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Resum: Aquest treball centra la mirada en la comunicació i participació de les famílies 

a l’escola, concretament en un centre de referència de l’illa d’Eivissa, el CEIP “Puig 

d’en Valls”.  En l’actualitat, les famílies tenen un paper importantíssim en l’educació 

dels seus fills, és per aquest motiu que les escoles obrin les seves portes per a que 

formin part de la vida de centre.  

 

La finalitat del treball és donar a conèixer com es poden involucrar les famílies a 

l’escola, de quines maneres es poden comunicar, així com també per què es necessita fer 

un bon acolliment i saber què pensen les famílies i mestres d’aquesta participació.  

 

Paraules clau: comunicació i participació de les famílies, treball col·laboratiu, 

orientació educativa, compromís i diversitat cultural. 

 

Abstract: This paper focuses it is gaze on communication and participation of families 

in the school, particularly in a reference school of the island of Ibiza, CEIP "Puig d'en 

Valls”. Nowadays, families have an important role in the education of their children, for 

this reason schools open their doors for families become part of school’s life. 

 

The purpose of the work is to introduce how to involve families in school, how they can 

communicate, as well as what is needed to make a good host think and know what 

families and teachers of this participation. 

 

Key words: Families communication and participation, collaborative work, educational 

guidance, commitment and cultural diversity.  
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Introducció.  
El treball que es desenvolupa a continuació tracta de la comunicació i participació de les 

famílies al col·legi d’Educació Infantil i Primària “Puig d’en Valls”.  

 

Per una banda, la principal motivació que m’ha dut a realitzar aquest treball ha estat 

perquè considero que la família té un paper importantissim dins l’escola que al llarg 

dels anys s’ha anat reconeixent, deixant de costat la idea que els nens només aprenen a 

l’escola i que els mestres són les persones que tenen el poder d’ensenyar. Per tant, 

parteixo de la idea que les famílies són un pilar fonamental en la tasca del mestre, ja que 

quanta major cohesió, col·laboració i comunicació hi hagi, més beneficiós serà per a 

l’infant.  

 

Com ens diu Hoyuelos (2006) “La participació de les famílies a l’escola esdevé un 

model de socialització per als infants, un model viu de diàleg i confrontació entre les 

persones que l’infant aprecia i descobreix per construir la seva pròpia identitat social”.  

 

Per un altre costat, el centre citat té un reconegut prestigi dins de la comunitat educativa 

en aquesta temàtica, a més de ser el centre on he realitzat les pràctiques de mestra. Això 

és el que m'ha permès que el meu Treball de Final de Grau, conegut també com TFG, 

estigués relacionat amb la meva experiència professional, i fer possible l'aplicació de 

diverses tècniques de recull d'informació. El que també m’ha creat molta curiositat és 

voler conèixer de primera mà el paper que té la família dins un centre, és per aquesta 

raó, que en diversos punts del meu treball, em centraré en l’escola on faig pràctiques, 

CEIP “Puig d’en Valls”, que des del curs 2000-01 desenvolupa un pla d’acolliment tant 

pels seu alumnat com les seves famílies. Tot això, afavorirà a la meva formació, 

reflexionant sobre la realitat que puc trobar-me així com oferir propostes de millora.  

 

Per satisfer la vostra curiositat, vull fer-vos saber que hi podreu trobar des d’informació 

més formativa a més pràctica, coneixent casos reals i vivències que m’han set 

explicades. És a dir, teoria sobre tipus de famílies o quines maneres hi ha per a que les 

famílies puguin participar; consells sobre com fer un bon acolliment familiar; com es 

treballa l’acolliment de les famílies i els nens al CEIP “Puig d’en Valls”; opinions de les 

famílies front l’escola, entre altres. 
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En definitiva, aquest treball aportarà dades de per què és important que les famílies 

s’impliquin en el procés d’aprenentatge dels seus fills i formin part de la vida de 

l’escola. 

.   

1. Objectius. 
• Ser conscient de la importància d’un bon acolliment dels nens i de les 

seves famílies. Arrel d’això identificaré els aspectes favorables del pla 

d’acollida exposat, que per als futurs lectors servirà per adoptar 

estratègies noves i millorar pràctiques educatives.  

• Mostrar els models de relació, tant de comunicació com participació, de 

les famílies del CEIP “Puig d’en Valls”. Amb aquesta finalitat podrem 

conèixer quines possibilitats tenen dins del centre.  

• Identificar el model de mestre que propicia una participació major de les 

seves famílies, per tant, sabrem quins aspectes cal tenir en compte per 

aconseguir-la.  

 

2. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball. 
Per dur a terme aquest treball de fi de grau he necessitat trobar un fil conductor per tal 

de poder lligar els continguts (com fer un acolliment quan el nen arriba a l’escola, com 

s’impliquen les famílies en la vida d’aula, quines estratègies comunicatives s’utilitzen 

entre el mestre i la família, entre altres) que volia tractar. D’aquesta manera hi haurà 

significat i oferiré una feina coherent.  

 

A més, per tal de posar-me al dia amb la temàtica del treball, he fet ús de diversos 

recursos que m’han proporcionat al llarg de la carrera com són lectures de llibres 

recomanats i dels quals he extret les idees més importants. La primera d’elles la recull 

Paniagua i Palacios (2006) quan sosté que “Efectivament, a l’escola som experts en 

educació infantil, però el que realment sap dels seus fills són les famílies: coneixen la 

seva història, són la seva referència essencial i els han vist des de molts punts i en 

moltes circumstàncies. Hem d’aprendre els uns dels altres”. I una segona idea que cal 

recuperar ens la proporciona Palacios i Rodrigo (1998) quan diu “Les relacions entre la 

família i l’escola només poden ser constructives si hi ha respecte mutu, confiança i 
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l’acceptació de les peculiaritats de cadascun. No existeixen dos famílies iguals, per 

tant, no s’han de tenir esquemes rígids sobre com ha de ser una família”.  

 

Fent referència als apunts consultats, vull destacar la idea que menciona Molina i és que 

l’equip educatiu del centre i, en particular, cada mestre té la responsabilitat de crear 

unes bases i posar els mitjans necessaris per a que l’acció i la participació sigui un fet 

dins el marc de l’Educació Infantil. Seguint amb Ignasi Vila Mendiguru en una lectura 

de Temes d’infància destaca l’evolució de l’educació ja que històricament tota educació 

es deixava en mans del context escolar. En l’actualitat, moltes escoles i algunes d’elles 

es consideren centres de portes obertes, les famílies ja no només estan contentes per 

l’atenció que reben els seus fills sinó per la que ells mateixos reben.  

 

També he realitzat recerques per la xarxa, les quals, m’han aportat dades molt similars a 

altres consultades, a més que personalment comparteix les següents opinions: 

Primerament, l’escola té la responsabilitat de modificar i millorar significativament 

les relacions família-escola (Anna Ramis. Formadora de mestres, professors i directors 

de centre educatius). Així com també, tots els pares i mares poden fer aportacions 

valuoses per l’escola (Marta Comas. Tècnica al Consorci d’educació de Barcelona) i 

per acabar, els centres han de pensar en l’acolliment de totes les famílies, per tal 

d’augmentar la quantitat i qualitat dels vincles amb les famílies. Així com han de tenir 

un espai físic i simbòlic al centre (Jordi Collet. Professor de sociologia de l’educació de 

la Universitat de Vic). 

 

A més, he consultat la documentació del centre, que estic tenint com a referent, per a 

conèixer com treballen. Els documents consultats han set: Projecte Educatiu de Centre 

(PEC) i el Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD). Del primer document citat dir que queda 

reflectida la necessitat de voler atendre a les famílies dels alumnes, pels canvis que 

pateixen les estructures familiars així, com també per dotar de més prestigi al centre en 

la seva oferta. En el segon document, ja s’expliquen les passes per atendre a les famílies 

i els nens, és a dir, des del primer moment que un pare o mare s’interessa per dita escola 

fins que acaba la seva escolarització.  
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La recerca bibliogràfica de material relacionat amb la meva temàtica, l’he combinat 

amb entrevistes1 a les tutores del nivell de tres anys i a la directora de l’escola Puig d’en 

Valls, les quals m’han donat l’oportunitat de conèixer més profundament quin rol tenen 

les famílies dins l’escola, a través de quines activitats participen, com se’ls rep les 

primeres vegades que venen al centre, així com l’opinió de les mestres que tenen 

d’elles.  

 

He considerat que seria interessant ser conscient sobre que pensen les famílies sobre 

l’escola, així que també he parlat amb algunes d’elles per saber com es senten dins la 

comunitat educativa.  

 

Llegir, seleccionar, contrastar, relacionar i redactar han set cinc passes que he seguit i 

que m’han ajudat a elaborar la informació que trobareu a continuació. També, he tingut 

una tutora de referència que m’ha guiat en els dubtes que m’han sorgit.  

