 5 4 2

CALONGE 2 2 2 2 5 4 5

MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ 2 2 2 2 5 4 5

SANT DOMINGO 2 2 2 2 5 4 5

SANTA MARIA DEL MAR 1 2 1 2 5 4 2

ES PUTXET 1 1 1 2 5 4 2

ES TORRENTET 1 1 1 2 5 2 5

SES ROQUES 1 1 1 2 3 3 2

S'OLIVAR 2 1 1 2 5 4 5

CAN BRIL 1 2 1 1 3 4 5

COLÒNIA DE SANT JORDI 1 2 1 1 3 3 2

SES SALINES 2 2 2 2 5 4 5

RODAMILANS 1 2 1 1 4 4 2

ES FOSSARET 2 2 2 2 5 4 5

ES PUIG 1 2 1 1 3 3 2

PERE CERDÀ 1 2 1 1 5 4 5

SES MARJADES 2 2 2 2 5 4 5

JAUME FORNARIS I TALTAVULL 1 2 1 1 3 4 1

NA PENYAL 1 2 1 2 3 4 5

NICOLAU CALAFAT 1 2 1 1 3 4 2

ES CREMAT 1 2 1 1 3 4 2



 
 

OFERTA EDUCATIVA ESCOLARITZACIÓ 2016/2017 

MALLORCA 

Nº NOM 

001 CEIP PERE ROSSELLÓ I OLIVER 

002 CEIP NORAI 

003 CEIP PORTA DES MOLL 

004 CEIP S'ALBUFERA 

005 CEIP S'HORT DES FASSERS 

006 CEIP PARE BARTOMEU POU 

007 CEIP ELS MOLINS 

008 CEIP ES VINYET 

009 CEIP SES BASSETES 

010 CEIP ARIANY 

011 CEIP NA CARAGOL 

012 CEIP ROSA DELS VENTS 

013 CEIP BINISSALEM 

014 CEIP ROBINES 

015 CEIP ELS MOLINS 

016 CEIP GASPAR SABATER 

017 CEIP MESTRE COLOM 

018 CEIP BENDINAT 

019 CEIP CAS SABONERS 

020 CEIP GALATZÓ 

021 CEIP JAUME I 

022 CEIP PUIG DE SA GINESTA 

023 CEIP PUIG DE SA MORISCA 

024 CEIP SES QUARTERADES 

025 CEIP SES ROTES VELLES 

026 CEIP SON CALIU 

027 CEIP SON FERRER 

028 CEIP XALOC 

029 CEIP LLORENÇ RIBER 

030 CEIP JOAN VENY I CLAR 

031 CEIP S'ALZINAR 

032 CEIP S'AUBA 

033 CEIP BARTOMEU ORDINES 

034 CEIP NADAL CAMPANER ARROM 

035 CEIP ROBERT GRAVES 

036 CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS 

037 CEIP GABRIEL PALMER 

038 CEIP INSPECTOR JOAN CAPÓ 

039 CEIP MIGJORN 

040 CEIP REINA SOFIA 

041 CEIP S'ALGAR 

042 CEIP FORNALUTX 

043 CEIP LLEVANT 

044 CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA 

045 CEIP PONENT 

046 CEIP ANTÒNIA ALZINA 

047 CEIP ES PUIG 

048 CEIP DURAN ESTRANY 

049 CEIP BADIES 

050 CEIP REI JAUME III 

051 CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR 

052 CEIP S'ALGAR 

053 CEIP SON VERÍ 

054 CEIP URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR 

055 CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER 

056 CEIP MESTRE PERE GARAU 

057 CEIP MITJÀ DE MAR 

058 CEIP MOLÍ D'EN XEMA 

059 CEIP SES COMES 

060 CP SIMÓ BALLESTER 

061 CEIP TALAIOT 

062 CP ES CANYAR 

063 CEIP MONTAURA 

064 CEIP MARIA DE LA SALUT 

065 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA 

066 CEIP BLANQUERNA 

067 CEIP GABRIEL JANER MANILA 

068 CEIP NOVA CABANA 

069 CEIP SES CASES NOVES 

070 CEIP JOAN MAS I VERD 

071 CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ 

072 CEIP AINA MOLL I MARQUÉS 

073 CEIP ANSELM TURMEDA 

074 CEIP GÈNOVA 



 
 

