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Resum__________________________________________________________  

 

Aquest treball anomenat “Relacions entre escola- família: percepcions de docents i pares” és 

un recull d’informació sobre  les vies de comunicació i relació que s’estableixen entre les dues 

institucions educatives més significatives per al bon desenvolupament integral dels infants 

d’entre cero i sis anys. Aquestes dues entitats són la família, com a primer lloc de referència i 

de pertinença, on s’estableixen les relacions i vincles afectius més forts, i l’escola, com a 

segon espai de relacions i d’aprenentatges.  

 

Aquesta investigació vol mostrar amb dades estretes de fonts documentals i experiències 

directes a centres educatius, la real importància d’una bona relació comunicativa i directa 

entre les pares i mares dels alumnes i els mestres de l’escola. Al mateix temps aquesta 

investigació farà visibles les estratègies emprades als centres educatius per arribar al bon 

enteniment entre família i escola.  

 

Com a conclusió trobaran una reflexió sobretot lo analitzat a la investigació, qüestions que 

van destinades a avançar en aquest camí de la comunicació i l’establiment de llaços comuns 

envers l’educació dels infants.  

 

 

Abstract_________________________________________________________ 

  

This work called "relations between family and school: perceptions of teachers and parents" 

seeks to analyses the ways of communication and relationship established between the two 

most important educational institutions for the proper development of children aged zero to 

six years. These two institutions are the family, as a first point of reference and belonging, 

establishing relationships and stronger emotional ties, and the school, as a second space of 

relationships and learning.  
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This research wants to show with data drawn from documentary sources and direct 

experiences in educative centers, the possible causes of the problems between parents and 

teachers, in addition to the actual importance of a good and direct communication between 

parents and the mothers of the students and the teachers of the school. At the same time this 

research will show the strategies used in different schools to get a good understanding 

between family and school. 

  

In conclusion you will find a reflection on everything analyzed in the research, issues that are 

intended to advance in this way of communication and the establishment of common ties to 

the education of children.  
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Paraules claus____________________________________________________  

 

 Escola: Institució o centre encarregat d'educar o impartir docència sobre unes 

determinades àrees. 

 Famílies: Unitat social formada per un grup d'individus lligats entre ells per relacions 

de matrimoni, parentiu o afinitat.  

 Millorar:  Avançar en alguna cosa, fent-la passar a un estat millor.   

 Cooperació: Obrar conjuntament amb un altre o altres, amb una mateixa finalitat.  

 Col·lectiu: Dit d’una cosa que fan diferents persones conjuntament, que afecta a totes 

elles.  

 

 

 

Keywords________________________________________________________ 

 School: Institution or center in charge of educating or teaching assignments on certain 

areas.   

 Families: Social unit formed by a group of individuals bound together by relations of 

marriage, kinship or affinity.  

 Improve: Forward, grow something, by passing to a better State. 

 Cooperation: To act with another or others, together, for the same purpose.  

 Collective: Saying one thing different people do together, which affect all of them.  
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1) Introducció 

 

1.1.Justificació 

 

Durant tota la carrera de tècnic en educació infantil, m’he adonat de que hi ha moltes 

teories  que ens parlen de la importància de mantenir uns bons vincles amb les famílies 

dels alumnes.  

 

Aquest projecte naix amb la intenció d’aprofundir en base a les relacions entre l’escola i 

les famílies. Ve impulsat per la inquietud d’entendre perquè és tant important la tant 

esmentada i popularitzada relació entre els membres de la comunitat educativa i les 

famílies dels alumnes. Això ho podré esbrinar fent una investigació a través de diferents 

fonts d’informació i  d’entrevistes a docents d’un mateix centre públic i a diferents 

famílies.   

 

En aquest treball presentaré tot lo examinat a la meva recerca teòrica referint-me tant al 

primer com al  segon cicle d’infantil,  donant  mostres de cóm ho fan a l’escola on estic 

fent les meves pràctiques de mestre. Per finalitzar em faré unes conclusions envers si són o 

no important aquestes relacions i per què. La durada d’aquesta acurada investigació ha 

estat de quatre mesos, i ha estat possible gràcies a les persones que han estat obertes a 

entrevistes i qüestionaris. Aquestes persones amb les que he tractat, han estat  personal 

docent i professionals del món de l’educació com pedagogs i pedagogs terapeutes, així 

com mestres, directors de centres, alumnes en pràctiques i famílies; tots ciutadans de la 

ciutat on visc, l’illa d’Eivissa. A més he consultat un conjunt de llibres i articles de 

diferents professionals, trobats tant a biblioteques com a Internet. Tot això per poder oferir 

dades reals i significatives que donin cos al meu treball acadèmic.  

 

Aquest treball va dirigit a tothom que vulgui aprofundir en aquest tema, tant siguin 

educadors com pares, mares, etc. que tenen inquietuds en base a l’educació dels més petits 

i dels factors més importants i contextuals que afavoriran o no el bon desenvolupament 

general del nen o nena. La meva intenció és poder orientar i donar suficients arguments per 

a que qualque que tingui que veure amb l’educació dels nens i nenes es faci conscient de la 

gran importància del context en l’educació integral i global dels més petits, així com 
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mostrar quant d’important són les relacions entre aquest dos promotors de l’educació  pel 

creixement saludable dels infants.  

 

1.2.Objectius 

 

L’objectiu principal del treball és trobar resposta sobre el perquè són tan important les 

relacions entre escola i família i quines estratègies empren ses escoles per afavorir aquest 

vincle. Vull trobar opinions divergents entre els integrants de la comunitat educativa per 

saber si les escoles fan el que cal per establir aquests vincles i extreure la possible causa de 

les dificultats d’aquesta relació entre l’escola i les famílies.  

 

  

2) Competències  treballades 

 

Les competències desenvolupades durant l’exercici d’investigació són les següents: 

 

o Capacitat per adquirir estratègies per al treball col·laborador desenvolupant 

actituds de respecte a la pluralitat de perspectives, el contrast d’opinions i la 

diversitat. 

o Capacitat per analitzar els contextos socioculturals i familiars actuals. 

o Capacitat per reconèixer les necessitats dels infants en la primera infantesa. 

o Capacitat per expressar-se amb fluïdesa de manera oral i escrita, i dominar l’ús de 

diferents tècniques d’expressió. 

 

3) Metodologia del treball 

 

Aquest treball d’investigació es tracta d’un estudi qualitatiu, el qual s’ha creat a través d’un 

recull d’informació i teories elementals sobre les relacions entre els dos agents educatius 

primaris en l’evolució dels infants, mitjançant recursos bibliogràfics,  articles de revistes 

educatives i demés documents estrets de la Red d’Internet.  

 



11 
 

En un primer moment, desprès d’haver triat el tema d’estudi, he cercat a través de la pàgina 

web de la Universitat bibliografia relacionada amb el tema en qüestió, fent servir també la 

web 2.0 i els recursos digitals que ens ofereix la Universitat.   

 

Abans de començar a documentar-me intensament, vaig haver de pensar quins punts 

concrets de la relació escola- família volia tractar, en ser aquest tema molt ampli i amb 

moltes possibilitats d’investigació. Va ser en aquest moment que vaig pensar en tractar les 

maneres d’interactuar entre aquests dos agents des de l’escola, de quina manera les escoles 

responen a les necessitats de les famílies, quines estratègies de comunicació empren per 

establir vincles de confiança amb ells i les possibles dificultats per a que aquesta 

comunicació i objectius pedagògics comuns amb l’educació dels infants, no es doni. 

Aquestes varen ser les idees principals a tractar al meu treball, és a dir, el gruix de la feina 

consisteix en extreure aquestes dades a través del recull d’informació amb el marc teòric de 

referència.  

 

La segona part del treball consisteix en la part pràctica del mateix que es basa en la 

formulació d’unes hipòtesis (preguntes) que conclouré amb la recerca d’informació estreta 

des de els protagonistes mateixos d’aquesta relació que són les famílies i els docents dels 

centres educatius.  

 

Les dades cercades no són de tipus quantificables o mesurables, sinó que faig servir una 

investigació qualitativa que consisteix en fer una recopilació de dades mitjançant 

documents personals i entrevistes o qüestionaris, la qual cosa “ implica un enfoc 

interpretatiu i naturalista cap a l’objecte d’estudi”, (Ballester, 2001). 

 

4) Part teòrica 

 

4.1.Introducció 

 

Els dos grans agents influents en el desenvolupament cognitiu, físic, social i psicològic 

dels infants són la família  en primer lloc, i l’escola en segon lloc. Però per a que no hagi 

confusions pel que respecta a la paraula família, en aquest treball s’entén la família com el 

conjunt de persones que conviuen en el temps i en el espai, els uns amb els altres; és a dir, 
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que familiar podria ser una persona vinculada de manera molt forta i que passa molt de 

temps amb l’infant, cosa que influenciarà el seu caràcter i la seva adquisició de consignes i 

valors.  

 

Un dels objectius de tota acció educativa és possibilitar la comprensió del context cultural 

en què s’està immers , l’acostament dels models i l’aprenentatge de les pautes culturals , 

els estils de conducta i les maneres de fer, així com analitzar, entendre i aprendre aquells 

coneixements que permetran que l’infant s’entengui i es valori a si mateix i el context on es 

troba, com també que pugui participar i influir en els àmbits als quals pertany, tot plegat a 

través de la interacció duta a terme amb les persones amb qui conviu.  

 

L’assistència a l’escola ha d’afavorir l’aprenentatge d’uns coneixements i d’unes 

competències culturals sobre els quals la família no cal que tingui formació i, a la vegada, 

cal que acosti els infants a una realitat més amplia que la de la llar, això els ajudarà a 

ampliar el procés de socialització i de maduresa. Perquè aquest aprenentatge es doni d’una 

manera positiva i clara, serà necessari que s’estableixi un alt nivell de comunicació entre la 

gent que educa, per tal de seguir uns passos tan coherents com sigui possible i evitar 

contradiccions. Les diferències i els matisos entre els criteris adults poden ser positives, 

sempre que hi hagi coneixement entre ells i comunicació.  

 

L’acció de les persones adultes haurà de ser serena, estable i sense contraindicacions. Aquí 

es posa en evidència que la responsabilitat docent ha de ser compartida de forma molt clara 

entre les dues institucions que eduquen directament els infants: la família i escola. Perquè 

aquesta responsabilitat es pugui assumir plenament, serà imprescindible que s’estableixi un 

clima de confiança que únicament es podrà donar en el moment que hi hagi una 

comprensió de l’especificitat de cada col·lectiu de la diferència necessària, tant de formes 

de viure, com de pensar, d’interessos, d’expectatives o de cultures.  

 

Perquè hi pugui haver un clima de respecte i de confiança, cal que el diàleg i la 

comunicació es donin prèviament i de manera continuada entre família i escola, així com 

establir acords bàsics entre uns i altres, que en estreta col·laboració puguin permetre 

respondre a les necessitats de les criatures per evitar desorientacions.  

“Tot això són conclusions que no arriben a aportar idees sobre cap on anar i què hem 

de fer en benefici dels infants i adolescents. Disposem de moltes dades, però no d’un 
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coneixement millor sobre què passa realment, per què passa i com cal que actuem”, 

(Jesús Comellas, 2009, 30).  

 

Avui en dia, en el nostre context social actual, els pares i mares afronten la seva labor 

educativa més sols que en qualsevol altre època, degut als constant canvis que  la 

configuració familiar i social ha experimentat. Es molt comú trobar famílies monoparentals 

o famílies desestructurades, amb problemes econòmics i de més greus. Tot això pot 

convertir-se en un factor que entorpeix el bon desenvolupament de les criatures. Per altre 

banda, els i les mestres, s’enfronten a una major exigència per part de la societat. Els 

mestres han de reciclar-se constantment i ser conscient d’aquestes possibles diferències i 

problemes de les famílies dels nens i nenes que acullen a l’escola. Per tot això, “avui més 

que mai, es necessari establir uns llaços de comunicació entre els dos agents educatius, ja 

que també, avui més que mai, les relacions socials entre escola i família es caracteritzen 

pel desconeixement mutu”.
1
 

 

4.2.Definició – concepte 

 

El concepte de relació s’entén com un lligam d’amistat, de coneixença, de tracte, entre 

dues o més persones o grups socials. Partint d’aquesta definició que dóna el diccionari de 

la llengua catalana de la paraula relació, podem esmentar què és el que és necessari per 

formular i crear unes relacions entre qualsevol persona o grup de persones. Es parla de 

coneixença, de tracte i d’amistat. Pel que fa a les relacions que aquí s’estudien, no cal que 

hi hagi una relació d’amistat entre els dos agents educatius, ja que aquestes persones han 

d’establir confiança per a la bona comunicació, però sempre mantenint uns límits per a no 

arribar a confondre rols entre educador/a i mare/pare.  

 

Un altre concepte a definir seria la paraula lligam o vincle que en aquest context seria la 

unió entre dues persones, establir una relació pròxima.  

 

En definitiva tenim que la definició de relació entre família i escola seria la unió entre 

aquests dos participants de l’educació a través de lligams de confiança i coneixença, 

gràcies a una intervenció propera.  

                                                           
1
 http://www.mecd.gob.es 

  

http://www.mecd.gob.es/
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4.3. Desenvolupament del tema  

 

4.3.1. Una mirada en el temps 

 

Si fem una mirada enrere i explorem els contexts de socialització i les funcions de la 

família al llarg de la història, veiem que la família ha estat durant segles el principal i 

quasi exclusiu escenari del desenvolupament infantil en la majoria de cultures. Però es 

veritat, que fa ja molt de temps que es fa evident una necessitat de rebre una educació fora 

de la llar. Concretament és a partir de la revolució industrial quan la creació d’escoles, tal 

com les entenem ara, comença a expandir-se. Al mateix temps que han anat apareixent 

nous agents i escenaris educatius, també s’ha pronunciat el canvi en les relacions entre els 

diferents contexts. Així es pot dir que les primeres escoles mantenien contacte estret amb 

la comunitat, però a partir del S.XX és quan aquestes sofreixen un distanciament, a causa 

de l’especialització formativa, la qual cosa feia que mestres i pares separessin i 

diferenciessin la seva labor educativa.  

 

“Les qüestions d’indole cognitiva-acadèmica varen quedar en mans de l’escola, 

mentre que les ensenyances més de tipus conductuals, en valors i actitudinals 

quedaven en mans dels progenitors; això va començar a ser causa de situacions 

conflictives i de separació; anomenades per alguns autors com d’influències 

separades”, (Connor i Epstein, 1995).  