  

3. Estructura i desenvolupament dels continguts. 
 

3.1. Pla d’acolliment del CEIP “Puig d’en Valls” 
Al llarg dels següents punts trobareu l’explicació de l’acolliment familiar que es realitza 

a un centre d’educació infantil i primària, que vos servirà per ser conscients de la 

importància que té quan un infant i la seva família arriba a l’escola.  

 

Seguidament, mostraré com es preparen les mestres tutores de la mateixa escola per 

rebre al nou alumnat i a les seves famílies. Dels cinquanta nens que formen les dues 

classes de tres anys, dir que no tots havien estat escolaritzats prèviament. Malgrat que 

em centri en l’acolliment de dita edat, és important dir que qualsevol infant que arribi a 

l’escola per primera vegada té dret a fer un període d’adaptació, independentment al 

curs que s’incorpori.  

 

I ja per acabar amb l’apartat, unes reflexions sobre el contingut exposat que em 

serveixen per conscienciar-me i reflexionar del que he parlat fins ara i que no només 

                                                 
1 Vegi’s a l’annex I: Entrevista a la Directora del CEIP “Puig den Valls”  i annex II: Entrevista a les 
tutores del CEIP “Puig den Valls” 
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quedi amb una recerca d’informació, sinó crear els meus propis coneixements i arribar a 

unes conclusions. 

 

3.1.1. Què és, quina és la seva finalitat, en què consisteix. 
Des del curs 2000-01 el claustre de mestres es van plantejar una sèrie de mesures per 

poder atendre la diversitat del centre a nivell organitzatiu i curricular, per tal d’afavorir 

la seva atenció. Dins d’aquest context es va observar la necessitat de millorar la relació 

entre la família i l’escola, provocat pels creixents canvis del model familiar. Dita 

necessitat queda reflectida en el Projecte Educatiu de Centre, conegut també com el 

PEC. 
 

No hem d’oblidar que els mestres tenim un paper fonamental a les etapes d’Educació 

Infantil i Primària. Ens convertim en observadors de la realitat dels nostres alumnes, 

podent arribar a detectar situacions familiars que repercuteixin en el rendiment escolar i 

en el desenvolupament emocional. Per tant, hem de promoure una actuació adequada 

prioritzant l’establiment d’una relació de confiança, on només l’èxit serà possible amb 

la col·laboració mútua de l’escola i la família.  

 

L’acolliment familiar té com a objectiu afavorir el procés d’adaptació individual i 

familiar respectant els valors culturals de procedència i donant-li a conèixer els valors 

propis de les illes, que constituiran el referent de convivència del grup classe.  

 

Seguidament, una explicació detallada de les activitats que es duen a la pràctica i així 

conèixer en que consisteixen. Concretament em refereixo a:  

 

A) Durant el procés de matrícula. 

B) Durant l’entrevista amb les famílies. 

C) Actuacions dins l’aula. 

 

Pel que respecta al primer apartat citat, podem afirmar que durant el procés de 

matrícula es recull la màxima informació sobre l’alumne i la seva situació familiar; 

formalitzar la matrícula, informar a les famílies sobre el funcionament de l’APIMA i el 

Consell Escolar així com dels serveis que ofereix el centre; presentar el tutor i concertar 
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l’entrevista inicial. En el moment de la realització, es té en compte la necessitat de crear 

un clima de confiança per garantir la comunicació mútua així com preveure la necessitat 

d’un traductor. Aquesta actuació es duu a terme durant la primera visita o entrevista 

amb la família quan l’alumne arriba a l’escola. Ho realitza la secretària i els tutors de 

l’alumne nouvingut. 

 

Fent referència al segon apartat, podem afirmar que durant l’entrevista amb les 

famílies, s’elabora un guió previ a les entrevistes. I durant la visita, acompanyar la 

família en la visita del centre i ajudar-la a que pugui manifestar dubtes, inquietuds i 

expectatives. És imprescindible disposar de temps i estar en un lloc que garanteixi 

comoditat i privacitat, adaptant el vocabulari a qui tenim davant, mostrant empatia per 

la situació que viu. Estaran presents els tutors i algun membre de l’equip de suport, si és 

necessari. No s’ha d’oblidar traslladar tota la informació obtinguda als professors que 

atendran l’alumne. 

 

I finalment, pel que fa a les actuacions dins l’aula, es poden realitzar activitats de 

presentació per a conèixer els noms dels companys i incorporar estructures 

comunicatives de salutació; organitzar activitats que afavoreixin la interacció entre tots 

els membres de la classe; facilitar l’aprenentatge de la llengua als alumnes nouvinguts; 

transmetre informacions senzilles sobre el funcionament de les rutines i observar els 

hàbits de treball a l’aula com el respecte del material.  

 

El treball paral·lel amb les famílies té la finalitat d’unificar criteris, proporcionar als 

alumnes experiències d’aprenentatge en diferents contextos i aconseguir que els 

aprenentatges siguin consistents i fàcilment generalitzables. L’equip de suport 

(psicopedagoga, PT, AL, AD i cap d’estudis) poden assessorar al llarg de tot el curs, 

tant als mestres com a les famílies quan hi hagi una demanda.  

 

Segons la documentació de l’escola Puig d’en Valls,  la família és la primera escola del 

infant i no volem viure al marge de les experiències i vivències que allí hi tenen lloc. 

Des de l’escola, hem de seguir lluitant per afavorir aquesta relació i posar els mitjans 

necessaris perquè no hi trobin obstacles.   
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3.1.2. La importància de l’acolliment a tres anys. Descobrim com ho 

fan. 
És imprescindible tenir molta cura en l’acolliment que farem als infants i a les seves 

famílies, ja que per ambdós comença una nova etapa que implica molts canvis en 

l’ambient, la companyia, l’espai i les rutines. Hem de tenir clar que són nens de curta 

edat i que bé, poden haver estat escolaritzats abans o no.  

 

Hem de tenir en compte que és important que es produeixi un bon acolliment, ja que a 

partir d’aquest moment l’infant passarà moltes hores a un centre, en un primer moment 

desconegut, on l’ensenyaran a conviure amb altres iguals, realitzant tot tipus 

d’activitats, es trobarà amb persones adultes que el guiaran i que durant aquell temps es 

convertiran en persones de referència. És per aquest motiu que les mestres dels cursos 

de tres anys afavoreixen al desenvolupament d’un bon clima de seguretat i confiança 

entre el centre i les famílies, repercutint en el benestar del nen. A més, el bon acolliment 

i l’adaptació dels infants al centre influirà en l’actitud futura cap a l’escola i el interès i 

la motivació de formar-se i aprendre.  

 

No podem oblidar que tant els mestres com les famílies passen per durs moments, ja 

que al mateix temps s’estan adaptant a la situació. És a dir, les mestres coneixen a vint-

i-cint infants tots ben diferents en quant a hàbits, conductes i ritmes, a més de a les 

seves famílies, totes elles amb els seus costums; i per altra, les famílies, les quals deixen 

als seus fills amb una persona amb la qual acaben de conèixer, i tenen por sobre com 

podran afrontar els nens la nova situació. Per alleugerar aquest patiment cal que ho 

organitzem tot i viure aquest període de la forma més natural possible, oferint un 

ambient càlid i familiar així com tenint en compte que cada un dels nostres alumnes té 

el seu desenvolupament individual i la seva pròpia personalitat.   

 

En la reunió inicial de curs s’explica a les famílies el funcionament de l’escola, on se’ls 

hi explica que a partir de les rutines diàries els nens aniran agafant seguretat, 

tranquil·litat i estabilitat. Això farà que pugui crear vincles afectius amb la persona de 

referència, en la qual l’infant rebrà atenció i mostres d’afecte.  
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L’acolliment dels infants i de les seves famílies van de la mà, ja que s’influeixen. En el 

sentit que si un pare sent confiança cap al tutor del seu fill, aquest ho notarà i confiarà 

en les sensacions que rep de la seva família.  

 

El primer contacte que té la família amb l’escola es produeix en el moment que els pares 

criden al centre per informar-se del període d’escolartizació. A partir d’aquí, es comenta 

que hi ha uns dies establerts per a que vinguin a conèixer les instal·lacions de l’escola, 

pel mes de maig aproximadament. Es fa una visita guiada però s’expliquen aspectes 

d’una manera més global i informativa, ja que la persona que s’encarrega de fer-ho 

forma part de l’equip directiu i les dades per al curs vinent no estan tancades (qui seran 

les tutores del nivell de tres anys, per exemple). Al mes de setembre cada família tindrà 

una entrevista personalitzada amb la tutora del seu fill, a més de la reunió amb tot el 

grup de pares, explicades més detalladament a continuació.  