075 CEIP MARIAN AGUILÓ 

076 CEIP EL TERRENO 

077 CEIP REI JAUME I 

078 CEIP SANTA CATALINA 

079 CEIP SON ANGLADA 

080 CEIP SON QUINT 

081 CEIP SON SERRA 

082 CEIP CAS CAPISCOL 

083 CEIP DE PRÀCTIQUES 

084 CEIP ES SECAR DE LA REAL 

085 CEIP ESTABLIMENTS 

086 CEIP FELIP BAUÇÀ 

087 CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ 

088 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA 

089 CEIP SA INDIOTERIA 

090 CEIP SON OLIVA 

091 CEIP SON PISÀ 

092 CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ 

093 CEIP CAMILO JOSE CELA 

094 CEIP COLL D'EN RABASSA 

095 CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP 

096 CEIP ES PONT 

097 CEIP ES VIVERO 

098 CEIP ESCOLA GRADUADA 

099 CEIP GABRIEL VALLSECA 

100 CEIP JAFUDÀ CRESQUES 

101 CEIP JOAN CAPÓ 

102 CEIP LA SOLEDAT 

103 CEIP MIQUEL PORCEL 

104 CEIP PINTOR JOAN MIRÓ 

105 CEIP RAFAL NOU 

106 CEIP RAFAL VELL 

107 CEIP SA CASA BLANCA 

108 CEIP SANTA ISABEL 

109 CEIP SON CANALS 

110 CEIP SON FERRIOL 

111 CEIP SON RULLAN 

112 CEIP VERGE DE LLUC 

113 CEIP CAN PASTILLA 

114 CEIP ELS TAMARELLS 

115 CEIP ES PIL·LARÍ 

116 CEIP SANT JORDI 

117 CEIP S'ARANJASSA 

118 CEIP JUNÍPER SERRA 

119 CEIP JOAN MAS 

120 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA 

121 CEIP MIQUEL CAPLLONCH 

122 CEIP PORT DE POLLENÇA 

123 CEIP ESCOLA NOVA 

124 CEIP PUIG DE NA FÀTIMA 

125 CEIP SA GRADUADA 

126 CEIP SON BASCA 

127 CEIP TRESORER CLADERA 

128 CEIP VIALFÀS 

129 CEIP SON JUNY 

130 CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS 

131 CEIP PUNTA DE N'AMER 

132 CEIP SANT MIQUEL 

133 CEIP MESTRE GUILLEMET 

134 CEIP ELEONOR BOSCH 

135 CEIP VORA MAR 

136 CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET 

137 CEIP BLAI BONET 

138 CEIP CALONGE 

139 
CEIP MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ 

07006342 

140 CEIP SANT DOMINGO 

141 CEIP SANTA MARIA DEL MAR 

142 CEIP ES PUTXET 

143 CEIP ES TORRENTET 

144 CEIP SES ROQUES 

145 CEIP S'OLIVAR 

146 CEIP CAN BRIL 

147 CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI 

148 CEIP SES SALINES 

149 CEIP RODAMILANS 

150 CEIP ES FOSSARET 

151 CEIP ES PUIG 

152 CEIP PERE CERDÀ 

153 CEIP SES MARJADES 

154 CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL 

155 CEIP NA PENYAL 

156 CEIP NICOLAU CALAFAT 

157 CEIP ES CREMAT 

  



 
 

  