 

“A l’actualitat, les relacions entre família i escola no s’entenen com influències 

separades, sinó com influències superposades, lo que ressalta la rellevància de la 

coordinació i el treball conjunt de pares, mares i mestres en l’educació dels fills i 

filles”,  (Solé, 1996, 17).  

 

 S’ha anat incorporant paulatinament als pares i mares en l’educació dintre les aules.  Les 

famílies han de comprendre la importància de participar a l’escola, de tenir comunicació 

amb els mestres dels fills i filles i assabentar-se del que passa a l’escola, així com saber 

quin tipus de metodologia i actituds es mostren allà. Però com assenyala Solé (1996), 

“actualment, encara que es concedeix molta importància a la col·laboració entre pares i 
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mestres, ambdós grups afronten la labor educativa en solitari”
2
, la qual cosa comportarà 

una major dificultat a compartir criteris educatius coherents amb l’evolució i aprenentatge 

dels infants.  

 

Els mestres també han d’anar entrant en aquest procés d’apertura i disponibilitat total; 

evitant els prejudicis i les valoracions que no donen cap tipus de resultat ni positivisme, ja 

que tots som protagonistes en aquest procés educatiu, en la mesura que a cada implicat li 

pertoca.  

 

 

4.3.2. Què vol dir “educar”? 

 

M’ha paregut important comentar el què entenem per educació i els tipus d’educació que 

pot haver, depenent dels agents que la propiciïn i les seves creences sobre creixement, 

aprenentatge, desenvolupament i com no, educació. I aquí, ens trobem en un altre debat 

del tipus: educar o ensenyar?  

 

Si haguéssim de separar els termes per encasellar-los a un o un altre institució educativa, 

el terme educar seria privilegi i funció de les famílies i ensenyar de les escoles. Però la 

realitat no és aquesta, perquè la realitat és que una cosa va lligada amb l’altre, a les escoles 

no es pot ensenyar sense educar i a casa no poden només educar sense ensenyar. Al meu 

parer són dos paraules sinònimes en contingut. Potser ensenyar té més a veure en mostrar 

coneixements per a que algú els aprengui i educar vol dir mostrar maneres de ser i pensar, 

però tots dos termes s’apliquen a través de la imitació, la mostra i la guia de l’ensenyant o 

educador, amb lo qual una persona que té aquesta funció ha d’ensenyar educant per a la 

vida, més que per altres coses més de tipus acadèmic. Ha d’ensenyar a trobar recursos per 

superar dificultats, motivar-se al repte d’avançar i continuar esforçant-se... En definitiva, 

persones capaces de gestionar la seva vida emocional. Està clar que tot això s’ha de fer 

des de casa en primer lloc i a l’escola com a complement necessari a l’ensenyament.  

 

                                                           
2
 http://www.mecd.gob.es 

 

http://www.mecd.gob.es/
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Mireu que diu el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, de la paraula educar: “formar 

(algú) desenvolupant i dirigint les seves facultats físiques, morals i intel·lectuals per tal 

d’aconseguir el creixement integral de la seva personalitat”.
3
  

Ensenyar, segons el mateix diccionari, vol dir comunicar a algú una ciència, un art, 

coneixences, habilitats, etc. Per tot això em dono compte que els mestres ensenyen, 

perquè sí ensenyem matèries, habilitats i continguts, però també ens passem el dia 

educant. Com diu na Montserrat Pinyol al seu bloc d’educació:  

“Eduquem quan fem de jutge en una baralla de pati, quan els ensenyem a comportar-

se, quan transmetem valors, saber estar, esperar el torn de paraula, respecte entre ells, 

confiança, autoestima… i mentre que fem tot això expliquem matemàtiques, 

ortografia, música o medi”. 
4
  

 

 

4.3.3. Diferències  entre escola i família.  

 

Un factor que tenen en comú aquests dos agents educatius és que velen pels interessos dels 

infants, que eduquen pel bon desenvolupament general e integral dels nens i nenes i que 

guien cap a l’adquisició d’uns hàbits i uns valors culturals propers (ja que habiten a la 

mateixa cultura).  

 

Les diferències serien l’espai on conviuen amb els infants, el temps compartit, la intenció 

formativa i de creixement intel·lectual, els objectius pedagògics, l’amor i l’afecte cap a 

l’infant en qüestió. En definitiva es tracta de dos escenaris amb diferents funcions, amb 

diferent organització d’espai i temps i en el que participen diferents persones.  

 

Entre les diferències més rellevants que existeixen entre els dos contexts podríem senyalar 

que en la família els infants realitzen activitats que succeeixen dintre del que consideraríem 

la vida quotidiana, més propera als seus interessos i motivacions immediates, mentre que 

en l’escola les activitats que es realitzen són fruit d’una preparació prèvia, una programació 

acurada i reflexionada per dur a terme durant la jornada diària; en funció a certs objectius 

                                                           
3
 http://dlc.iec.cat/ 

4
 http://mestres.ara.cat 

http://dlc.iec.cat/
http://mestres.ara.cat/
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educatius a aconseguir, que s’allunyen bastant del que passaria en la vida quotidiana 

normal, ja que formen part del context aliè al nen.  

 

Una altra gran diferència vendria assenyalada pel tipus d’aprenentatge i ensenyament que 

s’executa per part d’un i de l’altra agent educatiu. Per una banda tenim que l’escola realitza 

un ensenyament més de tipus didàctic, és a dir explicatiu i verbal que incita a 

l’aprenentatge per execució, memorització o experimentació. En canvi, les famílies 

mostren un ensenyament més basat en l’observació e imitació de models. En aquest punt 

seria important destacar que el que procuren moltes de les escoles i les metodologies més 

innovadores és precisament procurar un ensenyament menys autoritari i dictatorial amb un 

intercanvi d’idees constant, per trobar el camí cap a l’aprenentatge per pròpia curiositat, 

que a la vegada procuri uns aprenentatges menys memorístics i més significatius, extrets de 

les pròpies experiències viscudes. Això aproparia les similituds entre els tipus 

d’ensenyament- aprenentatge dels dos protagonistes de l’educació dels infants.  Encara que 

a les escoles s’ensenyin continguts teòrics i més de caire intel·lectual, la manera d’arribar a 

aquests aprenentatges seria la mateixa que normalment utilitzen les famílies.  

 

Una vegada hem analitzat les semblances i diferències entre els dos agents educatius més 

propers als infants, parlaré sobre la conveniència o no d’una major semblança entre 

l’escola i la família.  

 

D’acord amb la teoria de Brofembrener (1979)
5
,  el desenvolupament infantil es pot vorer 

afavorit per la participació en contexts diversos, en els que l’infant tingui la possibilitat de 

participar en diferents estructures socials, realitzar activitats diferents i establir relacions 

amb altres persones que difereixen de les familiars. Però és important saber que el context 

escolar és el més pròxim al desenvolupament educatiu de la família perquè comparteixen 

trets característics i fonamentals per la coherència a l’hora d’aprendre certs comportaments 

i actituds, valors i normes socials. Per això una discrepància molt marcada entre família i 

escola pot resultar negativa pel desenvolupament del nen. Sobretot quan hi ha una 

incoherència molt marcada en quant a les conductes que es mantenen en un lloc i en l’altre; 

o que els valors que es viuen a l’escola es contradiuen amb els que es viuen a la família. En 

aquests casos els infants poden veure’s sotmesos a pressions contradictòries que 

                                                           
5
 http:// www. personal.us.es/oliva charla   oviedo.doc . 
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perjudiquen el seu desenvolupament i la seva adaptació al medi que el rodeja. Els docents 

haurien de mantenir una postura de cordialitat, tolerància i respecte cap als familiars, 

explicant de manera comprensible el perquè dels seus criteris pedagògics, procurant 

respondre als dubtes i qüestions que els pares tinguin.  

 

Però partint del punt de vista de Brofembrener, el fet de que la llar i l’escola no presentin 

una uniformitat total des del punt de vista de les activitats i exigències que es plantegen al 

nen, pot tenir unes conseqüències positives pel seu desenvolupament, ja que cada situació 

pot facilitar l’adquisició de diferents habilitats i competències. Aquest contrast pot veure’s, 

per tant, com una font d’equilibri, ja que el nen rep en diferents contexts demandes 

diferents i complementàries que redunden en el seu benefici, i allò desembocarà en un 

desenvolupament més harmònic.  

 

Les idees i creences dels pares i els mestres entorn a les necessitats de la infància 

influenciarà sobre el desenvolupament dels nens i nenes, és una manifestació de la 

influència de la cultura en les percepcions i concepcions dels dos agents educatius. Tant els 

pares, les mares com els mestres i educadors tenen les seves idees sobre el 

desenvolupament i l’educació, idees que poden o no coincidir entre elles; però serà bàsic 

aplicar la tolerància, el respecte i l’amplitud de mires amb empatia i comprensió; sempre i 

quan no privin dels drets bàsic als infants. Aquestes idees són ,per tant, un element 

important en l’anàlisi de les relacions entre els contexts familiar i escolar.  

  

 

4.3.4. Diversitat de famílies i cóm actuar davant d’aquestes diferències 

 

 Composicions familiars 

 

En la actual societat occidental en la que vivim hi ha cada vegada més tipologies de 

famílies que s’allunyen del prototip  pare+ mare+ fill biològic. Són cada vegada més 

freqüents les famílies monoparentals, amb fills adoptats, pares o mares homosexuals, etc. 

Tenir en compte aquesta diversitat d’estructures i composicions familiars, així com tenir 

present la diversitat ideològica en referent a l’educació escolar dels més petits, és 

fonamental pel treball educatiu. El docent haurà de tenir clar que haurà de mantenir un 

tracte igualitari i sense prejudicis amb tots els tipus de famílies, així com amb el treball 
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amb els infants, particularment en lo que tracta els continguts relacionats amb la llar, la 

família i la vida familiar. S’hauran d’incloure les diferències com una cosa natural i normal 

en els missatges verbals quotidians, en els contes i altres materials, o quan es tracta 

explícitament la família com a tema.  

 

Un altre aspecte que el centre ha de tractar amb atenció és el fet de les celebracions del dia 

del pare/mare o els Nadals, que encara que a la nostra cultura sigui una celebració comú i 

ben normalitzada fa moltíssims anys, cada vegada són més les famílies que no tenen 

pare/mare o en tenen dos del mateix sexe, o famílies no catòliques que no celebren els 

Nadals. “L’escola ha de tenir en consideració i respectar la religió o les conviccions 

personals de l’alumnat, sempre que no entrin en contradicció amb els Drets Humans o la 

resta de drets fonamentals”
6
. Els professionals de l’educació han de tenir sempre ben 

present que la convivència es construeix mitjançant processos en els quals la raó és 

important, però que també ho són, i molt, els sentiments i els afectes.  

 

“L’escola és un espai privilegiat on tots els alumnes adquireixen uns coneixements i 

uns hàbits de socialització i de relació amb els altres. Per això un dels objectius bàsics 

de l’escola ha de ser ensenyar i aprendre a conviure, i justament la convivència exigeix 

posar l’accent en tot allò que ens uneix més que en el que ens separa. Per tant, defugir 

d’essencialismes culturals i de plantejaments religiosos exclusivistes és una condició 

bàsica per a la convivència”.
7
  

 

“Lo importante será transmitir a los niños la idea de la diversidad como pluralidad y 

como fuente de riqueza, siendo ésta la práctica más recomendable. (…).  En la medida 

en que el centro trate los temas familiares con amplitud de miras y tolerancia, las 

diferentes familias se sentirán más cómodas y acogidas en las distintas situaciones. El 

niño es el principal beneficiario de que la composición de su familia deje de ser un 

tabú. Pero tratar con naturalidad estos temes no nos ha de hacer olvidar que los datos 

sobre las familias se han de manejar en la escuela con prudencia y confidencialidad”. 

(Gema Paniagua i Jesús Palacios, 2005, 267-268). 

                                                           
6
 www20.gencat.cat 

7
 www20.gencat.cat 
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 Estils educatius 

 

Un altre factor diferencial entre les famílies i l’escola seria l’estil educatiu, el seu 

funcionament intern i l’estil de les relacions i interaccions entre els mateixos membres 

familiars. Està demostrat que no existeix cap única bona manera de ser pare- mare. En les 

relacions amb les famílies s’haurà de tenir molta cura per no actuar de manera que pensin i 

sentin que només hi ha una única manera de fer bé les coses, perquè moltes maneres de fer 

i interactuar amb els fills (siguin o no concordants amb l’estil educatiu escolar) són 

correctes i bones per als infants. Però no significa que tot es pot permetre i que tot val per a 

tots els nens i per a tots els pares. La diversitat ha de tenir les seves limitacions en els drets 

i necessitats bàsiques dels infants, de manera que per exemple, qualque tipus de 

maltractament no es podrà acceptar com un factor diferencial dintre de la diversitat entre 

famílies. Els docents tenen l’oportunitat d’observar i valorar si aquestes necessitats 

bàsiques estan cobertes o si pel contrari els infants tenen mancança d’alguna d’elles.  

 

“Una de las maneras de actuar será a través de la acción directa con los padres, 

destinada antes a entender, que a criticar y, en todo caso llevada a término con mucha 

cautela para no herir susceptibilidades o provocar bloqueos en la relación, que puedan 

romper los puentes de comunicación con el centro. Otras maneras se harán de forma 

indirecta, como cuando se trabaja no con sólo una familia, sino con la totalidad del 

grupo de padres y madres de los alumnos del aula. También se haría de forma 

indirecta cuando la escuela se comunica directamente con los profesionales de los 

Servicios sociales, ajenos al centro educativo, pero que trabajan de manera 

interdisciplinar y colaborativa, porque hay alguna sospecha razonable de cualquier 

situación alarmante, siguiendo para esto los cauces establecidos en el centro”, (Gema 

Paniagua i Jesús Palacios, 2005, 270).  

  

 

 Procedència cultural 

 

No hem d’obviar tampoc la importància que tenen les diferències culturals com a referent 

cap a possible distanciament notable en quant a les relacions que aquí estem tractant. Tots 

sabem que cada cultura té uns trets identificadors que potser són diferents dels que 

habitualment emprem en la nostra cultura, la manera en cóm eduquem en valors i en hàbits 
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(alimentosos, higiènics, etc.), són alguns d’aquests trets identificadors diferencials. És 

important que els docents ho tinguin en compte i s’assabentin de les possibles diferències 

que hi poden trobar dintre de l’escola, per tal de minoritzat els conflictes i poder apropar-se 

més a les costums dels alumnes.  