 

Per una banda, reunió de pares i mares2. S’explica l’horari escolar, com es realitzarà el 

període d’adaptació, els aspectes metodològics que segueixen, normes de convivència, 

materials que es demanen i aspectes organitzatius. En aquesta reunió també es 

reparteixen els següents fulls informatius: per un costat, un full que posa com es 

realitzarà el procés d’adaptació (amb una duració d’una setmana) amb l’horari que ha de 

venir cada nen. És a dir, dels vint-i-cinc nens es fan dos grups, dels quals, durant el 

primer dia els primers dotze nens aniran a l’escola de 9:30 a 11h i la resta de 11:30 a 

13h. Aquest dia les famílies acompanyaran als seus fills.  

I durant el següent dia, ja sense famílies, el primer grup farà de 11:30 a 13:30h i el 

segon grup de 9 a 11h. D’aquesta manera ambdós grups hauran viscut els diferents 

moments de la jornada escolar, com és el conèixer el pati.  

A partir d’aquest moment, cada dia s’augmenta una hora a la jornada dels nens, arribant 

fins al darrer dia del període d’adaptació. És aquí quan es normalitza l’horari i serà de 9 

a 13:50h per a tot el grup.  

 

I per altra banda, l’entrevista individual. A principi de curs el tutor del grup fa 

entrevistes individuals amb les famílies per tal de conèixer-se i per a que li facilitin 

dades sobre el nen en qüestió. Com l’intercanvi de comunicació està limitat pel temps, 

                                                 
2 Vegi’s a l’annex III. Reunió de pares i mares del curs 2013-2014. 
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només li dediquen 15 minuts, la tutora a la reunió de pares reparteix a cada família una 

fitxa personal de l’alumne, així el dia de l’entrevista ja està completada. D’aquesta 

manera, el dia de la cita pot centrar-se en les qüestions que més li interessin i deixar-ne 

algunes de costat ja que les té contestades i les pot consultar sempre que vulgui. Les 

dades que recull aquesta fitxa són: dades personals i familiars (estudis i professió dels 

pares, telèfons de contacte,...); història del nen (malalties, al·lèrgies, vacunes,...); dades 

psicomotrius (edat en què va començar a caminar, va anar de grapes,...); dades 

lingüístiques (quina llengua parla a casa, quan va començar a parlar,...); hàbits d’higiene 

personal, del son, alimentació i autonomia (control d’esfínters, menja sol o no, sap 

vestir-se, recull a casa seva les joguines,...); aspectes de la seva personalitat (tranquil, 

depenent, necessita a l’adult,...); les relacions personals amb els seus familiars més 

propers i el seu historial acadèmic. 

El dia de la reunió, la tutora mostra un full gran on posa diversos dies i hores per a 

concertar el dia de l’entrevista. Cada familiar posa el nom del seu fill en el dia i hora 

que li vagi bé.     

 

M’he centrat molt en la feina que es fa de cara als pares, però i què passa amb els nens 

quan estan dins l’aula? Què tenen en compte les mestres? Per a aquestos dies les 

mestres del primer curs del segon cicle d’infantil han seleccionat tot tipus de materials 

atractius que puguin cridar l’atenció dels nens com per exemple, objectes que fan soroll, 

contes, construccions, animals, ninots, etc. És important que hi hagi quantitat de 

material però també que n’hi hagi que afavoreixin a diferents tipus de joc, és a dir, de 

més tranquils i més moguts, que el puguin realitzar tot sol o en companyia del seu 

familiar o company. També, durant aquest dies se’ls deixa que vagin lliurement per la 

classe, així van coneixent l’espai. La mestra no s’imposa sinó que ofereix l’espai de joc, 

s’apropa als infants, els hi parla, intenta reunir diversos nens per fer alguna cosa tots 

plegats, etc. Per a elles són dies que observen molt, ja que poden conèixer quina relació 

hi ha entre la família i l’infant i veure com actuen. A més, els pares tenen l’oportunitat 

de veure a la mestra en acció i observar com interactua amb els nens així com ser 

conscients de les reaccions dels nens.     
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3.1.3. Reflexions sobre el Pla d’acolliment del CEIP “Puig d’en 

Valls”. 
Arribats a n’aquest punt considero que puc oferir algunes reflexions sobre l’exposat fins 

aquí. Considero que ha estat molt interessant fer una revisió de la documentació del 

centre que parla sobre l’acolliment de les famílies i conèixer el que es fa realment. 

Trobo que hi ha molta relació entre un i l’altre, i que encara que hagin molts anys per 

enmig, el que diu la documentació es reflecteix a la realitat.  

 

Quan parlem d’acolliment als nens i a les seves famílies, normalment, se’ns ve al cap 

aquells infants que comencen l’escola als tres anys, però no hem d’oblidar que aquest 

període no és obligatori. En altres paraules, diré que podem trobar-nos amb nens de cinc 

anys que iniciïn l’escola per primera vegada. Per tant, aquests nens tenen la possibilitat 

de fer període d’adaptació? La resposta és clara, tot infant que comenci l’escola té dret a 

període d’adaptació. El que passa que quan són més grans ja són ells mateixos que 

demanen anar a l’escola i quedar-se més temps, així com la seva capacitat de 

comprensió de la necessitat per assistir a un centre educatiu és més gran.  

 

La informació recollida pot ser de gran interès i utilitat per a qualsevol persona que no 

hagi afrontat el tema de l’acolliment, ja que l’ajudarà a gestionar-se i veure com ho pot 

fer. Aquesta és una de les maneres que ofereixo, però segurament cada centre tindrà una 

manera d’actuar.  

 

3.2. L’educació una tasca compartida: el diàleg entre l’escola i la 

família. 
En aquest segon apartat parlaré sobre dos contextos diferents: escola i família, però que 

tenen un comú l’educació dels seus fills. Per a que es produeixi un tasca compartida, 

com bé diu el títol, cal que les escoles obrin les seves portes per poder atendre a les 

famílies, i que aquestes estiguin motivades per a implicar-se. És important que per a que 

elles actuïn, sàpiguen com poden participar, així que els mestres seran els encarregats de 

transmetre aquests coneixements i que vulguin involucrar-se en les tasques.  

 

A banda de conèixer quines estratègies d’informació i comunicació existeixen, explicaré 

de primera mà quines d’elles utilitzen al CEIP “Puig d’en Valls”, per què unes i no 
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altres, i si s’han vist modificades amb el pas del temps. A més, coneixerem en quines 

activitats poden participar les famílies i una sèrie d’aspectes a tenir en compte per a que 

un mestre afavoreixi la seva participació.   

 

Sí els mestres considerem que l’educació en la primera infància és una tasca 

compartida, les escoles, com amfitriones, han d’obrir les seves portes a les famílies per 

tal de convidar-les a mantenir una relació. Amb aquesta actuació estarem aportant 

confiança a les famílies.  

 

Parlem de tasca compartida perquè tant els pares com els mestres actuem en benefici 

dels infants. Per a que hagi comunicació, s’ha de fer possible la diversitat d’espais o 

canals de participació i col·laboració per a comunicar-nos, transmeten que els pares 

tenen molt a dir en el desenvolupament dels infants. 

 

L’actitud del mestre és un factor que pot influir positivament o negativament a la 

implicació dels pares a dintre de l’escola. És per aquest motiu, que vos ofereix unes 

estratègies comunicatives que tot mestre haurà de tenir present. Per exemple, escoltar 

amb atenció activa, emetent missatges que demostrin que entenem allò que ens diuen; 

reconèixer el seu rol dins el centre; fer ús d’un llenguatge proper i quotidià; ser 

empàtics, situar-nos emocionalment i cognitivament en el lloc de l’altre; to de veu càlid 

i una postura adequada; observació acurada del que passa ja que complementa i, fins i 

tot, modifica la comunicació verbal i deixar parlar als pares i no ser massa 

protagonistes. 

 

Les relacions entre la família i escola poden resultar constructives si es basa en el 

respecte mutu, la confiança i l’acceptació de les peculiaritats de cadascun. No existeixen 

dues famílies iguals, per tant, no hem de tenir esquemes rígids sobre com han de ser.  

El contacte entre mestres i pares ha de complir amb els objectius de conèixer a 

l’alumne, establir criteris educatius comuns, oferir models d’intervenció i relació amb 

ells i ajudar a conèixer la funció educativa de l’escola.  
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3.2.1. Quines formes de comunicació existeixen? 
Existeixen diversos canals de comunicació, alguns més informals i altres més formals i 

estructurats. Cada centre decideix quin ús fer d’ells, fent-les útils, consensuades, 

flexibles i respectuoses per a tots. Tots ells han de ser adequats i de qualitat. Les formes 

de comunicació i participació de les famílies a l’escola que existeixen són:  

 

A) Estratègies d’informació al voltant del nen. 

B) Estratègies d’informació de caràcter general.  