MENORCA 

Nº NOM 

158 CEIP INSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS 

159 CEIP MESTRE DURAN 

160 CEIP PINTOR TORRENT 

161 CEIP MARGALIDA FLORIT 

162 CEIP MARE DE DÉU DEL TORO 

163 CEIP PERE CASASNOVAS 

164 CEIP JOAN BENEJAM 

165 CEIP ÀNGEL RUIZ I PABLO 

166 CEIP FORNELLS 

167 CEIP MARE DE DÉU DEL TORO 

168 CEIP FRANCESC D'ALBRANCA 

169 CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA 

170 CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

171 CEIP MATEU FONTIRROIG 

172 CEIP SA GRADUADA 

173 CEIP MARE DE DÉU DEL CARME 

174 CEIP ANTONI JUAN ALEMANY 

175 CEIP MARIA LLUÏSA SERRA 

176 CEIP TRAMUNTANA 

177 CEIP SA GARRIGA 

178 CEIP SANT LLUÍS 

 

EIVISSA 

Nº NOM 

179 CEIP CAS SERRES 

180 CEIP POETA VILLANGÓMEZ 

181 CEIP PORTAL NOU 

182 CEIP SA BLANCA DONA 

183 CEIP SA BODEGA 

184 CEIP SA GRADUADA 

185 CEIP CAN CANTÓ 

186 CEIP CAN MISSES 

187 CEIP SA  JOVERIA 

188 CEIP BUSCASTELL 

189 CEIP CAN COIX 

190 CEIP CERVANTES 

191 CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ 

192 CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY 

193 CEIP SANT MATEU DE BAIX 

194 CEIP SANT RAFEL 

195 CEIP SANTA AGNÈS DE CORONA 

196 CEIP VARA DE REY 

197 CEIP LABRITJA 

198 CEIP TORRES DE BALÀFIA 

199 CEIP BALANSAT 

200 CEIP CAN GUERXO 

201 CEIP CAN RASPALLS 

202 CEIP ES VEDRÀ 

203 CEIP L'URGELL 

204 CEIP SANT JORDI 

205 CEIP SANT CIRIAC 

206 CEIP SANTA EULÀRIA 

207 CEIP VÉNDA D'ARABÍ 

208 CEIP SANT CARLES 

209 CEIP SANTA GERTRUDIS 

210 CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS 

211 CEIP PUIG D'EN VALLS 

212 CEIP S'OLIVERA 

 

 

FORMENTERA 

Nº NOM 

213 CEIP EL PILAR 



 
 

214 CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU 

215 CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES 

 

 

OFERTA PER ILLES CEIP 

MALLORCA 157 

MENORCA 21 

EIVISSA 34 

FORMENTERA 3 

TOTAL 215 
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EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES 

A l’hora de fer la recerca bibliogràfica, s’han trobat molts textos on s’han estat realitzat 

bones pràctiques per tal de fomentar el que en aquest treball s’analitza: la comunicació 

família-escola. 

En primer lloc, es presenta un article (ja citat en altres apartats), de Martín Sánchez (2010) 

anomenat “Una experiència d’aula: construint ponts de comunicació i participació 

família-escola”.  

En ell, es narra com fou la seva intervenció en el centre. De caire general, començarem 

explicant com es va gestionar tot el projecte. I és que partien amb un avantatge clar, i és 

que les famílies ja tenen una cultura de participació a l’escola. 

En aquest cas, es realitzaren les accions des de tres vessants: la gestió en relació amb el 

centre, la gestió en relació amb l’aula i comunicació en relació amb el procés 

d’ensenyament-aprenentatge del propi alumnat. 

El primer, la gestió en relació amb el centre, tracta aspectes importants com la participació 

de les famílies al Consell Escolar i a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 

(AMPA) ; i narra que aquests estan legislats per una normativa clara i que no ve 

predeterminada pel centre, sinó per òrgans superiors. 

Quant a la gestió en relació amb l’aula, es proposen diferents eines:  

 Elegir un pare/mare com a delegat de classe. Aquest tindrà la funció de representar 

a la resta de famílies del grup. L’objectiu és dinamitzar les activitats realitzades 

tant a l’escola com a l’aula per a les que és necessària la col·laboració de les 

famílies. D’aquesta forma, el tutor no necessitarà posar-se en contacte amb tots, 

sinó que bastarà comentar el que sigui necessari amb el delegat i aquest transmetrà 

tota la informació a la resta. 