 

Un altre factor importantíssim diferencial entre cultures és la llengua que es parla. L’escola 

no es pot conformar amb una relació superficial amb els pares per la barrera de l’idioma. 

Per això s’hauran de trobar mesures que rebatin les barreres lingüístiques; tals com trobar 

un traductor  i oferir classes d’immersió lingüística als nouvinguts. “Familias procedentes 

del mismo país pueden servir de traductores y ser un buen Puente entre las nuevas 

familias”, (Gema Paniagua i Jesús Palacios, 2005, 272).  

 

Tal com citen na Gema Paniagua i en Jesús Palacios (2005), “para facilitar la participación 

del niño y su familia en el centro, se pueden tomar medidas en varios ámbitos y momentos. 

En primer lugar, hay que cuidar la acogida, asegurando que la información que se presta a 

todas las familias sobre los planteamientos educativos o el funcionamiento del centro 

realmente está siendo comprendida”.  

 

“Otro aspecto que se puede favorecer desde el centro es el crear oportunidades para 

que las familias de distintas procedencias contacten. Las actividades de formación a 

familias en el centro, la organización de comisiones de trabajo, la participación en 

talleres o las celebraciones y fiestas en las que se valora la diversidad cultural son 

oportunidades para conocerse e intercambiar puntos de vista”. (Gema Paniagua y Jesús 

Palacios, 2005, 271). 

 

Serà molt important que el respecte per part de l’escola de la diversitat d’estils familiars es 

doni amb naturalitat, i això serà possible sempre i quant el personal que allà hi conviu 

cregui realment en que segons les teories descrites anteriorment, existeixen moltes formes 

d’educar vàlides, totes amb punts forts i febles. Els punts positius són els que més ha de 

tenir en compte el centre educatiu. “El Trabajo com las familias ha de ser más de 

colaboración en la tarea común que de transformación de su propia manera de ser y actuar 

como padres”, (Gema Paniagua i Jesús Palacios, 2005, 282). 
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4.3.5. Estaments que ajuden a les famílies i que col·laboren amb l’escola.  

 

Des de la conselleria d’educació i de serveis socials hi ha un equip format per 

psicopedagogs, psicòlegs, treballadors socials i d’altres, que treballen en col·laboració, i de 

manera interdisciplinari amb les escoles.  

 

Aquests estaments són l’EOEP i EAP, a més dels serveis socials que donen suport a les 

famílies, tant en col·laboració amb l’escola com sense ella.  

 

Les funcions d’aquests tres equips de treball consisteixen en el següent: 

 

o L’EOEP és la formació d’un Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica. La 

finalitat dels EOEP i dels orientadors és contribuir a la millora de la qualitat 

educativa a través de la col·laboració amb els centres educatius i els serveis 

educatius de suport als centres. Els objectius són l’assoliment dels aprenentatges 

per poder acabar  l’escolaritat amb èxit.  

 

 Pel que fa l’etapa d’infantil aquesta tasca correspon a l’EAP (Equip d’Atenció 

Primerenca). 

 

o EAP  són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al 

professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en 

relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les 

seves famílies. 

 

 

Les funcions de l’EAP són les següents: 

 Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l'alumnat.  

 Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb 

necessitats educatives especials, en col·laboració amb l’escola. 

 Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació 

personal, educativa i professional. 
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 Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la 

inclusió. 

 Col·laborar amb els serveis socials i sanitari, per tal d’oferir una atenció 

coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin. 

 

Relació amb les famílies: tant l’EOEP com EAP són equips de coordinació 

pedagògica que treballen a favor d’un desenvolupament general fructífer dels infants i 

dels alumnes en general, atenent a les famílies com a pilar educatius dels nens i nenes i 

com a formadors essencials. Per això es treballa en conjunt amb els professionals de 

l’educació, de la salut i amb les famílies, perquè així s’afavorirà de manera íntegra al 

bon desenvolupament del nen o nena, a l’adquisició de competències educatives 

bàsiques i a la salut general de l’infant.  

Accés: l’accés als serveis s’inicia a partir de demandes dels centres educatius, a partir 

del procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials o en la 

coordinació amb altres serveis de la zona.  

En principi no es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, però 

s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre 

serveis o recursos de la zona que poden necessitar. 

o Serveis Socials: els treballadors socials que treballen amb les famílies i 

s’impliquen en l’educació dels infants i adolescents es troben dintre de l’equip de 

l’EOEP o l’EAP. La resta de treballadors i educadors socials treballen envers 

orientacions fetes des de fora de l’escola.  

 

 

4.3.6. Models de relació amb les famílies.  

 

Quan es parla de model de relació, es parla del modus en que cada persona professional, 

és a dir, cada docent (en aquest cas), es relaciona amb les famílies i les famílies amb els 

docents.  
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Esmentaré tres tipus de models de comportament:  

 

o Model d’expert: en aquesta modalitat de relació, el mestre es comporta com si 

sabés el millor per l’alumne i els seus pares i és el que pren les decisions. Es 

compleix aquest model quan no informem als pares del que fem, ja que el mestre 

és l’expert i no té perquè donar explicacions, no es tenen en compte els criteris i 

pensaments de les famílies, i aquestes executen les seves instruccions i 

orientacions.  

Típicament, es reflecteix en una relació escassa i en la utilització d’un llenguatge 

tècnic, difícilment comprensible per les famílies, així el mestre es situa com a 

expert i en un plànol de superioritat, deixant a les famílies sense cap tipus de 

possibilitat de ser participants actius dintre del context escolar.  

 

o Model de trasplantar: és un model intermedi, on el docent intenta compartir el 

saber professional amb els pares, fent un esforç divulgatiu, oferint materials o 

guies. Aquí el professor instrueix als pares sobre tècniques o procediments que a 

ell li han funcionat a l’aula. El gran inconvenient d’aquest model és que trasplanta 

el paper professional, esperant que els pares i les mares actuïn com mestres a casa, 

la qual cosa pot suposar una distorsió del paper de les famílies i ser una càrrega 

que arribi a confrontar i atabalar als components familiars.  

 

o Model de l’usuari o cooperatiu: el professor reconeix l’experiència i competència 

dels pares com educadors.  Parteix d’un coneixement profund de que tots aporten 

un coneixement imprescindible: els professionals per la seva formació i 

experiència, i els pares com autèntics expert en els fills o filles. La relació es basa 

en un plànol d’igualtat i la cerca de solucions de manera conjunta i consensuada. 

Aquesta és la clau pel procés de col·laboració. El mestre ofereix opcions i guia per 

a que ells seleccionin la millor opció. L’objectiu principal és que els pares es 

sentin cada vegada més competents i capaços de educar al seu fill o filla.   

 

El model més recomanable és el cooperatiu ja que promou relacions constructives, 

solidàries, de motivació i foment de la seguretat en la pròpia decisió i confiança amb les 

relacions de mútua responsabilitat.  
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4.3.7. Rol del docent 

 

Tot professional de l’educació ha de tenir en compte la importància de delimitar les 

fronteres amb altres rols diferents als que hauria de seguir per professionalitat i formalitat. 

S’han de marcar uns límits d’intervenció i d’intencions amb les famílies, encara que 

aquestes es facin amb la millor intenció; ja que poden generar algun problema o 

malentesos. 

 

Esmentaré tres de les situacions que més solen donar-se i que s’haurien d’evitar: 

 

o Rol maternal o paternal: aquest es dóna quan el docent s’implica emocionalment 

de manera excessiva amb algun alumne, entrant en competència amb la família, o 

quan s’assumeixen responsabilitats que corresponen als pares. Una acció que es 

sol donar quan un mestre adquireix aquest rol és el d’oferir coneixement com a 

mare o pare; i no com a professional. Perquè per poder arribar a comprendre de 

manera empàtica i per orientar no fa falta ser mare ni pare, el coneixement sobre el 

desenvolupament i educació del nens ha de fonamentar-se en la formació i en 

l’experiència professional, però no en l’experiència personal.  

 

o Rol o relació d’amistat amb la família:  tots sabem que algunes relacions 

professionals poden derivar en relacions d’amistat, però no és convenient mesclar 

aquests rols, ja que pot donar cas a la confusió i al disgust. A més a més, distingir 

el món professional del personal és una bona mesura de salut mental. “Las 

relaciones pueden ser extraordinariamente cordiales sin necesidad de renunciar a 

que se trata de una relación profesional, no personal”. (Gema Paniagua i Jesús 

Palacios, 2005, 281).  

 

o Un darrer perill està en voler ser un altre tipus de professional: això es dóna 

quan el docent vol fer de psicòleg, de metge, o de treballador social, per exemple. 

De vegades són les mateixes famílies que recorren a ells o elles per demanar 

consell sobre certs aspectes del comportament d’algun membre de la família a la 

llar, de quin remei seria bo per alguna dolència o malestar del nen o nena, etc. La 

funció del docent ha de ser en tot moment d’escoltar i atendre, però mai 

d’aconsellar coses que no estan a la seva mà i que no és el que correspon en 



26 
 

aquella situació de relació professional com a docent. Els docents han de saber 

posar límits. Una de les coses que pot fer  el professional és orientar  cap als 

recursos disponibles, oferir una guia per a que ells cerquin el millor professional 

per a que els ajudi.  

 

Un aspecte molt important en les relacions socials entre les famílies i els 

professors, és el de l’empatia, que és una capacitat per posar-se en el lloc de l’altre 

i així poder entendre les seves raons. Per altra banda, s’ha d’establir una relació 

fluida, amb intercanvis amable i amb confiança, amb un tracte que resulti 

agradable per les dues parts i amb uns continguts compartits pertinents. Però al 

mateix temps la o el mestre ha de situar-se en una distància òptima professional, 

és a dir, que no ha de caure en el desequilibri i e l’extrem. Aquesta distància 

òptima afecta al tipus d’implicació emocional, al grau d’empatia i les interaccions 

amb les famílies. D’aquesta manera tenim que l’equilibri estaria en ser empàtic, 

comprensiu i agradable a l’hora de tractar amb les famílies, però marcant uns 

límits i una distància emocional saludable i satisfactòria tant per a uns com per als 

altres.  

“Cada profesional tiene que ir buscando y situándose en su distancia óptima en 

relación con las familias, de forma que ésta sea cercana y agradable, pero 

limitada a unos temas, espacios y tiempos concretos. La distancia óptima se va 

construyendo a lo largo de los años, sobre la propia forma de ser, la formación, 

la experiencia y, sobre todo, la reflexión tanto individual como compartida”, 

(Gema Paniagua i Jesús Palacios, 2005,  282). 

 

 

 

4.3.8.  Canals de comunicació  i participació per part de les famílies  

 

“Los canales de comunicación con las familias establecidos por un centro educativo 

contribuyen a favorecer, o por el contrario entorpecer, las posibilidades de colaboración en 

función de cómo sean abordadas por el centro educativo”, (Elena Martín, Isabel Solé, 

2011, 97). 
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Aquesta comunicació entre pares-mares i mestres-educadors es fa de moltes maneres 

diferents, atenent al moment en que es troben i l’etapa que els fills i filles estiguin cursant.  

 

“La relació de les famílies amb l’escola, sigui al nivell que sigui (tutor-família 

concreta, aula/cicle, etapa/centre o comunitari), solen donar-se en un ampli ventall 

de dinàmiques relacionals que van des de les més estrictament assistencials a les 

més col·laboradores”, (Josep Maria Soler Prats)
8
. 

 

Quan es parla de dinàmiques assistencials, es parla de les relacions que són més 

unidireccionals, en les quals una part rep i l’altre ofereix. Quan es parla de dinàmiques més 

col·laboradores, es parla de relacions més bidireccionals, en les quals les dues parts 

participen activament en una acció comuna. Això es veuria concretat en les reunions o 

entrevistes amb els pares i mares dels alumne; el mestre pot optar per triar una conversa 

més del tipus unidireccional, més informativa i prescriptiva sobre el rendiment escolar del 

nen o nena, o pel contrari triar una opció que doni peu a compartir criteris, visions que 

sorgeixen tant des de un angle com des de l’altre. D’aquesta manera es donaria oportunitat 

a la participació dels pares, se’ls tindria en compte. El mateix passaria a les reunions 

convocades per a tot el grup de pares; es pot donar una xerrada compartida o només una 

xerrada informativa des d’un únic punt de vista. Sempre serà més profitosa una reunió o 

una entrevista feta des de el punt de vista de la relació bidireccional.  

 

A continuació passaré a descriure els canals de comunicació més emprats i funcionals des 

de l’escola (aquests canals de comunicació es donen tant a l’escola bressol, com a les 

escoles de segon cicle d’infantil):  

 

- Les entrevistes 

 

Una part de feina que organitza tot l’equip educatiu dels centres està centrada en decidir les 

distintes vies de comunicació que es posaran a disposició de les famílies. De totes aquestes 

vies les quasi més important són les entrevistes, ja que representen el contacte més directe i 

personalitzat de la relació entre tots dos col·lectius i, per això, una de les qüestions sobre 

les quals més preguntes i dubtes plantegen les educadores.  

                                                           
8
 http://www.doredin.mec.es 

http://www.doredin.mec.es/
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Al llarg de tota l’escolarització serà convenient fer un seguiment de l’alumne mitjançant 

les reunions; però la primera reunió que el docent tindrà amb la família serà a mode 

d’entrevista, ja que s’intercanviaran la informació necessària per conèixer a l’infant i que 

les famílies coneguin als mestres.  

 

“Acompañada o no de informe escrito, la entrevista es una situación especialmente 

rica para compartir con la familia la evaluación del niño, ya que permite ejemplificar y 

matizar, así como contrastar con la opinión y observación de los padres”, (Gema 

Paniagua i Jesús Palacios, 2005, 284). 

 

Una qüestió molt important a tenir en compta per les entrevistes és la preparació prèvia de 

les mateixes. Independentment del caràcter de l’entrevista, es necessari que es tinguin clars 

els objectius de la trobada i un petit guió, per així no perdre el fil conductor de la conversa. 

A més a més s’ha de mantenir una actitud d’escolta a les seves demandes i preocupacions, 

ja que potser no siguin les esperades i s’hagi de mantenir una postura flexible per 

reorganitzar o modificar l’esquema previst. 