 

Dins de les estratègies d’informació al voltant del nen coneixem les següents: el  

contacte informal diari, és a dir, entrades i sortides. És important rebre o despedir-lo 

individualment, tant el mestre, la família com el nen marxaran a casa amb un bon 

record. Són moments d’intercanvi simples i necessaris, ja que s’intercanvien dades de 

gran interès com per exemple, quin és el seu estat d’ànim, com ha dormit avui, si es 

queda o no al menjador, qui el vindrà a recollir, etc. És en aquests moments quan les 

famílies observen l’estil d’interacció que tens amb els nens (si donem besades a 

l’acomiadament, si tens una actitud amorosa, etc). Les entrevistes que són un mitjà de 

relació indispensable en aquestes edats. Permeten contar amb un espai i un temps per 

parlar del nen sense les presses de la vida quotidiana. Són especialment importants 

abans d’iniciar l’escolarització amb la finalitat de rebre la informació necessària per part 

de la família (hàbits i preferències del nen, expectatives...) i per a que la família conegui 

personalment a la persona que s’encarregarà del seu fill. Convé no limitar-les a 

moments de conflictes, també podem fer ús d’elles per compartir l’avaluació del nen. 

Això permetrà exemplificar i matisar la informació i contrastar-la amb la opinió i 

observació dels pares. Aquestes no han de ser unilaterals, la participació ha de ser 

mútua, amb preparació prèvia i uns objectius. Els qüestionaris que és un mètode per a 

recollir informació, el qual es pot complementar amb l’entrevista. N’hi ha de dos tipus: 

els oberts, t’ofereixen més informació però és més complicat arribar a tenir un criteri; i 

els tancats, preguntes amb una resposta tancada (Sí, no, sempre, a vegades...). Aquests 

darrers la informació està incompleta, no donem espai a que les famílies s’expressin. 

Les preguntes poden estar relacionades amb els hàbits, sobre el joc dels nens, les 

relacions amb els altres iguals, entre altres. És important deixar un apartat per apuntar 

les particularitats dels nens o pares. Els informes individuals que recullen l’evolució 
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progressiva del nen, destacant els aspectes que ha de millorar i no apareixen respostes 

tancades. Han d’estar consensuats entre tots els membres de l’equip educatiu i anar amb 

cura amb els continguts que s’hi escriuen. Les notes diàries mitjançant un panell 

informatiu. Allò que es transmet és bàsic, volem que les famílies ho sàpiguen 

immediatament. Es pot fer de forma escrita u oral. S’utilitzen sobretot per no 

sobrecarregar a la mestra. I finalment les llibretes viatgeres. Aquest recurs va de casa a 

l’escola i a l’inrevés. Tant docents com família s’intercanvien informació sobre el nen, 

donant la sensació de proximitat.  

 

I ens referim a estratègies d’informació de caràcter general quan parlem de: 

reunions, les quals suposen una nova presa de contacte entre la família i l’escola. La 

finalitat no és la mateixa si és una reunió general o grupal. Entenem per reunió general, 

aquella en la que s’agrupen tots els grups del mateix cicle. Són inicials, es presenten els 

docents, s’anomenen els objectius, es dóna a conèixer la metodologia a seguir, es parlen 

de les normes i l’organització del centre. I les reunions grupals són aquelles on la 

tutora s’ajunta amb el grup de pares del seu nivell. Els temes que es tracten poden ser: 

evolució dels nens, com aprenen, període d’adaptació, problemes o conflictes que ens 

podem trobar en aquesta edat, explicar el mode de treballar i fer saber la importància de 

la col·laboració de les famílies per a que es sentin importants. Una reunió és un 

intercanvi d’informació, per tant haurem de deixar temps per a que les famílies 

s’expressin i donin la seva opinió. Les circulars, és a dir, una nota informativa que es 

sol donar als pares dels nens que no recullen als seus fills (nens que marxen amb 

l’autobús,  pares que treballen, etc). També es poden informar de temes com la 

pediculosi, activitats extraescolars, tallers o xerrades. Les fulletes informatives que 

contenen informació formativa pels pares (període d’adaptació, control d’esfínters,  

fomentar la lectoescriptura...) i està organitzada amb pautes. El llenguatge ha de ser 

comprensiu i pròxim als pares així com seleccionar bé la informació. Aquesta pot 

aparèixer en diverses llengües. El taulell d’anuncis. Existeixen diversos tipus de 

plafons informatius. Els de caire general, on hi trobem els horaris del centre, serveis 

que ofereix; o els plafons del grup classe que mostren situacions que els nens han 

viscut, és a dir, una sortida a la granja, una activitat puntual, etc. El requisit 

imprescindible és que la informació que hi apareix ha d’estar ordenada i clara, de 

manera atractiva.  
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En definitiva, a través d’aquestes estratègies de comunicació les famílies poden ser 

conscients de les activitats que es fan a l’escola i per tant assistir-hi. Allí mateix, es 

trobaran amb altres iguals que presentaran les mateixes preocupacions, inquietuds i 

interessos.  

 

3.2.2. A Infantil, quines són les formes de comunicació que 

s’utilitzen a l’escola de Puig d’en Valls? 
A l’escola de Puig d’en Valls el cicle d’infantil utilitza diverses formes de comunicació 

que les han anat adaptant i modificant en funció de les necessitats de les famílies. 

 

A dia d’avui i les que utilitzen des de fa anys són les reunions a principi de curs i 

l’entrega d’informes a final de cada trimestre. La primera d’elles serveix per posar en 

comú les idees que té el tutor de treballar amb els infants, donar-se a conèixer i obrir les 

portes a la implicació de les famílies. En canvi, els informes s’utilitzen per donar a 

conèixer el seguiment dels nens. També, fan ús de les circulars, les quals informen de 

temes puntuals com és un festival, una sortida o un tema més concret. 

 

A més, cada curs d’infantil té les seves zones indicades on les mestres hi pengen cartells 

informatius o recordatoris, per exemple com han d’anar vestits els infants per a un 

festival, per què van fer vaga els mestres durant el mes de setembre, entre altres.  

 

Les entrevistes les utilitzen per als nens que comencen l’escola, per exemple els de tres 

anys o quan ve un nen nouvingut d’una altra escola. Les tutories són una altra estratègia 

comunicativa i d’informació que està a l’abast de les famílies sempre que ho necessitin 

o bé perquè el tutor vol tractar algun tema en concret.  

 

Una nova via d’informació i comunicació de les famílies és la figura representant. És a 

dir, cada grup té un pare o mare que és l’encarregat de transmetre a la resta de famílies 

informacions que li diu la tutora del seu fill o des de direcció. Això es fa a través d’un 

email i missatges de whatsapp.  

 

Algunes de les tutores d’infantil fan ús dels blocs, encara que no facin un ús diari 

intenten dedicar-li temps i així les famílies, des de les seves cases, són conscients del 



 
19 

que fan a la classe del seu fill. Com a mínim hi publiquen les activitats del protagonista 

de la setmana, els aniversaris i activitats que reforcen els continguts que treballen.  

 

El moment d’intercanvi d’informació a les entrades i sortides és el que més canvis a 

patit. Les mestres s’han adonat que els pares aprofitaven aquell moment per parlar de 

temes amplis i de vegades complexos, els quals no es poden comentar quan un tutor té 

al seu càrrec a vint-i-quatre nens. És per aquest motiu que des de principi de curs, a les 

reunions grupals, es fa especial menció al tema de les entrades i sortides. Aquestes les 

cataloguen de moments ràpids on l’intercanvi d’informació ha de ser breu perquè no 

podem atendre a totes les famílies, a més d’afectar al inici de la jornada escolar.  

 

I ja per acabar, al nivell de cinc anys hi ha infants que fan servir l’agenda ja que per 

raons laborals els pares no coincideixen amb els horaris de la mestra. És per aquest 

motiu que han cercat aquest mitjà de comunicació per a que tutora i família puguin 

intercanviar informació i comunicar-se. També, en aquest nivell creen plafons 

explicatius dels projectes que realitzen. Aquests formen part de la decoració i vida de 

centre.   

 

3.2.3. A infantil, com participen les famílies a l’escola? 
L’escola de Puig d’en Valls es defineix com un centre obert, que potencia la 

participació dels pares des del primer moment que entren a l’escola. A més, les mestres 

que formen tot el cicle d’infantil coincideixen en que la seva col·laboració és 

imprescindible ja que des de les seves cases poden reforçar el que s’està treballant a 

l’escola així com també transmeten missatges positius si s’impliquen en el procés 

educatiu.  