 Possibilitat de participació en l’organització del centre. En aquest cas, es 

refereixen a sortides escolars en què l’ajuda dels familiars pot suposar un suport 

pels infants. I no només per a participar i assistir-hi, sinó també s’obre un espai 

de diàleg per a organitzar conjuntament les sortides. 

I finalment, quant a la comunicació en relació amb el procés d’ensenyament-

aprenentatge, parlen de diferents actuacions: 



2 
 

 Les reunions. Aquestes tenen un caire més informatiu, i es pot donar a tres nivells 

de concreció: de centre (reunions on la informació afecta al conjunt de famílies de 

l’escola), de cicle (reunions on la informació afecta al conjunt de famílies d’un 

cicle determinat), de tutoria (reunions on la informació afecta al conjunt de 

famílies d’un mateix grup-aula). D’aquestes darrers reunions se’n solen realitzar 

tres (mínim) al llarg del curs: a principi, a mitjan i a final de curs. 

 Entrevistes. Són reunions de caràcter més personal, i on es tracten temes concrets 

d’un infant. En aquest cas, podem trobar les entrevistes inicials i les de seguiment. 

 Participació puntual amb iniciativa de la família. En aquest cas, es tracta de posar 

en marxa totes aquelles activitats i iniciatives que provinguin de les famílies i que 

s’organitzen mitjançant reunions. 

 Grups de treball. En aquest cas, es parteix de la fonamentació teòrica de les 

comunitats d’aprenentatge. Per tant, el que pretenen amb aquestes activitats és 

obrir un espai estructurat de convivència a l’aula tant pels infants, les famílies i 

els tutors/mestres. Tota participació és voluntària, i amb l’objectiu final de generar 

necessitats, inquietuds formatives en la tasca educadora, per a després cercar 

alternatives i vies de resposta.  

 La participació puntual a dinàmiques d’aula. En aquest cas, es tracta de la 

implicació de les famílies en algunes situacions d’aula concretes, que poden sorgir 

en el dia a dia o segons el que es treballi en aquell moment. Per exemple: estan 

treballant el reciclatge i tenen un pare que treballa en un centre de descompost. 

Aquest podria venir a contar la seva experiència. 

 Activitats a casa. Podrien definir-se com a activitats pont entre aula i casa. I no es 

tracta només dels deures o fitxes per acabar a casa, sinó d’iniciar algun projecte 

d’aula que necessiti d’algunes activitats extra a casa. Exemple: el pare de na 

Clàudia va anar a Miami a tocar amb un grup de música. On és Miami? 

 Fonts documentals, són aquelles eines que permeten a les famílies estar 

assabentades de tot el que es fa a l’aula. Per tant, és un espai compartit on 

l’objectiu principal és potenciar encara més la confiança entre escola-família 

fomentant un model de portes obertes. 

 Activitats culturals de centre. Aquestes són activitats que planteja el centre i que 

suposen la participació de les famílies per a que es pugui celebrar i festejar. 

Exemples clars en son tallers per celebrar el Nadal, Fi de curs... 
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Com a conclusions a l’experiència, l’autora comenta tots els beneficis que n’ha trobat 

arrel d’obrir espais a les famílies a l’aula en què, a través de l’experiència viscuda, 

poguessin iniciar un procés d’aprenentatge sobre l’educació dels seus infants (Martín 

Sánchez, 2010, p. 111).  

En definitiva, creu que la qualitat educativa per a resoldre qüestions i donar resposta a les 

necessitats educatives dels infants s’ha vist considerablement augmentada. A més, s’ha 

forjat un clima positiu i afectiu amb objectius comuns entre ambdues institucions, i aquest 

ha repercutit en un augment de la motivació intrínseca dels infants. 