 

S’han de programar també l’ambient on es realitzarà l’entrevista i el temps estimat de 

durada; donant temps suficient per a que es pugui xerrar de tot allò que interessa i preocupa 

als dos col·lectius. Es clar que les entrevistes es realitzaran amb cita prèvia, demanada amb 

antelació, ja sigui per part dels mestres o per part dels familiars.  

 

Hi ha diverses tipologies d’entrevistes: 

 

- L’entrevista d’ingrés al centre: la primera entrevista servirà, en la majoria de casos, 

per recollir les dades bàsiques, de manera que l’equip directiu (són els que solen fer les 

primeres entrevistes, les més burocràtiques), reculli la informació necessària sobre els 

infants i els familiars. De vegades aquesta primera entrevista és molt formal, perquè es 

tracta d’omplir uns qüestionaris per formalitzar la matrícula i conèixer el centre.  

 

Una vegada s’ha formulat la matrícula i es sap qui serà el mestre o la mestra de l’infant, es 

concerta una entrevista privada entre la o el tutor amb cada família dels alumnes.  Aquesta 

entrevista servirà per donar a conèixer les persones i per assentar les bases per iniciar i 

mantenir una col·laboració entre els dos agents.  Per això és indispensable que des de els 
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primers contactes els pares es sentin acollits i escoltats i que puguin, al mateix temps, 

formular els seus dubtes i preguntes. Hem de ser conscients que una futura i bona 

col·laboració per part de les famílies dependrà del coneixement mutu que es vagi fent al 

llarg del temps i les actituds que es mostrin davant d’ells. S’haurà de tenir present que el 

coneixement mutu requereix temps, per això en una primera entrevista l’únic objectiu ha 

de ser assentar les bases per col·laboracions futures.  

 

Els docents han de ser prudents i observadors i així captar la informació que, potser, no es 

rep amb paraules i sí de manera més subtil, com ara les actituds, el respecte pel torn de 

paraula, etc. Tots aquests detalls també serà important que l’educador es pensi per a sí 

mateix, però sense avançar-se en interpretacions excessives. “Las primeras impresiones 

sólo son válidas si las impresiones posteriores las confirman”, (Eulalia Bassedas, Isabel 

Solé, Teresa Huguet, 2006, 328). 

 

- Les entrevistes sol·licitades pels mestres o pares per comentar i intercanviar punts 

de vista: aquestes entrevistes es poden donar al llarg del curs i serà necessari establir uns 

horaris i un dia a la setmana (al calendari escolar) per atendre a aquestes demandes, que 

poden sorgir tant per part de les famílies com per part dels docents. Malgrat això, si es 

dóna el cas que els pares tenen problemes amb aquest horari, serà oportú trobar un moment 

en que els dos col·laboradors comptin amb temps per atendre’s.  

 

En el cas possible, de que els pares discrepin o vulguin formular una queixa, el 

professional haurà d’escoltar les raons i els criteris dels interlocutors i procurar entendre 

l’origen de les discrepàncies, actuant amb bones maneres i empatia, sense perdre els nirvis. 

S’hauria de posar en relleu els aspectes que comparteixen i intentar buscar una estratègia 

que restableixi la confiança mútua, sempre partint del que els uneix, i no d’allò que els hi 

separa.  

 

- Les entrevistes d’avaluació: aquestes entrevistes es realitzen a finalitzar cada 

trimestre. L’entrevista s’efectua amb l’objectiu de donar a conèixer l’evolució del fill o 

filla i l’explicació detallada de l’informe que els hi entreguen. Aquesta reunió és important 

perquè així la família pot comprendre més de primera mà el perquè de les valoracions fetes 

als informes, poden parlar de l’evolució general i d’aquells aspectes a destacar del nen o 
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nena. Els pares podran opinar i preguntar allò que necessitin saber i intercanviar punts de 

vista amb el docent.  

 

El docent en aquest moment pot explicar també en que consisteix la valoració i amb quina 

finalitat es fa, esmentant lo treballat durant el trimestre i la seqüència de treball durant el 

següent.  

 

Com a tota entrevista, el docent s’haurà de preparar prèviament els continguts a tractar i 

estudiar-se una mica el cas en concret, per així estar preparada per algun imprevist o les 

preguntes evolutives que els pares poden demanar.  

 

o Les entrevistes a final de cada avaluació o les de final de curs : l’entrevista final 

consisteix en l’anàlisi del desenvolupament del nen o nena durant el transcurs de l’any 

escolar i el plantejament per al curs vinent. Aquest informe tracta temes de caràcter 

psicològic, emocional, social, cognitiu, d’autonomia, dels aprenentatges al llarg del 

trimestre, etc. Serà important donar suport a les famílies i explicar les coses amb serenitat i 

calma i, donar recolzament sempre que sigui necessari; oferint ajudes per part de l’escola, a 

través d’ella mateixa o a través dels equips de suport i d’atenció primerenca. El fet de 

poder explicar a les famílies personalment els informes i l’avaluació del desenvolupament 

dels infants, aportarà confiança, evitarà confusions i possibles preocupacions innecessàries 

o exagerades. Aquest fet pot tenir determinats efectes, positius o negatius, segons el cas, en 

el sentiment de seguretat i de confiança respecte al mestre docent, inclús pot provocar 

rebuig o sentiment de malestar, culpabilitat o ràbia contra un mateix o contra el 

professional. Per això les hipòtesi i les valoracions que fa el professional han de ser obertes 

i no concloents, perquè així es poden contrastar amb les de les família. És important que en 

aquest moment les valoracions i visions de l’escola i la família es puguin comentar i inclús 

relativitzar.  

 

 

- Les reunions  

 

Al llarg del curs seria convenient no convocar trobades individuals només quan hi ha algun 

tipus de conflicte o tema a tractar urgent o problemàtic; ja que així els familiars sentiran 

que les converses i reunions entre mestre i pare- mare són fruit d’un problema, i no ho 



31 
 

miraran de manera que també poden ser per tractar altres temes sense que aquests vagin a 

ser greus. 

 

De reunions durant el curs pot haver moltes, depenent de les necessitats del tutors de 

l’aula.  

 

- Una a principi de curs que es realitzarà amb tots els pares i mares de l’alumnat 

que comença, és a dir, pares i mares d’infants que no han estat escolaritzats abans al centre. 

Normalment aquesta reunió la convoca i la realitza l’equip directiu del centre que, amb 

ajuda de l’equip de coordinació pedagògica i les tutores, programa aquells aspectes a 

tractar.  

Els aspectes que es comenten solen ser els següents: 

 Aspectes generals de coordinació i funcionament del centre 

 Normes generals 

 Horaris i calendari 

 Trets d’identitat del centre (línia metodològica, llengua vehicular, noves 

tecnologies, atenció a la diversitat, tractament de les llengües, etc.) 

 Moments educatius  

 Recursos personals (equip pedagògic), espais i materials 

 Activitats extraescolars i altres serveis educatius fora d’horari lectiu 

 Programes i projectes de centre 

 Altres temes que l’equip directiu vulgui mostrar a les famílies.  

 

- També hi haurà un altre desprès d’aquesta que serà amb el grup- classe del seu fill o 

filla, és a dir, assistiran només els pares i mares dels infants d’una única aula (aquesta es 

fa per a cada començ de curs i per a totes les aules).  

 

En aquesta reunió es donarà a conèixer en què consisteix la línia metodològica i l’estil 

educatiu del docent. Explicant més a fons alguns dels punts que s’explicaren amb 

anterioritat a la reunió general. A més d’això, també es donarà una guia sobre els 

objectius, possibles continguts i competències a treballar durant el curs.  
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A aquesta primera reunió de grup s’explica també en què consisteix el període 

d’adaptació i cóm es durà a terme, podent respondre als dubtes que les famílies tinguin 

sobre el tema en qüestió.  

 

Si el grup no és de primer any, les o els mestres expliquen quins són els objectius i les 

competències a tractar durant el curs que els hi pertoca, a la vegada que intercanviaran 

idees i comentaris amb els assistents.  

 

- Un altre reunió de caire individual amb la mestra tutora del fill o filla per conèixer 

més profundament a l’alumne i les característiques més importants d’aquests, 

conjuntament amb alguns detalls rellevants de la família, costums, hàbits i 

desenvolupament general de l’infant.   

  

Tant pel que respecta a les reunions, com a les entrevistes, seria convenient que els 

docents fessin una autoavaluació i reflexió, anàlisi de les trobades; per tal de millorar 

aspectes importants que ell o ella cregui que ha de treballar.  

 

Aspectes a valorar i tenir en compte a l’hora de programar les reunions/ entrevistes: 

 

o Com és farà la convocatòria i en quin horari: per triar-ho es pot demanar a 

les famílies quin horari és el millor per a ells, i l’horari que triï la majoria 

serà el que es faci.  

o Quins objectius té la reunió:  el més operatius possible, compatibles amb 

una actitud flexible que permeti ajustar-los al llarg de l’entrevista.  

o A qui va dirigida la reunió: és adequat pensar en la tipologia de famílies i 

edats, per pensar en com anar dirigint la sessió.  

o On es realitzarà: depenent de l’espai, l’interlocutor ha d’estar posicionat 

d’una o altre manera.  

o Quines estratègies discursives s’empraran. 

o Quins continguts es desenvoluparan: és important portar un guió del que es 

vol tractar i si escau oferir un suport visual tipus power point durant 

l’exposició.  
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Donat que algunes entrevistes o reunions de trimestre poden tractar sobre algunes 

dificultats dels alumnes, pot provocar que els pares-mares dels infants no sàpiguen com 

afrontar-ho i els hi creï un malestar i una inquietud que haurem de saber tractar i fins i tot 

guiar-los i recolzar-los per a que no es sentin culpables ni jutjats. Per això serà tant 

important la confiança mútua, l’orientació positiva i el consens de fites entre els dos 

agents.  

 

“Nada sería más negativo para favorecer la relación col·laborativa, que percibir al 

interlocutor como un rival, o peor aún como un adversario. Así pues, será preciso 

afrontar con una mirada y una escucha atenta, las potencialidades de la familia (...). Se 

debe intentar crear una atmosfera de respeto, en la que las familias puedan expresarse 

sin miedo a ser criticados y en la que puedan percibir una actitud de refuerzo por parte 

del docente” (Isabel Solé, 2011)
9
 

 

 

- Les notes o circulars 

 

Si la mestra vol donar una informació, demanar alguna cosa concreta per fer una activitat o 

tasca a l’aula o vol comunicar algun esdeveniment, fan notes d’avís o notes informatives. 

Normalment les mestres reparteixen la nota a cada infant, esperant que aquest la entregui 

als seus pares. La millor manera de que les notes arribin als destinataris seria donar-les en 

mà i explicar breument en que consisteix. Serà tasca de la mestra explicar a principi de 

curs que de vegades avisaran als pares mitjançant aquesta via, per a que així estiguin atents 

i revisin bé les motxilles.  

Propostes per a la comunicació diària: 

 

o Diari d’aula: és un recurs que es troba dintre de l’aula però que és visible per tothom que 

hi entri. És un quadern on cada dia la mestra explica als pares i mares el que han fet durant 

la jornada. Es pot documentar amb imatges, si els hi donés temps, o sinó només escrit o 

amb algun dibuix dels infants. Això aporta coneixement a les famílies del que ha passat 

durant el dia.  

 

                                                           
9
 http://edu.jccm.es/orientacuenca/images/stories/felix/participacion/localidad/relaciones.pdf 

http://edu.jccm.es/orientacuenca/images/stories/felix/participacion/localidad/relaciones.pdf


34 
 

Es podria complementar amb: 

 

o Panell informatiu: es una pissarra on la mestra escriu els esdeveniments extraordinaris. 

Pot escriure tot allò que ha de comunicar a les famílies que sigui de caire especial. A més 

d’això la mestra pot escriure notes al diari personal de cada nen i nena, o en cas que no el 

tinguin, una nota de paper i ficar-la dintre la motxilla. Essent molt millor que li doni e mà 

als familiars.  

 

o Comunicació personal a les entrades i sortides: a les entrades, el pare, mare o la 

persona que porti a l’infant a l’escola pot explicar o comentar alguna cosa rellevant del 

nen o nena , per exemple si no ha dormit molt bé i potser està cansada o si no ha volgut 

esmorzar. A les sortides poden comentar alguna coseta més en profunditat perquè hi ha 

més temps. Però si el que volen es parlar d’algun assumpte important concertaran una cita 

a la tarda els dies de tutories.  

 

o Les TIC: un altre suport o eina per donar fluïdesa i constància a la comunicació entre 

aquests dos agents són les noves tecnologies. A través del correu electrònic els mestres 

poden donar notícies als pares-mares i viceversa.  

 

o Bloc de l’escola: seria molt profitós també crear un bloc escolar, on cada grup pot tenir un 

lloc per comentar i explicar experiències i aprenentatges al centre.  

 

o Revista de l’escola: la revista de l’escola pot ser un projecte de centre on tots els grups 

d’alumnes fossin participats actius. Aquesta revista pot ser digital o de paper, i publicar-se 

amb una freqüència prolongada.  

 

 

4.3.9. Oferir moments per la participació  

 

 

“Más allá de la participación que comporta el hecho de tener a los niños en el centro, los 

padres tienen diversos canales de representación y participación en la escuela. Como 

constituyentes de los consejos escolares, los padres y madres, a través de sus 

representantes, aprueban precisamente este documento, que trata de las líneas de 
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identidad, el reglamento de régimen interno de la escuela y los objetivos que ésta quiere 

alcanzar. Las asociaciones de padres y madres de los alumnos constituyen otro órgano 

de representación e intervención de las familias en la escuela, cuyas competencias y 

atribuciones difieren, dentro de unos marcos legales, de una escuela a otra”. (Eulàlia 

Bassedas, Teresa Huguet i Isabel Solé, 2006,331). 

 

Al marge de tot això, l’equip de mestres han de plantejar-se quin nivell de participació es 

concedirà a les famílies. Han de establir unes normes d’actuació enfront a aquesta 

participació i col·laboració. “¿Pueden entrar en la clase cuando acompañan a sus hijos?, 

¿Pueden colaborar en la preparación de las fiestas en la escuela (...)?, ¿Pueden ayudar en 

las salidas?”, (Eulàlia Bassedas, Teresa Huguet i Isabel Solé, 2006, 331) i demés qüestions 

paregudes.  

 

“Se trata de un tema delicado, de experiencias que deben tener muy en consideración 

tanto el talante del equipo de maestras, como la propia voluntad de las familias de 

intervenir y el grado en que ambos colectivos atribuyan sentido a la participación”, 

(Eulàlia Bassedas, Teresa Huguet i Isabel Solé, 2006, 332). 