 

En les reunions inicials les famílies reben informació sobre què treballaran els seus fills 

al llarg del curs, sempre considerant-lo flexible i oberts en el sentit de rebre 

suggeriments. Se’ls hi deixar clar que poden participar en qualsevol activitat o taller 

establert per la tutora o que ells tinguin ganes de fer i així passar un dia a l’escola, amb 

la condició d’avisar amb temps i que la tutora pugui programar-se.   
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Les activitats que podem destacar que es duen a terme amb la col·laboració de les 

famílies són: Primerament, al nivell de tres anys hi ha el protagonista de la setmana, que 

consisteix en que els pares venen al centre a contar un conte o fer una manualitat, fent 

protagonista al fill dels pares que els visiten. D’aquesta manera, els companys també 

coneixen als familiars del seu amic. Això és una manera d’implicar als pares i que 

gaudeixin d’un dia a l’escola amb tots els nens. A la resta de cursos, a quatre i cinc 

anys, el tipus d’activitats en les que col·laboren les famílies són més de reforç. En 

aquest cas, són feines que els nens se’n duen a casa per a que els seus pares els ajudin, 

més concretament, estic parlant de l’activitat del préstec de contes. És a dir, cada 

divendres els nens trien un llibre que hi ha a la biblioteca d’aula i se l’emporta a casa 

seva. Durant el cap de setmana, la seva família li explica i fan la feineta corresponent, 

que consisteix en dibuixar el que han entès de la narració. El dilluns quan arribem a 

l’aula, un per un, ho expliquen als companys durant l’assemblea. I ja per acabar, al 

nivell de quatre anys estan elaborant un llibre viatger on des de principi de curs s’han 

fixat unes dates per a que cada família sàpiga quan ha de crear la seva fulla per a fer-lo. 

Aproximadament, cada setmana el nen que li toqui s’emporta a casa seva una cartolina 

DIN-3 i la decora com més li agradi i li posa fotografies amb els seus familiars, amics, 

animals preferits, entre altres. A més, practiquen la lectoescriptura perquè escriuen 

paraules com el seu nom, el nom de la mascota, el lloc on han anat de viatge, etc. El 

format és lliure. L’infant que li hagi tocat durant aquells dies, ho explica després 

d’haver fet l’assemblea i així ho veuen tots els companys. Entre un nen i l’altre hi ha 

més o menys dues setmanes per a fer-ho.  

Tant l’activitat del préstec de contes com el llibre viatger afavoreixen a l’expressivitat 

oral i agafar confiança en ells mateixos en el moment de parlar en públic.   

 

Altres activitats considerades puntuals on les famílies poden involucrar-se són: dia de la 

Pau, en les festes del poble, Carnestoltes o festa de fi de curs.  

 

3.2.4. Variables que intervenen en la participació de les famílies en 

l’escola. 
Seguidament, mostraré una sèrie de variables que anomena Palacios (2005) relacionats 

amb la implicació de les famílies a dintre del aula. Com a mestres, ens serviran per a 

tenir-los presents en el moment de valorar si una família participa o no en el nostre 
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projecte educatiu. Cal dir que no podem esperar la mateixa implicació per part de totes 

les famílies, malgrat això, és important tenir en compte els trets següents que podran 

afectar a les seves actituds. Fent una anàlisi dels ítems exposats, podrem adonar-nos del 

model de mestre que propicia una major participació de les famílies.  

 

o Els pares s’han d’identificar amb els objectius de l’escola. Per tant, des d’un 

principi haurem d’explicar la nostra metodologia, els objectius que volem 

aconseguir. Si ells són coneixedors d’aquestes dades, s’involucraran més.  

o La nostra actitud primordial és cuidar molt les relacions individualitzades. 

o La col·laboració de les famílies dependrà del prestigi del centre.  

o Les famílies s’han d’identificar amb les activitats que els hi proposem. A través 

de les reunions, explicar i demanar la seva opinió.  

o L’adequada relació entre el grup de pares del mateix grup classe.  

o Valorar i respectar les aportacions dels pares, sense menysprear allò que diuen.  

o Cada família disposa d’una disponibilitat horària, així com també el seu nivell 

socioeconòmic diferent. 

 

En resum, és convenient que els pares siguin conscients d’allò que volem aconseguir 

amb la nostra feina, per això, l’intercanviï d’informació i comunicació serà fonamental. 

No hem d’oblidar que aquest intercanvi és bidireccional, és a dir, els pares no són els 

que sempre escolen al mestre, sinó que aquest també els escolta ja que tots podem 

aportar coneixements i idees. Junts podem arribar a aconseguir grans reptes.  

 

3.2.5 Reflexions sobre les estratègies de comunicació i participació  

que utilitzen al CEIP “Puig d’en Valls. 
Una vegada he desenvolupat els punts anteriors, dir que el fet d’haver fet una recerca 

bibliogràfica dels canals de comunicació m’ha servit per fer memòria de tots els que hi 

ha, ja que els vaig estudiar durant la meva formació al cicle superior d’educador infantil. 

A més, penso que a les escoles sempre es fan servir els mateixos sense cap tipus de 

creativitat. És per aquest motiu, que per als interessats en aquest tema, serà important 

conèixer altres tipus d’estratègies i poder innovar en la pràctica docent.  
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Pel que respecta a fer ús de les mateixes vies de comunicació i informació, considero 

que els mestres s’acomoden molt. En el sentit que any darrere any, fan servir les 

mateixes i no tenen la iniciativa d’iniciar-se en fer ús d’altres, que tal vegada suposin 

una mica més feina. Això ho estic veient reflectit en el meu centre de pràctiques, ja que 

el moment de les entrades i sortides l’intercanviï d’informació es podria allargar molt si 

els mestres ho permetessin. Com que hi ha molts pares que insisteixen en parlar durant 

aquest moment, hi ha docents que s’han queixat en les reunions de cicle i estant buscant 

altres maneres de fer. Les propostes que sorgeixen impliquen més feina per a les tutores, 

segons elles, ja que si deixen una nota dins les motxilles, haurien de revisar-les totes o si 

es fa una bústia al costat de l’entrada, també l’haurien de mirar.  

 

En quant a la participació de les famílies en les activitats de centre sí que és cert que 

n’hi ha prou per a que es puguin implicar. El que m’he adonat és que les famílies 

s’impliquen més, quan més petits són els nens i que a mida que van creixent, aquesta va 

desapareixent. Penso que a dia d’avui és molt complicat conciliar la vida laboral amb 

anar un dia a l’escola, per aquesta raó, encara que la oferta per a participar en les 

tasques sigui alta, no s’ajusta a la realitat en la que vivim. Així com també, la 

participació és major quan l’activitat és més guiada i organitzada, en canvi, no surten 

activitats on l’iniciativa parteix d’ells.  

 

Per acabar, vull fer una reflexió sobre per què a mida que passen els anys la implicació 

de les famílies en el centre és menor. Qui són els responsables? Els mestres? Les 

Famílies? Personalment, crec que s’impliquen menys per la manera en que s’organitza 

l’arribada i sortida dels infants. A Primària, per exemple, com els infants són més grans 

ja poden anar en autobús, ja arriben ells a l’escola o se’n van, les famílies ja no tenen el 

costum d’anar a dins la classe. Per aquestes raons crec que la implicació disminueix, 

però i si sabem on està l’error, per què no el modifiquem i trobem la solució?  

 

3.3. Tipus de família 
A continuació parlaré dels tipus de famílies que existeixen, ja que sense elles no 

podríem fer un treball conjunt i afavorir a l’adquisició d’aprenentatges dels nens. Com 

veureu, el concepte de família s’ha ampliat notablement. Això és una característica que 

influirà en la manera en que s’impliquin amb nosaltres. Anys enrere, les famílies 
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deixaven tot el pes de l’educació a l’escola i no veien la necessitat d’involucrar-se. Amb 

el pas del temps i les millores en la qualitat de vida, han fet que la població pogués 

accedir a estudis superiors, afavorint a una major conscienciació de la implicació en 

l’escola.   

 

També donaré a conèixer el tipus de família que predomina al CEIP “Puig d’en Valls”, 

que ajudarà a entendre per què hi ha un grau més elevat o no de participació. Amb això 

vull dir que si els pares tenen una major formació acadèmica, una estabilitat econòmica, 

uns recursos socioculturals favorables, entendran el per què és positiu formar part de la 

comunitat educativa.  

 

I ja per acabar què pensen diferents famílies i mestres d’aquest progrés i que tant 

afavoreix als infants. Les famílies són una amenaça a dintre de l’aula? El mestre sap 

més que les famílies?  

  

Tradicionalment, enteníem per família a un matrimoni amb fills que tenien una relació 

de consanguinitat a partir de vincles biològics i legals. En l’actualitat alguns tipus de 

família que destaquen són: monoparental, és a dir, la família està formada per un dels 

pares (pare o mare) i els fills; una família de pares separats, la parella es nega a viure 

junts encara que accepten la paternitat o maternitat; o la família de mare soltera, la dona 

assumeix tota sola la criança del fill; entre altres. 

 

Triana i Rodrigo (1985) pensen que les relacions entre pares i fills estan influïdes per les 

idees dels pares sobre la infància i els procediments emprats per educar. Palacios (1992) 

presenta uns tipus de família segons unes pautes de criança, que venen determinades 

per creences, expectatives i idees dels pares sobre l’educació: 

 

A) Tradicionals. 