Així doncs, en aquest cas es veu clarament com mantenir una bona relació i comunicació 

família-escola és totalment necessari pel desenvolupament integral dels infants. 

En segon lloc, es presenta un altre projecte anomenat Leer Juntos, una experiència 

realitzada al CEIP Francisco Galiay Sarañana de Ballobar (Huesca). Aquest projecte va 

néixer el 1993, amb la col·laboració i implicació de tota la comunitat educativa (famílies, 

professorat, bibliotecari i el recolzament de la comissió de cultura de l’ajuntament).  

Aquesta organització fomenta activitats diàries en les que les famílies entren dins les 

aules, per a millorar un aspecte que el professorat, com a centre, i les famílies, com a 

institucions educatives, notaven deficitària: la lectura. Així, es plantegen situacions i 

experiència de l’educació literària juntament amb les famílies i biblioteques públiques 

que participen en aquest projecte de Leer Juntos.  

Finalment, cal dir que el funcionament d’aquest ha estat a través de l’eina comunitats 

d’aprenentatge, esmentada a l’apartat anterior. Així, l’organització de les sessions i el 

treball conjunt família-escola ha estat la següent: 

Durante el curso 2004 se realizaron asambleas por sectores (alumnado, 

profesorado, familias) y en todas se decidió implicarse en el proyecto 

(comunidades de aprendizaje). A continuación, se invitó a todos los colectivos de 

la localidad a participar en la siguiente fase. Así se inició la “fase del sueño” por 

sectores: expresar cómo debería ser la escuela que queríamos hacer en Ballobar. 

Desde el alumnado y el resto de los sectores pusimos por escrito nuestros deseos 

para mejorar el colegio y todo el entorno. Con la puesta en común de los sueños 

terminó el curso. 
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Així, es pot veure que no només s’han implicat a les famílies, sinó també a l’alumnat. I 

aquest fet, per als pares i mares, mostra encara més confiança cap a les escoles, qui creuen 

que la veu i participació dels seus fills és important també pels mestres i equip directiu 

del centre on conviuen els seus infants.  

I finalment, en tercer lloc es mostrarà un altre exemple de bona pràctica, ja comentada 

també en l’anterior punt del marc teòric. Es tracten de les Comunitats d’Aprenentatge 

esmentades per Aubert (2007, pp. 119 – 122) en el seu escrit, i que són també un exemple 

que promou la necessitat de millorar la relació família-escola, dons en el moment en què 

això passa, les expectatives de molts infants milloren respecte a la seva vida acadèmica i 

els repercuteix positivament en el seu rendiment. 

Com que ja s’ha exposat al punt anterior, tan sols cal afegir que aquesta pràctica s’ha dut 

a terme en més de trenta-cinc centres d’arreu del País Basc, Aragó, Catalunya, Castella 

la Manxa, Extremadura, Castella Lleó i Andalusia. Així, queda demostrat que les 

Comunitats d’Aprenentatge poden ser una eina clau i resolutiva a l’hora d’intentar 

fomentar i millorar la comunicació família-escola, i que pot ser una eina de relació 

interpersonal adient per a l’Equip Directiu. 

I, ja per acabar el Marc Teòric i aquest punt en particular, s’exposaran una sèrie de bones 

pràctiques que autors han volgut compartir a través dels seus escrits, on es valora 

clarament la importància de mantenir una bona comunicació entre ambdós col·lectius, i 

l’ajuda que la introducció de les TIC pot suposar. 

En primer lloc, es presenta un article de Macià Bordalba (2016) on s’ha realitzat un estudi 

de cas de quatre comunitats autònomes diferents: Catalunya, Aragó, La Rioja i les Illes 

Balears. En total, s’han analitzat la realitat quant a l’ús de les TIC per a fomentar la 

comunicació família-escola d’un total de vint centres, entre els quals s’hi troben diferents 

tipologies (rural, centres concertats, centres públics, centres amb un elevat número 

d’immigrants i comunitats d’aprenentatge).  