 

 

o Xerrades- col·loqui amb professionals 

 

Les xerrades- col·loqui consisteixen en convidar a les famílies a realitzar trobades en les 

quals tant els pares/mares com els docents o professionals del tema a tractar donen les 

seves opinions i resolen els seus dubtes.  

 

Les xerrades poden ser donades per professionals externs al centre (l’escola els convida i 

convoca), partint de peticions donades pels mateixos pares i mares. Un altre tipus de 

xerrada- col·loqui seria el convocat pels mateixos pares i mares o pel personal docent i 

consistiria en la preparació d’un tema que els interessi per poder exposar-lo i que les 

famílies aportessin també allò que saben, per experiència pròpia o per coneixements sobre 

el tema.  
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Un  dels primers aspectes a tenir en compte serà cóm es farà la convocatòria, en quin 

horari, quin continguts es tractaran perquè sigui interessant, i de quina manera s’hi 

plantejarà. Serà important la preparació prèvia i l’organització- programació de la mateixa, 

convocant a les famílies a través de notes informatives, panels informatius o les vies que 

creguin més convenients.  

 

Cal trobar camins de relació diferents, valorar la pròpia experiència, tant de pares i mares 

com de mestres, i afegir-la a la dels experts, per tal de parlar, de veure com es poden 

enfocar els diferents temes i com es poden compartir idees i actuacions amb la mirada dels 

professionals. S’hauran d’oferir propostes diferents perquè cada col•lectiu pugi explicitar 

les seves prioritats i els seus models de relació.  

 

Possiblement, caldrà trobar models nous, però serà important que estiguin basats en la 

participació de les persones que han d’assistir a les trobades, a fi d’evitar de nou el risc de 

les famílies hi assisteixin poc. 

 

 

o Espais Familiars 

 

Els espais familiars són serveis d’atenció a les famílies amb infants de cero a tres anys no 

escolaritzats, on s’incideix en la qualitat de vida dels infants. Consisteix en oferir un espai 

de trobada i relació per compartir experiències amb altres pares i mares i amb professionals 

educatius.  

 

Els objectius són oferir un espai de trobada , relació i joc amb intencionalitat educativa, on 

infant i famílies  s’hi trobin en un entorn acollidor on compartir experiències  sobre la 

criança amb el suport de professionals. El nombre de participants és limitat i ha de passar 

per un procés d’inscripció prèvia; formant un petit grup de treball.  

 

Un altre objectiu és facilitar un espai d’escolta, on puguin  resoldre els seus dubtes i 

afavorir un vincle afectiu sà entre pare- mare, fill. I altre no menys important és possibilitar 

xarxes de relacions socials dintre la comunitat entre diferents  famílies per facilitar-los  el 

conèixer-se, compartir, comunicar-se, conviure i ajudar-se, aprenent de les diferències, les 

experiències i coneixements de cada un dels integrants.  
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Les activitats que es solen fer són variades: psicomotricitat, conta- contes, construccions, 

jocs de falda, plàstica, cançons; donant suport i recolzament a les famílies perquè continuïn 

la seva tasca a casa.  

 

A part de jugar una estona amb els fills i filles, els pares i mares reben formació sobre 

aquells aspectes que els hi preocupen del desenvolupament de l’infant en aquestes edats 

(control esfínters, alimentació, descans, canvi de bolquers, etc.).  

 

 

o Escola de Pares 

Les escoles de pares i mares són una iniciativa nascuda per donar suport a les famílies en 

l'educació dels seus fills. Són espais d'informació i formació. La base que fonamenta 

aquestes trobades són  l'intercanvi d'experiències i la reflexió col·lectiva, eines que 

permeten millorar la tasca educativa i desenvolupar estratègies que contribueixin a un 

desenvolupament integral dels fills en tots els aspectes evolutius (físic, emocional, afectiu, 

social i escolar). 

Les escoles de pares solen ser proposades pels centres educatius, però avui en dia també 

altres agents implicats en l’educació i formació dels infants també n’hi organitzen. Així per 

exemple serveis socials i algunes empreses privades com llibreries de material docent o 

ludoteques, també poden organitzar xerrades, debats, mòduls formatius i tallers per a les 

famílies en funció dels seus interessos, preocupacions, edat dels fills, etc. 

 

o Implicació directa en activitats del aula  

 

“La presencia dentro del aula de las familias es tal vez la forma más trasparente de 

información sobre el planteamiento educativo y, la que favorece un mayor aprendizaje en 

los padres”, (Gema Paniagua i Jesús Palacios, 2005, 287). 

Entre altres vies de participació, la col·laboració de la família es concreta en la realització 

d'algunes tasques dintre de l'aula: tallers amb els infants, activitats que consisteixen a 

cantar o a explicar contes, etc. En totes, es persegueixen tant objectius respecte a les 

famílies com respecte als infants. Encara que vagin canviant les famílies, l'acció segueix 
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uns passos fixos que, igual que la presència de l'educadora, serveixen de referent estable 

per als infants. 

 

Tant pel que fa als centres de primer cicle d’infantil com de segon, les famílies poden ser 

convidades a col·laborar en la creació dels racons de joc, de l’ambientació de les aules, en 

la recerca d’informació sobre el tema que estiguin treballant a classe, a llegir un conte, a 

contar alguna experiència pròpia interessant o per contar un viatge, tot això potenciarà 

l’autoestima de l’infant i farà que les famílies es sentin escoltades i reforçades. Serà 

important programar les sessions i tenir clars els objectius i metodologia. S’haurà de fer un 

cronograma per tal de que totes les famílies tinguin el seu moment de participació.  

 

Uns altres recursos per treballar conjuntament amb les famílies són els següents: 

 

o La llibreta viatgera: aquí la família ha d’explicar alguna qüestió referent a l’infant  

( d’on ve el seu nom, un viatge, etc.) Els pares poden venir a ajudar al nen o nena a que els 

hi ensenyi als amics el que ha fet amb ajuda de la família. Aquesta llibreta anirà passant 

per cada un dels alumnes.  

o Creació d’un conte: cada família escriu una pàgina o dos al llibre, que en un principi 

és buit i que finalment realitzarem entre tots.  

 

o Col·laboració en sortides: de vegades les escoles demanen la participació de les 

famílies quan programen una sortida, depenent de les característiques d’aquesta i dels 

objectius que es proposin al començament.  

 

o Organització de festes: els pares i les mares dels alumnes poden ajudar en la 

realització de les festes que es facin al centre, col·laborant en allò que es precisi per al 

muntatge.  

 

o Col·laboració a l’hora de muntar els tallers, els racons i els projectes d’aula. Són 

moltes les vegades que es demana ajuda als pares per a que col·laborin en les exposicions 

d’un tema que ells coneixen molt i que s’està treballen a l’aula, o a la creació dels racons 

aportant material i potser ajuda en la construcció del mateix.  
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4.3.10. Què podem compartir quan ens trobem? 

 

Com hem anat dient durant tot el treball, que la família i l’escola es comuniquin esdevé 

fonamental per entendre quines són les responsabilitats educatives i les respostes que se’n 

deriven i que hem d’assumir les persones adultes. Els temes de comunicació entre totes 

dues institucions són diversos i pertanyen a les necessitats que tenen els dos col·lectius.  

 

Els primers temes de comunicació estan vinculats al context en què es troben, que són 

l’escola i la família. Per això els primers temes a tractar hauran d’anar encaminats a 

l’educació a l’escola i l’educació a casa. Els pares i mares han d’estar assabentats dels 

criteris educatius del centre, de quina manera es posen en pràctica i que impliquen.  

 

A més a més d’això, els temes de conversa durant les trobades dependrà del tipus de 

trobada, segons sigui una reunió o convocatòria feta per part del docent o escola o petició 

feta des de les famílies. Però pel que fa les xerrades- col·loqui o els tallers de pares, els 

temes han d’anar sorgint de les seves necessitats com integrants de la comunitat educativa. 

Es poden donar opcions per triar temes a tractar, variant-los per a donar cabuda a totes les 

inquietuds i dubtes.  

 

 

4.3.11. Possibles problemes per a la participació.  

 

La majoria del temps, les relacions entre escola i família es desenvolupen en un clima de 

confiança i col·laboració, però això no es raó per a que no es donin conflictes o problemes.  

 

Es possible que al principi les famílies sentin que han de controlar i  senten un recel contra 

l’educadora o mestre, però és que la confiança en el professorat es va construint amb la 

comprovació de la professionalitat, i amb l’observació de les seves actituds cap als infants i 

cap a la família. Però per a que aquesta confiança es pugui donar, es fonamental potenciar 

al llarg de tota l’educació una relació el més directa i quotidiana possible. Si volem arribar 

a aquesta confiança mútua, l’escola ha de propiciar moments i espais per a que es doni la 

comunicació.  
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Els aspectes més comuns que poden interferir en la bona comunicació o poden crear 

insatisfacció per part dels pares són els següents: 

 

o Rivalitat: senten que el o la mestra actua amb superioritat i  condescendència. Això 

passa quan els rols estan molt estereotipats i es tenen idees preconcebudes sobre 

l’altre.  

 

o Resistència per part de les famílies: no accepten una imatge d’infant distinta a la 

seva. No admeten altres maneres de comportament ni altres actituds- valors. 

 

o Quan hi ha una idealització desmesurada per part de les famílies cap als mestres: 

les famílies pensen que els mestres tenen la solució i deixen la tasca educativa de 

casa per a l’escola.  

 

o Els pares tenen una imatge infravalorada d’ells mateixos: això pot generar tant 

admiració al mestre com rivalitat i agressió; sentiment de rebuig i superba. 

 

 

 

4.3.12. Com ha d’actuar l’escola davant les necessitats i desitjos de les famílies? 

 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, l’escola ha de promoure canals de comunicació per 

atendre als dubtes, preocupacions i també suggeriments dels pares. Això es farà a través 

dels canals de comunicació esmentats anteriorment, però l’escola també ha de posar-se uns 

límits d’acció i d’intervenció.  L’escola no podrà atendre a totes les peticions de les 

famílies en tot moment. Als moments d’arribada i sortida de l’escola els docents poden 

atendre una petita consulta, però no començar una conversa perquè ha de tractar amb tots 

els pares o mares i en cuidar-se’n dels infants; per això els pares o mares que ho desitgin 

podran demanar cita per fer una tutoria amb ell o ella de manera individual.  
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4.3.13. Com fomentar la participació i la motivació?  

 

Una de les millors maneres per fomentar i provocar la participació dels pares- mares o 

demés familiars, és oferir-los uns espais destinats a escoltar-los, tenir-los en compte, 

assabentar-nos dels problemes o neguits que puguin tenir en qüestions relacionades amb 

l’educació a l’escola i oferir ajuda per resoldre’ls.  

 

Sí els hi tenim en compte i els hi expliquem obertament què es fa a l’escola i de quina 

manera, ells també s’obriran i tindran ganes de col·laborar, perquè al fi i a la cap, ells són 

els pares i mares dels infants, i són les persones que més volen el seu benestar i millor 

desenvolupament. L’escola els ha de tenir en compte, tant oferint informació més formal, 

com oferint vies de comunicació i relació menys formal amb el personal docent.  

 

Un altra aspecte important serà el no jutjar-los, no treure conclusions abans d’hora i actuar 

de manera empàtica amb els seus problemes i situacions, donant opció  a la col·laboració 

directa o indirecta, però sense atabalar-los ni fer-los sentir que l’escola és una feina molt 

feixuga que els hi demana treballar massa també des de casa.  

 

4.4.Estat de la qüestió. 

 

Encara que hi ha moltíssims autors i moltíssima teoria envers les relacions escola infantil i 

família i que és un tema tan polèmic i tractat a conferències, debats i demés trobades 

pedagògiques, la realitat és que totes les investigacions trobades al portal web Redinet, 

tracten aquest tema des de la vessant d’educació obligatòria o des d’una visió que no es 

correspon als meus interessos.  

 

L’estudi que analitzaré a continuació és una tesi doctoral, trobada a partir d’un cercador 

web, Google. Es realitzada per Graça dos Santos Costa, a l’any    9, anomenat “ Diálogo 

entre familias y escuela en contexto de diversidad: un Puente entre expectativas y 

realidades”.  Aquesta tesi busca analitzar les formes de comunicació entre la família i 

l’escola per arribar al recolzament educatiu dels menors immigrants; ho fa a través de la 

comprensió i la interpretació de les representacions de les famílies immigrants 

llatinoamericanes i del professorat d’educació primària, en el poble de Vilassar de Mar, 

dins de la comunitat de Barcelona.  



42 
 

Com es tracta d’una realitat molt complexa, la investigadora cerca comprendre la diversitat 

de situacions, interessos i expectatives que existeixen entre famílies i escoles, analitzant els 

factor culturals, lingüístics, econòmics e institucionals amb al intenció de desvetllar les 

representacions dels dos sistemes envers la comunicació.  

 

La resolució de la tesi és que, en general, les famílies tenen expectatives molt positives i 

confiança sobre l’escola, però malgrat aquesta majoria, algunes famílies mostren 

insatisfacció amb la preparació dels mestres per atendre la diversitat cultural, amb la 

manera d’avaluar i amb els models pedagògics desenvolupats a l’escola.  

 

Pel que fa a la majoria dels mestres entrevistats, aquests opinen que les expectatives 

familiars sobre l’escola estan relacionades amb els projectes migratoris, facilitant o 

dificultant la integració,  segons els sentiments que aquesta migració els hi aboqui (postura 

oberta a la comunicació o tancada per enyorança del país d’origen i rebuig del país local).  

 

“Los motivos de comunicación, por parte de los profesores, gira en torno a la 

resolución de problemas de aprendizaje y comportamiento de los alumnos, mientras 

que las familias ven la comunicación (...) como una forma de acompañar el desarrollo 

socio- educativo de los hijos, un espacio para compartir opiniones, pensando que la 

comunicación no debe darse solo cuando el problema ya está enraizado”, (Graça dos 

Santos Costa, 2009).
10

 

 

La incomunicació es deu, segons els professors, a la poca voluntat de voler entendre, la 

poca predisposició a escoltar per part de les famílies, a les percepcions de les famílies 

sobre l’escola i de l’escola sobre les famílies o l’apertura d’informació. Pel que fa el punt 

de vista de les famílies, pot estar relacionat amb la burocràcia i la repetició continua 

d’informació, tot junt amb el sentiment d’inseguretat i malestar, amb la sensació de no 

tenir les mateixes oportunitats que els espanyols.  