B) Modernes. 

C) Paradoxals. 

 

En quant a les famílies tradicionals, dir que tenen poca informació sobre l’educació i el 

desenvolupament de l’embaràs. Rarament apliquen criteris i explicacions psicològiques 

“Aquest nen és així”. Destaquen per tenir una percepció baixa sobre les seves 
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possibilitats d’influir en el desenvolupament dels infants així com creuen ben poc en les 

habilitats infantils i tenen un excés d’idees estereotipades. En canvi, les famílies 

modernes tenen molta informació, que atribueixen a les conductes dels infants i creuen 

que les diferències entre els infants venen donades entre una barreja d’herència i 

ambient. I per acabar, les famílies paradoxals no tenen un comportament definit, ja que 

a vegades actuen com les tradicionals i altres com les modernes.  

 

3.3.1. Característiques de les famílies del centre.  
La participació de les famílies a l’escola no només dependrà de la disposició que tingui 

la mestra tutora dels infants, sinó que també les característiques socioeconòmiques i 

culturals d’aquestes tindran molt a veure. En aquest apartat, vos dono a conèixer quin 

tipus de família destaquen a l’escola de Puig d’en Valls. 

 

Parteixo d’una enquesta que es va realitzar al gener de 2009, i que de les 379 famílies 

que hi ha a l’escola, 253 l’han contestada (66’8%). Les dades que recull l’enquesta ens 

permeten conèixer la realitat de les famílies, la seva situació econòmica i cultural, la 

seva procedència, l’opinió que tenen del centre i de l’APIMA, i el que pensen sobre la 

convivència al centre. Depenent d’aquests resultats, podrem entendre millor el per què 

sí o no participen i col·laboren les famílies en l’educació, activitats i sortides dels seus 

fills. A continuació, mostraré els resultats:  

 

 Situació laboral de les famílies: 

 Pares: un 88’9% treballen tot l’any; un 7’5% de temporada i un 0’4 està en 

l’atur. 

 Mares: un 56’5% treballa tot l’any, un 17’4% ho fa de temporada, un 20’6% 

realitza feines domèstiques i un 2’8% està a l’atur.  

 

L’estabilitat laboral de les famílies ha incrementat i la incorporació de la dona al món 

del treball ha augmentat considerablement en aquests darrers anys. L’atur de les 

famílies ha baixat considerablement.  

La diversitat de feines és molt àmplia, malgrat que les dedicades al sector serveis són les 

més freqüents.  
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 Situació cultural de les famílies: 

 Nivell d’estudis:  

 Sense estudis: 2’4% dels pares i el 2% de les mares. 

 Estudis primaris: 49% dels pares i 41’9 de les mares. 

 Estudis secundaris: 32’8% dels pares i el 37’9% de les mares. 

 Estudis superiors: 12’6% dels pares i el 16’2% de les mares. 

 

Respecte a altres enquestes realitzades anys anteriors (1995-96), el nivell d’estudis ha 

millorat, ha baixat el nombre de persones sense estudi i ha pujat el de persones amb 

estudis de secundària.  

 

 Relació de les famílies amb el centre:  

 L’opinió del centre és positiva (95’2%). 

 Rep suficient informació del seu fill un 93’3%. 

 Està d’acord amb la disciplina del centre un 89’7%. 

 Coneix les normes de convivència i com s’apliquen un 52’6% de les 

famílies, en canvi un 71% diu que són correctes i alguns no les coneixen. Un 

33’2% no contesten sobre si són correctes o no.  

 Venen a parlar amb el tutor quan ho consideren oportú el 68’8% de les 

famílies, quan els criden el 12’3% i el 15’4% habitualment.  

 Activitats extraescolars. L’opinió és que n’hi ha poques, 45’1%, un 35’2% 

creu que són suficients i un 15% no les coneix. 

 L’APIMA. Un 80% hi pertany però només un 27’7%, reconeix assistir a les 

reunions.  

 

Gràcies als resultats de l’enquesta consultada, m’adono que la gran majoria de les 

famílies tenen una opinió molt positiva front el funcionament i l’organització que 

l’escola segueix. Per tant, s’entén que quan es demana col·laboració, responguin 

positivament. També, tenir uns estudis adequats i una situació laboral considerable 

influeix en la manera d’educar als fills i tenir una concepció de l’escola favorable. En 

definitiva, seguint la classificació que he mostrat anteriorment, les famílies que formen 

l’escola de Puig d’en Valls respon a un tipus de família moderna, les quals tenen molta 

informació de l’educació, la qual la relacionen amb el que ells saben i busquen resposta 
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a través dels seus fills, i creuen en que els nens són diferents, ja que venen dotats per 

una barreja d’herència i entorn. 

 

3.3.2. Quina concepció tenen les famílies de l’escola?   
La concepció de l’escola s’ha vist modificada a mida que han passat els anys. Temps 

enrere les famílies creien que els seus fills anaven a l’escola per aprendre, i que només 

era allí on ho feien, deixant tota responsabilitat a dit àmbit. 

 

Els avenços de la societat actual s’han produït ràpidament i això fa que no puguem 

interioritzar-ho i adaptar-nos a les noves exigències que les transformacions ens 

imposen. Aquests canvis han afectat a l’educació familiar ja que aquesta necessita un 

marc de referència per guiar, orientar i educar als seus fills. Estem en un món canviant, 

el qual la inestabilitat i la incertesa fomenten la por i la inseguretat. Hi ha una confusió 

ja que l’educació rebuda no serveix per educar a la generació actual.  

 

La família tradicional apareix desdibuixada, ha perdut els seus antics punts de 

sustentació, és a dir,  es veuen afectats els pilars fonamentals que sostenien les seves 

creences. Per exemple, l’home ja no representa l’autoritat de poder i força; i la dona no 

representa una figura submisa, sense dret a opinar. En definitiva, la família es troba 

buscant nous pilars on crear una nova identitat.  

 

Els canvis esmentats en el nucli familiar afecten a l’educació, per tant, família i escola 

han d’aliar-se i començar junts un camí que permeti crear una nova concepció de 

l’educació, on l’alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge. A través de la 

formació de les famílies es conscienciaran i s’implicaran en la vida de centre. 

 

La família és el primer àmbit educatiu del nen, per aquest motiu la seva trajectòria 

educativa comença a casa seva i l’escola, com a segon espai socialitzador, ho ha de 

complementar. Per tant, família i escola són dos contextos propers en l’experiència 

diària dels nens, exigint un esforç comú per crear espais de comunicació i participació 

de forma que li donin coherència a l’experiència quotidiana. Tot aquest esforç es 

justifica en les seves finalitats educatives dirigides al desenvolupament integral de la 

personalitat (creixement biològic, psicològic, social, ètic i moral del nen). 
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En definitiva, en una societat com la nostra, família i escola han de tenir clars els seus 

papers i fomentar la vida quotidiana. Seguint a Medina Rubio,T (1997): “L’autoritat 

basada en el compromís ètic, l’exemple com a coherència entre el que es pensa, es diu i 

es fa, i l’amor com a motor que impulsa i dóna la vida”.  

 

Per a centrar-me en la realitat d’avui dia m’he volgut reunir amb algunes famílies de 

l’escola de Puig d’en Valls i així saber de primera mà què pensen de l’escola. La 

majoria de les entrevistades recorden que els seus pares no s’implicaven gens en la vida 

de l’escola, fet que no té res a veure al que se’ls deixa fer a ells com a pares. De la 

mateixa manera que no qüestionaven allò que deia el professor. En canvi, a dia d’avui 

aquestes famílies col·laboren sempre que volen i poden en la vida de l’escola (activitats 

programades, festes de portes obertes, sortides,...) així com també ajuden al mestre en la 

recerca d’informació (quan fan projectes). El mestre ja no és l’única font de 

coneixement, sinó que actualment hi ha excés d’informació, i a vegades contradictòria, 

és per això que el mestre té que contrastar-la i seleccionar-la, no es pot fiar de tot lo que 

llegeix.   

 

Un aspecte que afecta a poder participar o no en el centre és la situació laboral de les 

famílies. Destaquen que és complicat compaginar la feina amb venir a l’escola a passar 

unes hores, normalment les mares són les que assisteixen a l’escola a participar, o sinó 

també, el pare i la mare. En pocs casos ho fan només els pares. També, afirmen que 

estem en un país on no es donen facilitats per poder combinar els dos àmbits: “Si li 

demanem al nostre cap de sortir unes hores de la feina, el que fan es mirar-te amb mala 

cara, no ho entenen. És com si ells no tinguessin fills”, comenta una de les mares. 

D’altres comenten que intenten anar almenys als festivals que fan durant el Nadal o 

final de curs, que encara que no tinguin problemes per demanar-ho en la feina no volen 

abusar. 