Els resultats, en general han estat els següents. En primer lloc, s’ha analitzat un aspecte 

més de tipus quantitatiu, doncs setze dels vint centres tenen una pàgina web; i els que no 

en disposen, tres utilitzen un bloc la qual es podria atribuir com una pàgina web per les 

funcions què hi plasmen. Per tant, totes les escoles menys una estan presents a la xarxa. 
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Quant a les plataformes i correus electrònics, no són tant implícits dins la realitat dels 

centres analitzats, tot i que les famílies ho qualifiquin de forma molt positiva per a la bona 

relació entre ells i els centres. Així, l’ús d’aquests per part dels centres és la següent: 

Aragó i Catalunya només les utilitzen els centres concertats; a la Rioja en disposen tots, 

però només el centre concertat ho utilitza amb el seu ús real; mentre que a les Illes, ni en 

disposen ni l’utilitzen. 

Finalment, cal dir que les conclusions extretes per l’autora en aquest estudi de cas són les 

següents: les pàgines web i els blocs són el recurs més utilitzat per les escoles analitzades. 

Per què, idò, aquestes eines han conquistat tant les institucions educatives? Mentre que 

els correus i les plataformes, les que constitueixen una eina de comunicació bidireccional, 

segueixen quedant-se a les portes del seu ús. Quizá el miedo a dejar de utilizar algo que 

funciona para embarcarse en lo desconocido esté detrás de esta realidad comunicativa 

en las escuelas (Macià, 2016, p. 81). 

I com a darrer exemple de bona pràctica, una experiència educativa amb blocs dins les 

aules de primària, article de Vila (2010). En ell, es narra la decisió d’una escola en 

embarcar-se en el món dels blocs. A nivell de centre, l’autor com a coordinador TIC i 

altres professors varen decidir començar a utilitzar els blocs com a eina de comunicació 

entre família-escola, i recolzats per l’Equip Directiu, la seva intenció final era engrescar 

a la resta de companys professors a utilitzar-los. La seva idea era mostrar-los que no és 

tan complicat i complexa la seva utilització, i que no és necessari ser coordinador TIC o 

enginyer informàtica per a dur-ho a terme. 

Així, en total es varen crear tres blocs en tot el centre, i cadascun d’ells corresponia a un 

cicle de primària. Es feren, idò, el bloc de cicle inicial, de cicle mitjà i de cicle superior. 

Els tres tenen la finalitat d’anar penjant activitats i tasques a realitzar a les sessions 

d’informàtica, així com algunes imatges de les feines realitzades a classe. 

En general, el que més s’ha utilitzat ha estat el de cicle superior, també per la implicació 

de l’alumnat en l’actualització del mateix. 

En definitiva, el professor conclou l’experiència comentant que considera els blocs una 

bona eina i espai per relacionar activitats i donar-les a conèixer a les seves famílies. A 

més, comenta que és necessari formar al professorat per a què tingui coneixement de què 

és exactament un bloc, com s’utilitza, com es crea... Així, la creació del mateix pot ser 
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senzilla, però el més complicat és mantenir-lo al dia i actualitzat, i això sí depèn 

únicament del professor responsable del mateix. Per això, proposa que no sigui un únic 

mestre l’encarregat del bloc, sinó que sigui una tasca compartida. 

Per acabar el punt, al llarg d’aquestes tres experiències s’han pogut visualitzar diferents 

formes i eines per a utilitzar les TIC amb la finalitat d’augmentar la comunicació família-

escola. Poden ser una bona eina, ja que disposen de molts recursos i mecanismes per a 

què es pugui realitzar aquest objectiu. Però, sense la implicació de l’Equip Directiu, dels 

mestres, de la família... de la comunitat educativa, en general, mai no s’arribarà a assolir 

aquest objectiu, tant amb la utilització de les TIC com sense la seva ajuda. Realment 

volem crear espais de comunicació família-escola? 

 