 

 

 

                                                           
10

 http://www.tdx.cat 

http://www.tdx.cat/
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Un altre resultat de la investigació va ser que es presenten diversos tipus de barreres que 

dificulten la comunicació entre aquests dos agents educatius:  

 

o Les culturals relacionades amb la no acceptació a les diferències entre el 

sistema de valors de les famílies i l’escola.  

o La sòcio-econòmica. Les persones que no resolen els seus problemes de 

supervivència bàsica no disposen de temps per l’educació.  

A partir dels resultats de la investigació, es conclou que s’hauria d’ampliar la perspectiva, 

entendre la comunicació a través d’una visió sociocultural més amplia, integradora i 

relacional d’ambdós factors.  

 

“Para que la escuela resulte un espacio de integración de las familias inmigrantes i no 

inmigrantes es necesario promover mejores espacios de participación, ampliar los 

canales de comunicación teniendo en cuenta sus entornos, ampliar los conocimientos 

de las familias a cerca del sistema educativo, crear medidas de acogida para familias 

inmigrantes recién llegadas con el objetivo de mejorar la convivencia”, (Graça dos 

Santos Costa, 2009). 
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5) Part pràctica  

 

5.1.Introducció 

 

Amb la part pràctica vull transmetre descriptivament, la realitat que viuen avui dia algunes 

famílies, pares i mares que tenen als seus fills escolaritzats a un dels centre educatius 

pertanyent a la ret escolar d’Eivissa. Tanmateix volia mostrar les dades facilitades pels 

docents d’aquests mateix centre.  

 

El centre a on pertanyen les persones que m’han ofert la seva opinió  és el mateix on estic 

fent les pràctiques del grau; per això puc dir que la recerca d’informació ha estat directa, 

però no senzilla, ja que han trigat molt a respondre’m. Les mestres han contestat al 

qüestionari de manera oberta i sense pressió ni tensió. Les famílies no disposaven de temps 

o no volien ser entrevistats. Ells mateixos em van demanar que preferien respondre’l des 

de casa amb l’ajuda del pare o mare; em van dir que no tenien gaire temps i que es sentien 

incòmodes essent entrevistades cara a cara amb mi. Per això he donat el qüestionari per a 

que ells mateixos el contestin al seu aire, compartint els criteris entre pare i mare, en un 

espai tranquil i sense cap tipus de pressió, però explicant-los abans en què consistien les 

preguntes i fent una lectura conjunta, per així evitar confusions o malentesos 

 

El centre de l’Urgell és un centre de caire públic que porta en marxa, educant i formant 

persones des de fa més de trenta anys. Al Projecte Educatiu de Centre trobem referències a 

l’organització del pares i mares dintre del pla educatiu i la seva participació directa o 

indirectament amb el centre.  

 

Dintre del P.E.C. (Projecte Educatiu de Centre) del C.P. l’Urgell trobem un punt que ens 

parla dels trets d’identitat del centre i els objectius generals. Entre d’altres trobem els trets 

educatius essencials com són la coeducació, la confessionalitat, la relació amb l’entorn 

com a escola oberta, el pluralisme i els valors democràtics, l’educació integral e 

intercultural, la línia metodològica i la modalitat de gestió i participació de l’entorn i les 

famílies.  
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Tots aquests trets d’identitat són els referents que l’escola fa arribar a les famílies perquè 

fan referència a la tolerància i respecte de les diversitat que entre elles hi poden haver. 

Trets tals com l ’aconfessionalitat, el pluralisme i l’educació democràtica, l’educació 

intercultural i la coeducació parlen d’aspectes tals com el respecte per totes les cultures i 

per totes les persones com a integrants de la comunitat educativa; una escola que treballa 

per la integritat a la diversitat, prestant especial atenció i oferint ajuda a aquelles famílies 

que ho requereixen; promulgant la no discriminació i la igualtat d’oportunitats per a tots 

aquests integrants.  

A la pàgina 16 del document esmentat, al darrer punt dels trets d’identitat, trobem el 

següent referent en quant a la participació de les famílies: “La idea d’una escola 

democràtica implica la necessitat d’una participació real i efectiva de tots els estaments que 

la componen: alumnes, pares i mares i professors/es. Els tres estaments estaran representats 

democràticament i tindran uns canals d’informació suficients perquè puguin participar en 

la vida i gestió del centre”.    

 

Al mateix document també s’esmenten els següents objectius: 

 

-Fomentar la distribució i assumpció de responsabilitat. 

-Impulsar les vies de participació eficaç de pares, alumnes, mestres i Ajuntament, en 

la vida quotidiana i en la gestió del Centre, creant i mantenint estructures de 

participació. 

-Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la comunicació interna  i 

externa. 

-Aconseguir la implantació, el respecte i el compliment de Reglament de Règim 

intern. Aquest es donarà a conèixer i es treballarà des de les tutories. 

 

Amb això queda reflectida la importància que se’ls dóna ,des del centre, als pares i mares, 

essent vital pel bon desenvolupament integral dels alumnes la comunicació i la participació 

dels familiars a la vida diària i gestió del centre.  

 

Al punt d’organització del pares d’alumnes, que està integrat dintre el punt concreció de 

l’estructura del centre,  trobem el següent paràgraf:  
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“Els pares participen a l’escola de molt diverses maneres: a nivell individual, 

interessant-se per la marxa escolar del seu fill/a mitjançant contactes amb el 

professor a tutor a o bé amb el la Cap d’Estudis, o el la Director a  si fos necessari; a 

nivell col·lectiu, fonamentalment amb la seva participació a l’APIMA, ja sigui a la 

Junta Directiva o a les diferents comissions de treball que s’organitzin:  activitats 

extraescolars, festes, revista, esports, etc. o assistint a les assemblees convocades i, 

col·laborant quan l’escola els ho sol·liciti”.  

 

Des de l’associació de pares i mares de l’escola (APIMA), els pares poden associar-se per 

participar de manera democràtica als consells escolars, poden organitzar activitats 

extraescolars, així com festes i revista escolar (sempre respectant el projecte educatiu de 

centre),  demanar hores extraordinàries a l’horari lectiu per tenir la possibilitat de que els 

fills i filles tinguin dret al transport escolar o l’escola matinera.  

 

Els pares també podran organitzar-se en grups de treball, sempre que sigui per a un 

objectiu concret relacionat amb l’escola.   Els mestres afavoriran que es constitueixin grups 

de pares de classe o cicle (si es veu necessari), convocant-los a començament de curs 

perquè siguin un suport a l’activitat de cada classe. 

Les competències de les Associacions de Pares d’Alumnes queden regulades al Real 

Decret 82/1996 del 26 de gener.  

 

5.2.Metodologia. 

 

La meva part pràctica consisteix en una investigació qualitativa que implica un enfocament 

interpretatiu i natural cap a l’objecte d’estudi. “Esto significa que los investigadores 

cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

encontrar el sentido de los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

persones implicadas”, (Ballester 2001, 217). L’objectiu de la investigació serà la 

comprensió centrada amb la indagació dels fets, dels pensaments i creences dels 

entrevistats.  
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Com el resultat serà fruit de la comprensió i valoració, a través de la interpretació dels fets 

d’un fenomen educatiu, vinculats a la realitat de les persones entrevistades, aquest treball 

d’investigació es podria considerar també un estudi de cas.  

 

Per dur a terme el meu treball d’investigació i corroborar-ho amb la pràctica, per tal de 

reflexionar sobre la relació entre l’escola i la família de manera real i directa, he fet un 

recull de dades a través de qüestionaris fets a tres docents d’una escola pública i a diferents 

famílies del mateix centre educatiu. És important esmentar el procés de crear hipòtesi 

prèvies a la execució de les entrevistes i formular els qüestionaris, ja que aquestes són 

vitals per encaminar el treball i saber a on vols arribar, quines són les expectatives i idees 

prèvies als resultats finals.  

 

Aprofitant el meu període en pràctiques, l’escola on he passat el qüestionari ha estat la 

meva pròpia, l’escola de L’Urgell al municipi de Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa, amb 

característiques descrites anteriorment. Concretament he passat dos qüestionaris a mestres 

tutores de diferents grups d’edats, perquè he pensat que així podia tenir més interpretacions 

i experiències. He passat també un qüestionari a una mestra de primària, que a la vegada és 

mare de dues nenes que l’any passat anaven a infantil i que també m’ha respòs al 

qüestionari. L’altra mare a la que he entrevistat és mare d’una nena de la meva aula, la de 

tres anys.   

 

5.3.Hipòtesi. 

 

La hipòtesi representa un element fonamental en el procés d’investigació. Per això, desprès 

de formular el tema a investigar, m’he plantejat les meves preguntes a partir del 

coneixement del tema en qüestió. Les hipòtesi em serviran per fer el guió dels qüestionaris, 

preguntes basades també amb els objectius del treball en general, una altra funció de les 

hipòtesis és orientar-me en el procés i ajudar-me a treure conclusions concretes sobre la 

investigació.  Aquestes hipòtesi són una resposta provisional que no s’ha de demostrar 

estrictament, sinó que són una predicció que serà verificada o no amb la resolució de les 

dades.  
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Les hipòtesi plantejades són les següents: 

 

En referència als docents: 

 

o Les mestres tenen clar que és important mantenir uns bons vincles comunicatius 

amb els familiars.  

o Les mestres senten que fan bastantes propostes per treballar conjuntament amb les 

famílies i els hi donen suport si ho necessiten. Però senten que els pares no 

col·laboren ni s’impliquen tot el que degueren.  

o Les mestres pensen que els pares i mares s’haurien d’implicar més en qüestions 

mínimes com és retornar les notes a la mestra.  

o Pensen que els hi poden ajudar, compartint els seus criteris educatius i pedagògics 

com a professionals, però no de manera personal i dintre de l’horari establert per 

això.  

o Pensen que és important conèixer els esdeveniments importants de les famílies.  

o No senten que sigui necessari compartir més espais de conversa que els que ja 

tenen.  

 

En referència als pares- mares: 

 

o Els pares o mares estan contents amb l’escola i amb la relació amb la mestra, 

encara que els hi agradaria que fessin més treball conjunt amb ells, que els hi 

convidessin més sovint a fer activitats conjuntes i que l’escola promulgués més 

xerrades informatives o tallers. 

o Senten que l’escola els hi té en compte, però que els hi demanen massa implicació. 

o Senten que se’ls escolta. 

o Es sentiran en confiança per demanar ajuda si ho cal, pensant que les professionals 

potser saben més que ells.  
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5.4.Instruments 

 

L’instrument emprat per a obtenir les dades requerides del centre educatiu i de les famílies 

dels alumnes ha estat el qüestionari. He realitzat un qüestionari per família i per professor. 

Abans de donar els qüestionaris els hi vaig oferir una guia per a conèixer les meves 

intencions amb la investigació, el perquè de les preguntes realitzades i una acurada  

explicació de cada una de les preguntes a respondre, d’aquesta manera s’evitarien el no 

respondre per manca de comprensió.  

 

Al començament del projecte, se’m van plantejar moltes preguntes a fer a les persones 

col·laboradores, però desprès de remirar-les i vorer que eren massa preguntes, les vaig 

reduir per tal d’evitar cansament i malestar a l’hora de contestar a tanta demanda. Els 

qüestionaris són preguntes obertes sobre les quals els entrevistats contestaran segons els 

criteris i pensaments propis. La raó de triar fer qüestionaris i no enquestes era perquè així 

els hi donava més llibertat en les respostes. Els entrevistats són avisats que els qüestionaris 

són anònims i que només s’empraran les respostes esmentant que pertanyen a pares i mares 

d’infants de tres-cinc anys de l’escola de l’Urgell; però en cap moment han d’emplenar 

dades personals. Penso que això els hi dóna més confiança per respondre amb franquesa i 

tranquil·litat; perquè de vegades pot haver gent que es senti jutjat i senti remordiments o 

por a dir el que realment pensa, si està cara a cara amb l’interlocutor.  
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5.5.Dades i anàlisi dels resultats 

 

 

En primer lloc analitzaré els qüestionaris oferts als docents:  

 

          RESPOSTES                                  CODIS               VEGADES QUE ES REPETEIX 

És important mantenir un alt nivell 

de comunicació per seguir uns 

mateixos objectius. 

A1 1 

És important compartir criteris 

educatius. 

A2 3 

L’escola hauria de promoure més 

activitats de col·laboració fora de 

l’horari lectiu. 

C1 0 

 

 

 

 

 

Els pares no compleixen amb les 

seves tasques coadjuvants de 

l’educació. 

D1 0 

Els pares no s’impliquen suficient. D2 0 

Els pares estan motivats a 

cooperar. 

D3 2 

Els pares col·laboren 

 La majoria de vegades. 

 Mai. 

D4 

 

D4 1 

 

D4 2 

3 

 

3 

 

0 

Les dificultats venen donades per 

la falta de resposta de les famílies. 

D5 1 

Orientar a les famílies en 

qüestions d’educació  és part  de la 

nostra tasca educativa. 

E2 3 

Hem de promoure canals de 

comunicació adients i estables. 

E4 0 

A primària la comunicació amb les 

famílies és igual d’important que a 

infantil. 

F1 3 
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A primària no cal que es 

mantingui la relació amb les 

famílies tant com a infantil, però sí 

seguir la comunicació. 

F2 0 

S’han d’organitzar més trobades 

entre famílies des de l’escola. 

 

G1 2 

Els docents han de promoure 

trobades amb els pares encara que 

tot vagi bé. 

G2 3 

Només s’haurien de convocar 

reunions i trobades quan hi ha 

alguna cosa que no va bé amb 

l’infant. 

G3 0 

És important que els docents 

tinguin coneixement dels 

esdeveniments importants i canvis 

que passen a la família. 

H1 3 

Hauríem de tenir més temps per 

dedicar-li a les famílies dintre del 

nostre horari laboral. 

I1 0 

Taula 1 

Com es pot comprovar, els professionals de l’educació saben bé que mantenir una bona 

relació amb els pares i mares dels infants és el millor pel desenvolupament general integral 

dels alumnes i actuen en conseqüència. En general es mostren contentes i satisfetes amb el 

que es fa a l’escola i amb les relacions amb les famílies.  

 

La mestra de primària comenta que la major dificultat de relació amb les famílies es dóna 

quan els pares no col·laboren en allò que els hi pertoca, com contestar a les notes o escriure 

a l’agenda, mentre que una de les mestres d’infantil comenta que la major dificultat és 

tractar amb els pares i mares que no porten els fills a l’escola directament, sinó que arriben 

amb autobús o fan escola matinera; perquè no poden tenir una comunicació diària amb ells.  