 

3.3.3. Quina concepció tenen les mestres de les famílies? 
La implicació de les famílies a l’escola dependrà de com he dit en anterioritat de 

diversos factors, però les preguntes que jo em faig són: Les famílies són un problema 

per als docents? Mestres i professors no tenen prou en compte les famílies en el marc 
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escolar? Es poden millorar els vincles entre uns i altres? Una millora de les relacions 

entre docents i progenitors podria incrementar l’èxit escolar de l’alumnat?  

 

A l’escola de Puig d’en Valls es té una positiva concepció de les famílies perquè 

aquestes tenen les portes obertes per a que s’impliquin sempre que vulguin. A més, 

consideren que si passen una estona dins l’aula coneixen i empatitzen més amb la feina 

de la mestra. També, les entenen com un pilar molt fort d’informació ja que són els que 

millor coneixen als seus fills. D’això es poden beneficiar, en el sentit que podran arribar 

a aprofundir molt més en els gustos i preferències dels nens.  

 

Una de les mestres diu que “Nosaltres no ens considerem més que les mares”, entre tots 

podem fer un bon treball i ajudar als infants a consolidar més els aprenentatges i satisfer 

les seves curiositats.  

 

Donant resposta a les meves preguntes inicials he de dir que:  En quant a si les famílies 

són un problema m’han contestat que no. Com a mestres, tenen clar que la seva feina 

està en el punt de mira i que no poden agradar a tothom. Quan una mestra comença a 

treballar sol passar que les famílies li poden crear certa inseguretat perquè en un primer 

moment, quan no et coneixen, solen qüestionar la feina què fas. Amb el pas del temps, 

t’adones que la família és un punt al teu favor i que amb la seva ajuda arribaràs a grans 

aprenentatges. De la mateixa manera que una mestra amb inexperiència té temors, les 

famílies també en tenen.  

 

Fent referència a la segona qüestió, les mestres diuen que ens podem trobar amb 

famílies que sempre participarien i altres en les que has d’insistir. Quan programem 

solem pensar de quina manera ens poden ajudar els pares, amb la finalitat de si la 

requerim que resulti senzill i no suposi un gran esforç, és a dir, quan més concret millor. 

És complicat considerar si les tenim en compte lo suficientment o no, ja que dependrà 

de les activitats que sorgeixin i de les que ja estiguin programades.  

 

En relació a la pregunta de si es poden millorar els vincles entre els docents i els 

progenitors hi ha una mica de debat. En el sentit de, com ha de ser una relació entre el 

tutor i la família?  
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Personalment crec que ha de ser una relació cordial i de respecte mutu. Sempre que hi 

hagi aquestes dues actituds, diré que hi ha una adequada relació.  

Hem de tenir clar que en una escola hi ha diversitat d’opinions, creences, idees, maneres 

de fer,... i que la tutora no sempre compartirà les idees amb tots els pares o a l’inrevés. 

Amb això vull dir que amb cada família es mantindrà un tipus de relació, totes distintes. 

Aquestes relacions influiran clarament a les actituds dels nens cap a l’escola (missatges 

positius front els negatius, implicació front passivitat, mostrar proximitat front 

desinteresar-se, entre altres). En definitiva, quan famílies i mestres es comprometen i 

treballen junts per afavorir a un bon desenvolupament del nen, els resultats acadèmics 

seran víctimes d’un feina ben feta.  

 

3.3.4. Reflexions sobre la participació de les famílies dins l’escola. 
Pels resultats obtinguts, queda reflectit que al CEIP “Puig d’en Valls” predominen les 

famílies modernes, les quals, tenen molta informació al seu abast, que atribueixen a les 

conductes dels infants i creuen que les diferències entre els infants venen donades per 

una barreja d’herència i ambient.  

 

Pel les dades dels qüestionaris, veiem que els resultats són positius i que a mida que 

passen els anys la formació dels ciutadans és millor. Fet que afecta notablement a la 

implicació i dedicació a l’educació dels seus fills.   

 

Penso que una vegada que les famílies ja estan integrades en la dinàmica de participar 

en l’escola, no hem de deixar que aquest interès mori. Per tant, lo més complicat 

comença ara, és a dir, mantindre a les famílies il·lusionades en el nostre projecte. Com 

ho podem mantenir? Doncs, no abusant sempre dels mateixos, sinó que sigui una feina 

compartida, cercant sempre les inquietuds dels pares i que se sentint identificats del que 

fan.  

 

Considero que seria convenient que tant mestres com famílies fossin conscients de la 

concepció que es tenen, d’aquesta manera ambdós coneixerien les seves realitats i seria 

més senzill posar-se en el lloc de l’altre.    
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4. Conclusions 
Ara sí que sí arribo al final del meu treball i he de dir que estic molt satisfeta per la feina 

feta ja que he aprofundit en un tema que em creava molta curiositat. A més, crec que 

era, és i serà beneficiós per mi el fet d’haver triat una temàtica d’aquestes 

característiques en el sentit que, les famílies dins l’escola han patit importants canvis i 

que mai les hem de deixar de costat.  

 

Considero que aquest treball podria servir d’ajuda per a aquelles persones que no 

acaben de veure com apropar les famílies a l’escola, ja que al llarg de la feina ofereix 

quantitat de maneres de fer, consells a seguir, mètodes de comunicació, etc que poden 

ser de gran utilitat. Personalment, també el fet d’estructurar el treball m’ha servit per 

organitzar tota la informació que tenia al meu abast, per cercar-li un ordre i que em 

pogués fer una idea mental, per tal de no tenir les idees desordenades.  

 

Gràcies a la feina feta al llarg d’aquests mesos estic més convençuda que l’educació 

dels nens és una tasca compartida, no només am les seves famílies sinó que també amb 

el seu entorn. No hem de limitar a dir que els nens van a l’escola a aprendre, perquè si 

un dia van al supermercat amb els seus pares, també ho faran. De la mateixa manera que 

si van al circ, al teatre o al parc. A l’escola no només ensenyen els mestres, les dones de 

la neteja, l’encarregat del manteniment, el director, la secretaria també transmeten 

valors als infants (cuidar les plantes, no embrutar els passadissos, no cridar a la 

biblioteca, etc.). Amb això vull dir que cadascun de nosaltres té alguna cosa que aportar, 

a l’escola no hem de diferenciar entre els que saben i els que no, ja que tots sabem i tots 

podem ensenyar.  

 

Fent referència a les estratègies de comunicació amb les famílies, m’he adonat que a 

Puig d’en Valls el moment de les entrades i les sortides dels nens no se li dóna la 

importància que es requereix. La teoria ens diu que és un moment molt important on 

família i tutor intercanvien informació i que s’ha de fer-ho amb cura. El que jo he vist i 

el que he presenciat a les reunions de cicle és molt diferent. Totes les mestres d’infantil 

estan buscar estratègies per a que aquest moment sigui ràpid, d’aquesta manera la 

jornada escolar comença a la seva hora. Al migdia tampoc és bona hora perquè ja tenen 
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ganes de marxar a casa. Això ho fan per a que aquest moment sigui breu, i es faci ús de 

les tutories individualitzades.   

 

Vull fer una petita reflexió sobre l’ús que li donem a algunes de les estratègies de 

comunicació amb les famílies, ja que algunes d’elles, com són les tutories només 

s’utilitzen per intercanviar informació o alertar a algun pare sobre que alguna cosa no va 

bé. Per què no ens acostumem a dir les coses que van bé? Tinc la sensació que només es 

parla quan passen fets fora de lo normal, els quals requereixen advertir. Però i quan fem 

les coses bé? Estic segura que a tothom els hi agrada que ens felicitin quan ho fem 

correctament.  

 

També, aquest any s’ha incorporat la figura representat que serveix d’intermediari entre 

la tutora de l’aula i la resta de famílies. A través d’ella, la informació i la comunicació 

és instantània ja que per un missatge de Whatsapp parlen. Considero que l’ús que li 

estan donant s’ha de replantejar perquè el que no volem és que aquesta immediatesa 

d’informació substitueixi a les visites i xerrades amb la tutora. A més, els infants han de 

ser conscients de la relació que hi ha entre els seus pares i la mestra, que s’informen els 

uns als altres. 

 

Un dels aspectes que veig molt apropiats és l’avaluació individual que fan les tutores als 

seus alumnes. Des de fa uns anys, els pares reben una avaluació de la GESTIB, la qual 

la considero molt general i una mica allunyada dels continguts que es treballen. A més, 

vull dir que els ítems que s’avaluen són els mateixos per a tot el cicle d’infantil. 

Seguidament, mostraré alguns d’ells: 

 

A) Coneixement de l’entorn: Mostra actituds de respecte i cura per la natura, 

s’interessa per l’observació, la recerca i l’exploració e l’entorn físic i natural, 

identifica els grups socials més significatius del seu entorn i les seves principals 

característiques, relaciona correctament les nocions bàsiques de mesura, utilitza 

les habilitats logicamatemàtiques per investigar i comprendre situacions de la 

vida quotidiana, entre altres. 