 

Dues de les mestres pensen que l’escola hauria d’organitzar més trobades entre famílies i 

l’altra pensa que no cal. Les tres docents diuen que l’escola fa suficient per promoure un 

tracte proper i bo amb els pares dels alumnes i també les tres docents pensen que s’haurien 

de programar trobades i reunions de pares, encara que tot vagi bé a l’escola.  
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Un altre resposta que es dóna a les tres entrevistades per igual, és que és important que els 

docents coneguin els esdeveniments importants de la família, i cap d’elles ha esmentat la 

necessitat d’ampliar les hores d’atenció als pares de l’alumnat.  

 

A continuació mostraré el quadre de resultats estrets dels qüestionaris i l’entrevista 

realitzada a als pares:  

 

          RESPOSTES                                    CODIS                 VEGADES QUE ES REPETEIX 

És beneficiós establir vincles de 

confiança amb l’escola. 

A1 2 

No és necessari establir vincles 

de confiança amb l’escola. 

A2 0 

Se’ls té en compte i es procura 

mantenir una bona comunicació 

constant. 

B1 2 

No és necessari compartir 

criteris educatius. 

C1 0 

Comparteixen criteris, idees i 

pensaments sobre l’educació a 

casa amb els docents 

C2 1 

Els pares es senten motivats per 

col·laborar i compartir moment. 

D1 2 

L’escola els guia i ajuda si 

tenen dubtes 

E1 2 

L’escola no té en compte els 

possibles dubtes i 

preocupacions. 

E2 0 

El seu paper és a casa i no a 

l’escola. 

F2 0 

L’escola atén les seves 

necessitats . 

H1 2 

L’escola no atén les seves 

necessitats educatives 

H2 0 

No els hi pertoca segons quins 

tipus de col·laboracions amb 

l’escola 

I1 0 

Se’ls hi demana massa I2 0 
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Estan contents amb la relació 

entre escola i família. 

J1 2 

Estan insatisfets amb la relació 

entre la família i l’escola. 

J2 0 

Troben important saber el que 

passa a l’escola. 

K1 2 

Li donen importància al fet que 

el centre fomenti trobades de 

col·laboració i de participació 

familiar. 

L1 2 

Taula 2 

Els pares en general, es mostren contents amb les relacions que mantenen amb el centre 

escolar que acudeixen els fills, lo que corrobora que les famílies tenen el tipus de relació 

que desitgen, però senten que els hi agradaria que l’escola organitzés més trobades per 

aprendre sobre educació. Les famílies pensen que se’ls té en compte i no senten que se’ls 

demani massa. Senten que és positiva la comunicació amb l’escola, que se’ls té en compte, 

se’ls guia i ajuda, atenent les seves necessitats. A més a més, els pares estan motivats a 

col·laborar i compartir moments comuns.  

 

6) Conclusions  

 

Per tancar aquest treball de forma significativa, faré una anàlisi de les hipòtesi que em vaig 

fer a l’inici de la part pràctica, enfocant-me en si es verifiquen o no; analitzaré si s’han 

aconseguit els objectius desitjats amb la investigació i sí la teoria comentada al principi es 

veu reflectida al treball real de les escoles.  

 

En quant a les hipòtesi que em vaig plantejar, aquestes es resolen de la següent manera: 

 

L’única hipòtesi que no es corrobora positivament és la tercera, que esmentava que els 

pares no s’impliquen ni col·laboren tot el que degueren. Les mestres han comentat que els 

pares es veuen motivats i participadors en l’educació conjunta amb l’escola (pel que fa la 

majoria de pares).  

 

 Les altres  premisses es corroboren. La primera es referien a que els docents tenen clar que 

el mantenir uns bons vincles comunicatius amb les famílies és important. La segona es 
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referia a que les mestres fan el suficient per donar oportunitats de col·laboració a les 

famílies i els hi ofereixen suport quan cal. I la tercera es refereix a que pensen que poden 

col·laborar guiant per l’educació, sempre que tingui relació amb aspectes pedagògics 

educatius.  

 

També es corroborarien les hipòtesi següents: 

 

o Pensen que és important conèixer els esdeveniments importants de les famílies.  

o No senten que sigui necessari compartir més espais de conversa que els que ja 

tenen.  

 

Les hipòtesi relacionades amb el què pensen els pares- mares es resolen de la següent 

manera: 

 

La primera de les meves hipòtesi deia que els pares dels alumnes estarien contents amb les 

mestres i la relació amb l’escola però que els hi agradaria que fessin més treball conjunt 

amb ells, que els hi convidessin a més sortides i activitats conjuntes. Les dues mares 

entrevistades ho han reafirmat, per tant la meva hipòtesi es corrobora.  

 

Pel que podem veure tots pensen que és important conèixer els esdeveniments que 

succeeixen a l’escola, senten que se’ls escolta i tenen confiança per demanar consells. Tot 

això corrobora les tres darreres hipòtesis. L’única hipòtesi que no es veu reflectida amb les 

preguntes és la que deia que els pares pensen que se’ls hi demana massa implicació; en 

aquest cas, cap de les mares han contestat això, sinó que estan contentes amb el tracte i 

amb les demandes i oferiments de cooperació que se’ls hi dóna.  

 

Amb tot això puc dir que es corrobora la teoria de que és important establir vincles comuns 

de comunicació i intercanvi d’experiències. Que l’escola ha d’obrir-se a les famílies i oferir 

ajuda si ho necessiten.   

 

Com es pot corroborar, tant amb els qüestionaris com amb la teoria, la importància de la 

família i de l’escola per la vida dels infants i adolescents és clara. Ningú negaria la 

importància vital de l’acompanyament familiar per la vida i educació dels infants, al 

mateix temps que ningú no destacaria la importància ,no vital però si essencial, dels 
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mestres, pel bon desenvolupament cognitiu i social de les criatures més petites i també els 

adolescents.  

 

Tot això dóna força a la idea de “la necessitat que tenen escola i família de comunicar-se i 

acostar-se per evitar una relació de competitivitat o de desprestigi, ja que totes dues 

institucions són fonamentals durant la infància i l’adolescència”, (Jesús Comellas, 2009, 

45). 

 

La resposta al perquè de la importància de la bona relació i vincle entre escola i família, és 

per poder seguir unes mateixes pautes en pro de l’educació complerta i estable dels infants, 

seguir uns passos tan coherents com sigui possible i evitar contradiccions.  

 

Perquè hi pugui haver un clima de respecte i de confiança, cal que el diàleg i la 

comunicació es donin prèviament i de manera continuada entre família i escola, així com 

establir acords bàsics entre uns i altres, que, en estreta col·laboració puguin permetre 

respondre a les necessitats de les criatures per evitar desorientacions.  

De la part pràctica podem extreure la possible, o una de les possibles causes de les 

dificultats d’aquestes relacions. Segons les mestres el problema ve quan els pares no 

col·laboren, no s’impliquen suficient o no responen a les demandes. Però ara jo em 

pregunto, i quan sí que s’impliquen però no entenen massa bé o pensen que les o els 

mestres no els hi tenen en compte per arribar a solucions conjuntes? Penso que les dues 

parts han de posar ganes i emoció per fer que les relacions s’estableixin de manera sòlida i 

amb tolerància, respecte i empatia.  

Ara és el moment d’esforçar-se i trobar maneres per comunicar-se i establir bons vincles de 

confiança, respecte i enteniment. Però l’escola ha de tenir en compte la diversitat de les 

famílies, les situacions familiars canviants, la diversitat en les maneres d’actuar, de 

pensament i filosofia educativa que els pares poden tenir, han de tolerar-les i respectar-les, 

si més no, trobar la manera d’encaminar-les si aquestes són negatives pel desenvolupament 

i tractament a l’infant.  Això s’ha de tenir present per mirar d’entendre abans d’opinar,  les 

respostes han de procurar ser molt variades, per arribar a adaptar-se quant més millor a 

aquestes característiques variants de les famílies i a les necessitats de l’alumnat.   

“Arribats en aquest moment, és molt important poder parlar des de la confiança i 

possibilitar la comprensió de les altres persones. L’escola ha de reconèixer que els 
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pares volen el millor per als seus fills, encara que, de vegades, pot ser que les maneres 

de respondre no siguin gaire adients per l’edat, la manera de fer de l’infant o el 

moment en el que es troba. De la mateixa manera, les mares i els pares han de confiar 

en l’escola perquè aquesta els pugui donar ajuda per potenciar l’educació, transmetre-

li uns coneixements i afavorir la socialització”. (Jesús Comellas, 2009, 34). 

 

El meu treball d’investigació acaba amb unes conclusions subjectives, perquè amb els 

casos que jo he investigat i amb les característiques tan iguales dels subjectes d’estudi, 

penso que no podria fer una conclusió ferma i fixa, sinó més una valoració reflexiva que 

convidi a seguir investigant. Aquest treball m’incita i motiva a seguir qüestionant-me les 

possibles causes de la problemàtica visible a algunes escoles entre l’escola i la família. Per 

seguir investigant i formular noves hipòtesi en quant als factors que desencadenen els 

problemes i la manca d’acció col·laborativa  conjunta entre família i escola, seria necessari 

entrevistar a més quantitat de persones, i amb diferents característiques. Les 

característiques poden ser diferents nivells econòmics, diferències culturals, diferents edats 

i professions, amb fills de diferents edats, fills escolaritzats o no escolaritzats, diferents 

pares i mares de centres amb tipologies diferents, pares i mares de nens i nenes amb alguna 

dificultat en l’aprenentatge o necessitats educativa especial, i d’altres aspectes diferencials 

entre la població que tindran en comú que són pares o mares i que els fills o filles estan 

escolaritzat. És a dir, oferir una major quantitat de resultats, tenint en compte el factor de 

les diferències entre ells, podent d’aquesta manera enraonar i classificar les respostes 

segons els indicatius de cada grup entrevistat. 

Una cosa que també queda visible desprès de l’anàlisi dels qüestionaris és que moltes 

famílies (al manco les dues mares entrevistades), es senten implicades amb l’educació dels 

fills. Els hi motiva poder parlar amb confiança amb les o els mestres dels fills i els hi 

agradaria que es fomentessin més actes col·laboradors i d’intercanvi d’experiències entre 

els pares i entre professionals, però que desitjarien tenir més oportunitats per parlar entre 

pares i amb professionals de l’educació de manera distesa, on poder preguntar i trobar 

respostes als seus dubtes i preocupacions. Això és un tema que s’hauria de promoure des 

de les escoles, perquè educar, eduquem tots, i si es pot oferir moments de conversa entre 

tots els integrants, potser els pares i mares tindrien un ventall d’estratègies per poder 

afrontar-se als problemes possibles.  
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Una altra qüestió que no hem d’oblidar és que la comunicació ha de basar-se, sempre, en la 

bidireccionalitat i la complementarietat entre els dos contexts de desenvolupament de les 

criatures. Hem de fer que les famílies es sentin còmodes i tranquil·les a l’escola, veient a 

aquesta com una institució que vol ajudar-los i que té els mateixos objectius de cura i 

procés dels infants.  

 

Hem de procurar basar les relacions en el respecte mutu i en la responsabilitat compartida. 

Perquè com diu Loris Malaguzzi (2001):  

 

“L’educació existeix si hi ha un projecte comú i compartit amb la família” 

 

Encara que entre l’escola i la família hi ha vertaderes diferències, lo qual no és negatiu, 

aquestes no són tan acusades com per suposar un impediment, sinó una virtut en quant a 

diferents contextos d’intervenció i convivència, cosa molt enriquidora per a l’infant. S’han 

de pensar en les similituds i en els criteris i estratègies comuns d’intervenció; posar en 

comú idees i aspectes importants dels fills i filles per tal de provocar millores i no, 

provocar judicis i males opinions. L’escola ha d’implicar a les famílies, motivar-les a 

aprendre i a ensenyar, a compartir experiències i a no sentir l’escola com un estament que 

els jutja i els hi demana feina que no els hi pertoca. L’escola, per la seva part, ha d’obrir-se 

a les famílies i no ser condescendent, mostrar una actitud empàtica i provocar la 

implicació, col·laboració i cooperació per part de les famílies; perquè al fi i a la cap, 

treballen per un bé comú que és la vida i el creixement dels infants.  

 

L’escola ha d’oferir alternatives i cercar estratègies per arribar a les famílies. En resum, 

existeix una necessitat de relacionar-se, però tant els pares com els mestres necessiten 

preparar-se per la participació conjunta i la col·laboració. Es necessària l’organització de 

cursos i tallers de formació permanent per tots. Els pares també necessiten aprendre i les 

escoles necessiten que els mestres aprenguin a treballar amb les famílies. Per això, hi ha 

que motivar-los i guiar als pares per a què deixin de ser espectadors i es converteixin en 

coprotagonistes. Les escoles han d’obrir les portes i convertir-se en llocs on les famílies es 

trobin còmodes i sentin que es reconeixen el seu potencial i els seus valors. Hi ha molt de 

camí per endavant, però aquesta és la manera d’arribar-hi; amb ganes, motivacions i interès 

comú; podrà ser possible si hi creiem de debò i sí fem un esforç per aconseguir-ho; tot en 

benefici dels fills i dels alumnes.  
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A part de tot això seria molt convenient i imprescindible que els Governs o òrgans 

institucionals comencessin a treballar de manera interdisciplinària i en coordinació amb les 

escoles, exposant idees i enfocant l’economia del país i el moviment de la consciència cap 

a l’aportació i dotació de recursos necessaris per ajudar a establir aquests vincles i afavorir 

la comunicació entre les famílies i l’escola.  

 

Il·lustració 1 
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Figura 1 2 
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8) Annexes 

 

Els annexes que a continuació presentaré seran els qüestionaris que els docents i els pares 

han realitzat.  

 

Qüestionaris realitzats pels docents: 

 

El primer qüestionari presentat és el que va respondre la mestra de primària:  

1. Quin és el vostre paper en la relació família i escola? Quina funció i objectius tenen 

aquestes relacions?  

o Mantenir una bona relació entre ambdós agents, per tal d’ anar tots encaminats cap 

a una mateixa banda, cap a uns mateixos objectius.  

 

2. Què és el més important de la relació família i escola? 

o Igual que la primera pregunta. 