B) Coneixement de si mateix i autonomia personal: Adquireix progressivament 

seguretat afectiva i emocional, coneix les rutines diàries i hi participa de forma 
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autònoma, mostra una imatge ajustada i positiva de sí mateix, demana ajuda 

quan la necessita, mostra interès i motivació per la feia, etc. 

C) Llenguatges: Comunicació i representació: Expressa oralment missatges 

treballats molt senzills, explora i gaudeix de les possibilitats expressives del 

propi cos, reconeix i reprodueix cançons, danses i jocs musicals treballats, 

respecta les convencions socials en les converses (torn de paraula, escolta...), 

s’interessa per compartir les experiències estètiques, entre altres.  

 

Amb això el que vull fer veure és la iniciativa que tenen les mestres per saber si els seus 

nens han aprés els continguts que elles s’havien marcat des de principi de curs. No 

només servirà per avaluar el grau d’assimilació dels infants, sinó que també la seva 

feina. A més, es podran adonar de possibles dificultats que poden tenir els nens. Cal dir 

que aquestes proves són diferents cada trimestre, depenent d’allò que hagin treballat, per 

tant, s’adapta a la realitat del aula, fet que no passa amb la valoració anterior, que es 

consideren els mateixos ítems al nivell de tres anys que al de cinc anys. A continuació, 

mostraré un exemple d’avaluació que facilitarà fer-vos una idea mental de com pot ser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És fonamental que els mestres tinguin una bona concepció de les famílies i aquestes 

dels mestres, d’aquesta manera tots sortirem beneficiats. Les famílies no són una 

amenaça, són un punt fort de recolzament en el nostre dia a dia.   
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També vull dir que aquest treball m’ha motivat per a voler seguir investigant i així 

poder respondre a preguntes que em plantejo, a més que seria molt gratificant per a la 

meva formació. En definitiva, voler conèixer com treballen la comunicació i 

participació de les famílies a altres escoles. D’aquesta manera jo podria comparar, 

reflexionar sobre com ho fan i idealitzar una bona manera de fer-ho.  

 

I ja només agrair al personal docent, famílies i nens per voler aportar el seu granet al 

meu treball i per formar part del meu creixement com a futura mestra.  
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Annexos 
ANNEX I. Entrevista a la Directora del CEIP “Puig d’en Valls”. 

1- D’on neix la necessitat de crear un pla d’acolliment per a les famílies i nens?  

2- Quina és la finalitat de l’escola?  

3- Qui s’implica en aquest acolliment?  

4- Per què creus que és important fer un bon acolliment quan un infant comença 

l’escola?  

5- És necessari fer un acolliment quan el nen canvia de cicle?  

 

ANNEX II. Entrevista a les tutores del CEIP “Puig d’en Valls”. 
1- Per què és important fer un bon acolliment als nens i les seves famílies? 

2- Què teniu en compte?  

3- En què consisteix l’acolliment dels infants i les seves famílies?  

4- Es segueix el mateix patró d’actuació als altres cursos?  

5- Creus necessària la implicació de les famílies en l’educació dels seus fills? Per 

què?  

6- De quina manera poden participar les famílies dins l’aula? 

7- Es diu que les famílies dels nens d’infantil participen més que quan són més 

grans, on està la diferència?  

 

ANNEX III. Reunió de pares i mares del curs 2013-2014.  

 
Reunió de pares i mares del curs 2013-2014 

Horari escolar: 

 Les classes comencen el dia 13/09/13 i fins al dia 20/09/13 serà d’adaptació. 

 A partir del 23/09/13 l’horari serà de 9 a 13:50h. 

 Els alumnes es deixen i es recullen a l’aula i els pares NO ENTREN a l’aula, es 

queden a la porta de vidre. 

 El centre ofereix el servei d’Escola Matinera (de 7:45 a 9h) i de Menjador (14 a 

16h). Per a més informació s’ha d’acudir a l’APIMA o direcció. 

Adaptació:  

 El període d’adaptació durarà una setmana. El primer dia es farà la presentació 

de pares i alumnes. 
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 S’han dividit el alumnes en dos grups (1 i 2) i els torns els teniu a continuació. 

Mirar fotocòpia de torns i fer canvis si és necessari.  

 És un canvi pels nens i pot provocar angoixa, inseguretat,... És important no 

transmetre sentiments negatius als vostres fills. No preocupar-se massa perquè 

ho superaran.  

 
GRUPS DIVENDRES 

13 

DILLUNS 

16 

1 9:30 – 11H 11:30- 

13:30 

2 11:30 – 13H   9-11H 

 

GRUPS 1 i 2 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 

20 

 9-11H 9-12H 9-13H 9-13:50H 

 

Aspectes metodològics: 

Durant el curs es treballaran sobretot els hàbits, normes, rutines,... a través de racons, 

tallers i altres activitats. És molt important la col·laboració amb les famílies per la 

continuïtat d’aquests aprenentatges. És farà amb la vostra ajuda l’activitat del 

protagonista de la setmana. A l’escola disposem d’un hort per fer diferents activitats i 

experiències, així com també aprofitem els residus orgànics per fer compost. També 

fem reciclatge dins l’aula. 

Hi haurà mestres especialistes de música, anglès, suport, psicomotricitat i informàtica 

que ens ajudaran a dur això a terme. 

Normes: 

 Des del primer dia, els infants han de dur una bossa de tela amb una muda de 

roba. Posar una cinta a les jaquetes, abrics, bates,... amb el nom, per poder-les 

penjar correctament. 

 Es prega puntualitat tant a l’entrada, 9:00h com a la sortida 13:50h. Ser breus 

als acomiats. 

 Si ve a cercar al nen una altra persona s’ha d’avisar a la tutora amb antelació.  

 No es poden portar coses de casa. Deixar les joguines,... a casa, al cotxe o donar-

los als pares. 
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 No portar motxilla de rodes ni grosses. 

 Portar “tupper” per guardar l’esmorzar i una botella d’aigua amb el nom posat. 

 Portar una tovallola petita d’higiene personal amb el seu nom i una cinta per 

penjar-la. 

 Portar una capsa de tovalloletes humides i una capsa de tissues. Tot marcat amb 

el nom.    

Hàbits: 

Dur roba còmoda (evitar petos, tirants, cinturons, cordons...) i les esportives de 

VELCRO. 

- Esmorzar: 

 Dilluns: làctics i fruits secs. 

 Dimarts: Entrepà. 

 Dimecres: Fruita. Portar-la com la mengen a casa: pelada i dins el 

tuper...). 

 Dijous: Entrepà. 

 Divendres: Suc i galetes.  

No es poden portar llepolies ni rebosteria industrial.  

- Aniversaris:  

 Quan facin anys poden portar un bescuit; si volen portar sucs és 

preferible que siguin individuals. 

 Els aniversaris es celebraran el divendres de la mateixa setmana que 

hagin fet els anys. Si coincideix que hi ha més d’un, vos podeu posar 

d’acord per organitzar-ho. 

 No es reparteixen llepolies.  

 Avisar a les mestres amb antelació per si hi ha algun nen al·lèrgic.  

PARES/ MARES: 

 L’horari de tutoria és dimarts de 8 a 9h amb cita prèvia. A les entrades i 

sortides només es faran comentaris molt puntuals. 

 S’agrairà la participació de les famílies a tallers, sortides i altres activitats. 

 Telèfon de l’escola: 971 31 54 27 

MATERIAL: 

 1 muda completa (incloent sabes, mitjons, ...) dins una bossa de tela (TOT 

amb el nom). 

 1 bata (amb el nom) i una cinta per penjar-la. 
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 1 tupper per portar l’esmorzar (amb el nom). No portar paper d’alumini. 

 1 cantimplora/ampolla per dur l’aigua (amb el nom). 

 1 bosseta de tela o plàstic (amb el nom) per dur el tupper, la 

cantimplora/ampolla. No motxilla de rodes.  

 Un paquet de 500 folis DIN-A4 de 80gr.  

 Portar una tovallola petita d’higiene personal ( amb el nom posat). 

 Portar una capsa de tovalloletes humides i una capsa de tissues ( amb el nom 

posat). 

 Recordeu que els dies de psicomotricitat han de portar calcetins antirelliscants 

(amb el nom posat). 

 50€ per comprar material. S’ha de pagar a l’oficina de l’APIMA, es comunicarà 

el dia que podeu passar a pagar. 

 Si tenen material  a casa que no volen i està en bon estat el poden portar a 

l’escola (joguines, pepes, puzles, cotxes...). 

 També podeu portar material de platja, ja que seria de gran ajuda per equipar el 

pati dels vostres fills. 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ 


	Introducció.