 

3. Què es fa des de l’escola  per apropar-vos a les famílies?  

o Jornades de portes obertes, convidar als pares a fer algun taller en concret a l’aula i 

acompanyar a les sortides.  

o A infantil es conviden més a fer activitats conjuntes: proposen una activitat i els 

pares s’ofereixen a ajudar i col·laborar.  

o A infantil hi ha una comunicació més diària que a primària.  

o Reunions:  una de les propostes noves del centre són les reunions trimestrals 

grupal amb sa tutora. En aquestes reunions es tracten temes generals, coses que es 

van assolint a nivell de grup i aportant idees en general. Ells també tenen la 

possibilitat de comentar i compartir criteris i maneres de fer.  

o Compartir dubtes i tractar temes que els interessa.  

o Consell escolar: quatre pares per representar –lo, més un pertanyent a l’ APIMA.  

o APIMA: Activitats en conjunt amb l’escola: organitzar festes com fi de curs, 

carnestoltes, etc...  

o Escola de Pares: s’ organitza a través de l’ajuntament conjuntament amb el 

CEPCA. S’ofereix als pares i es realitza a una escola del poble. S’escola dóna sa 

informació.  
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4. És important mantenir un vincle proper amb elles?  I compartir criteris educatius? 

o Sí. Per seguir un mateix camí i anar tots cap a sa mateixa banda.  

 

5. Penseu que heu de respondre a possibles necessitats i dubtes dels pares – mares, o és 

una cosa que no vos incumbeix? Per què? 

o Sí, perquè el que ens importa és el desenvolupament del nen, nena. Ajudar-los en 

allò que estigui al nostre abast, i lo que no hi està, dons guiar-lo a on anar o 

consultar. No fer de psicòleg, però sí ajudar-lo.  

o També s’haurà de tenir en compte en quin moment ho pregunten.  

 

6. Penseu que a la vostra escola es fa suficient per arribar a establir aquests vincles 

comunicatius i criteris pedagògics? De quina manera? 

o Sí, mantenint aquesta comunicació de la que he parlat abans. Però en general 

dependrà molt del mestre en concret.  

 

7. Quina és la major dificultat per establir la relació escola- família? 

o Quan els pares no responen, no intervenen.  

o Quan no contesten a l’agenda, que és un mitjà de comunicació que fem servir.  

o No venen a ses reunions, o a sa entrega de notes . Durant el primer i darrer 

trimestre es dona en mà, a través d’entrevista amb ells , al segon trimestre se 

l’enduen els boixos i les han de tornar firmades.  

 

8. Com superar-la? Es treballa des de l’escola per treballar-ho? I des de altres 

establiments (serveis socials, etc.)?  

o Si no contesten a agenda, els hi crides per telèfon i sinó, ja es passa a treballar amb 

serveis socials, perquè la seva obligació és assistir quan se’ls convoca.  

 

9. Penseu que els pares no col·laboren a prou en tot el que haurien de col·laborar, tant 

dintre com fora de l’escola?  

o La majoria sí que hi col·labora, venint a les reunions convocades i retornant les 

notes a l’agenda.  
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10. Creieu que heu de guiar per l’educació a casa, o no és la vostra tasca? 

o Ho he parlat al punt 4. Es poden donar pautes d’estudis, hàbits i rutines a la llar; 

pautes d’autonomia i responsabilitats.  

 

11.  Quines són les actituds més comuns dels pares? 

o La majoria de pares estan implicats i receptius en quan a les relacions amb 

nosaltres i amb l’evolució del fill.  

 

12. Oferiu xerrades per guiar l’educació a casa i respondre a les seves possibles 

inquietuds? De quina manera? Penseu que haurien d’oferir-se més? 

o Les reunions trimestrals són més o menys un punt de trobada per tractar aquests 

dubtes, però són més de tipus educatiu, tampoc podem desviar-se del tema a 

tractar, perquè sinó es perdria el fil conductor de la reunió. Sempre és bo aportar 

coneixements i compartir experiències, per això penso que sí seria bo convocar 

més xerrades, ja sigui des de direcció del centre o des de associacions. 

 

13. Creieu important conèixer els esdeveniments important i canvis dintre de la família? 

Per què?  

o Sí, perquè pot influir en el nen.  

 

14. A primària es segueix la comunicació i relació amb les famílies? Per què penseu que 

passa això? 

o Segueixen fent les reunions trimestrals però el interès dels pares va minvant.  

 

15. Penseu que ja no és tan necessari?  

o Igual seria més necessari perquè no hi ha una comunicació diària. A infantil els 

pares i mares poden parlar amb la o el mestre a les entrades i a les sortides, però a 

primària no succeeix això, per tant, seria convenient que es convoquessin trobades 

o reunions més habitualment i no només de manera esporàdica, o quan hi ha 

alguna cosa negativa a tractar.   
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16. Penseu que s’han d’organitzar trobades encara que tot vagi bé amb els infants? O 

només cal quan no hi va bé? Per què?  

o Sí. Amb lo de les reunions trimestrals es fa. Perquè serveix de punt de trobada tant 

per pares com per mestre i família. 
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El segon qüestionari és el contestat per la mestra de suport del centre de l’Urgell:  

 

1. Quin és el vostre paper en la relació família i escola? Quina funció i objectius tenen 

aquestes relacions?  

o Una comunicació eficient i respectuosa, així com col·laboració. 

 

2. Què és el més important de la relació família i escola? 

o Igual que la primera. 

 

3. Què es fa des de l’escola  per apropar-vos a les famílies?  

o Reunions informatives, reunions individuals, tutories i contacte diari a la sortida de 

l’escola.  

 

4. És important mantindré un vincle proper amb elles?  I compartir criteris educatius? 

o Sí 

 

5. Penseu que heu de respondre a possibles necessitats i dubtes dels pares – mares, o és 

una cosa que no vos incumbeix? Per què? 

o Sí, perquè tot ens durà cap a una bona educació dels seus fills.   

 

6. Penseu que a la vostra escola es fa suficient per arribar a establir aquests vincles 

comunicatius i criteris pedagògics? De quina manera? 

o Sí, amb les reunions que es van establint al llarg del curs, amb el contacte 

diari,...També es fan altres activitats que potencien aquest contacte com jornades 

de portes obertes, diades, festes... 

 

7. Quina és la major dificultat per establir la relació escola- família? 

o No contesta. 

 

8. Com superar-la? Es treballa des de l’escola per treballar-ho? I des de altres 

establiments (serveis socials, etc.)?  

o No contesta 
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9. Penseu que els pares no col·laboren a prou en tot el que haurien de col·laborar tant 

dintre com fora de l’escola?  

o La majoria de pares sí hi col·laboren.  

 

10. Creieu que heu de guiar per l’educació a casa, o no és la vostra tasca? 

o El que fem és donar orientacions o recomanacions. 

 

11. Quines són les actituds més comuns dels pares? 

o Tolerància, respecte, voluntat i preocupació.  

 

12. Oferiu xerrades per guiar l’educació a casa i respondre a les seves possibles 

inquietuds? De quina manera? Penseu que haurien d’oferir-se més? 

o No. 

 

13. Creieu important conèixer els esdeveniments important i canvis dintre de la família? 

Per què?  

o Sí.  

 

14. A primària es segueix la comunicació i relació amb les famílies? Per què penseu que 

passa això? 

o Sí, encara que es perd es contacte diari directe, es comuniquen a través d’una 

agenda.  

 

15. Penseu que ja no és tan necessari?  

o Sí, és igual de necessari. 

 

16. Penseu que s’han d’organitzar trobades encara que tot vagi bé amb els infants? O 

només cal quan no hi va bé? Per què?  

o Sí. Per exemple pensem que és necessari convocar una reunió per informar de 

qualsevol cosa, per mostrar el resultat d’alguna activitat, per exemple,  ho fem.   
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 El tercer qüestionari és el realitzat per la mestra de cinc anys de l’escola de l’Urgell. 

 

1. Quin és el vostre paper en la relació família i escola? Quina funció i objectius tenen 

aquestes relacions? 

o Els mestres som el vehicle d’informació sobre allò que els hi passa a l’escola als 

nens.   

o Quan comencen a E.I. tenim una funció acollidora i tranquil·litzadora, de llevar 

pors i ajudar a la separació dels nens amb els progenitors.  

o També tractem d’involucrar les famílies en el món escolar, en tot el que té a veure 

amb l’educació dels seus fills.  

 

2. Què és el més important de la relació família i escola? 

o Tots els aspectes són importants. 

 

3. Què es fa des de l’escola  per apropar-vos a les famílies?  

o Tractem de que hi hagi una fluïdesa bona d’informació i un tracte cordial (que no 

vol dir d’amics), amb la sinceritat necessària pel que té a veure amb els nens.  

 

4. És important mantindré un vincle proper amb elles?  I compartir criteris educatius? 

o Sí. 

 

5. Penseu que heu de respondre a possibles necessitats i dubtes dels pares – mares, o és 

una cosa que no vos incumbeix? Per què? 

o Sí. Perquè crec que forma part de la nostra funció educativa (dins de les nostres 

possibilitats, és clar).  

 

6. Penseu que a la vostra escola es fa suficient per arribar a establir aquests vincles 

comunicatius i criteris pedagògics? De quina manera? 

o Sí, sobretot a infantil, el tracte és més proper.  

 

7. Quina és la major dificultat per establir la relació escola- família? 

o Amb els nens que es queden a escola matinera, o al menjador, o van en autobús, es 

perd bona part de contacte amb les famílies.  
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8. Com superar-la? Es treballa des de l’escola per treballar-ho? I des de altres 

establiments (serveis socials, etc.)?  

o Fem servir notes, agendes, trucades per telèfon, ... 

 

9. Penseu que els pares no col·laboren a prou en tot el que haurien de col·laborar, tant 

dintre com fora de l’escola?  

o Sí que hi col·laboren, pel que fa la majoria de pares. Hem de tenir en compte les 

dificultats d’aquells que treballen i no tenen una disponibilitat horària massa 

àmplia.  

 

10. Creieu que heu de guiar per l’educació a casa, o no és la vostra tasca? 

o Potser en algun cas concret podem donar un colp d’ajuda, sobretot amb coses que 

tenen conseqüències a l’escola.  

 

11. Quines són les actituds més comuns dels pares? 

o Alguns pares es mostren respectuosos i pacients, amables i amb ganes de 

col·laborar amb l’escola. Altres pares i mares es mostren més recelosos, dubitatius 

i preocupats. Hi ha un altre nombre de pares i mares que es mostren molt passius i 

despreocupats en quant al desenvolupament del nen i de com evoluciona a classe 

(però són casos molt concrets i mínims).  

 

12. Oferiu xerrades per guiar l’educació a casa i respondre a les seves possibles 

inquietuds? De quina manera? Penseu que haurien d’oferir-se més?  

o L’APIMA organitza a volta algunes xerrades. Sí, però des de l’escola o des de les 

associacions; no des de nivell del professorat.  

 

13. Creieu important conèixer els esdeveniments important i canvis dintre de la família? 

Per què?  

o Sí, perquè així podem ajudar al nen en passar la situació, a més que el podrem 

comprendre i tractar com pertoca segons la situació. Es poden treballar aspectes 

d’aquests esdeveniments a l’aula. 

 

 



69 
 

14. A primària es segueix la comunicació i relació amb les famílies? Per què penseu que 

passa això? 

o No tant. Perquè hi ha més nens que van en autobús, a més els alumnes ja són més 

autònoms i les famílies no van tant darrera d’ells.  

 

15. Penseu que ja no és tan necessari?  

o Sempre és necessari.  

 

16. Penseu que s’han d’organitzar trobades encara que tot vagi bé amb els infants? O 

només cal quan no hi va bé? Per què?  

o La comunicació sempre és important, en tots els casos.  
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Qüestionaris realitzats a famílies: 

 

El primer qüestionari és el realitzat per la mare i mestre de primària de la mateixa escola: 

 

1. Quin paper tenen els pares en l’educació dels nens, i quins l’escola? 

o Hi ha tres pilars per educació: família, escola i societat. A l’escola es comencen a 

socialitzar, a compartir, i és com el pas entremig cap a la societat. L’EDUCACIÓ 

és un conjunt de tot, i entre tots formem a ses persones. NO s’ha de delegar a 

l’escola allò que ha d’aprendre també des de casa, perquè les famílies també s’han 

d’implicar per arribar a una finalitat comuna.  

 

2. Trobeu necessari la bona relació i establir uns vincles de comunicació i confiança amb 

les mestres? Per què? 

o Sí, és important compartir la mateixa ideologia, per anar pel mateix camí.  

 

3. El centre fomenta aquesta relació i confiança? De quina manera?  

o Sí, amb es dia a dia, de manera ràpida. Amb ses reunions trimestrals i les reunions 

de principi de curs que es fan per nivells.  

 

4. Cóm vos sentiu i quin paper teniu dintre del centre?, Se vos té en compte? 

o Els pares  ens podem oferir per fer alguna activitat i normalment es té en compte, 

si es pot i sempre que tingui relació amb allò que s’està treballant a l’aula.  

 

o Quan estan treballant sobre un projecte, se’ns demana col·laboració´.  

 

5. Trobeu important i necessari estar assabentats del que passa a l’escola? Per què? 

o Sí, perquè els fills també passaran a cursos superiors i és bo conèixer el que passa.  

 

6. Vos sentiu recolzats, escoltats per l’escola o més bé avaluats i jutjats? Per què? 

o Escoltada, sí m’han jutjat no m’he assabentat. Però sa sensació és bona.  
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7. L’escola vos ofereix ajuda i suport als possibles dubtes o preocupacions o en 

situacions complexes?  Cóm? L’heu demanada alguna vegada? De quina manera? 

o Sí, amb les coses que incumbeixen als meus fills, tant acadèmicament com d’altres 

aspectes,  en la mesura que poden. Hi haurà coses que saben i d’altres coses que no 

saben. Però al menys seria convenient que els mestres donessin unes pautes o sinó 

els hi oferissin recursos i llocs a on anar a preguntar.  

 

8. Es important que els mestres coneguin la família i els esdeveniments importants? Per 

què? Com vos sentiu davant això? 

o És important perquè això pot repercutir al seu comportament, baix rendiment, etc. 

Potser perquè davant de situacions difícils s’ha de ser més flexible i tolerant....  

 

9. Es positiu que l’escola fomenti trobades col·laboradores i de participació familiar? 

o Sí, per posar en comú  i compartir idees i estratègies entre els mateixos pares i 

també contar-nos coses entre mestres i pares.  

 

10. Creieu que l’escola vos demana coses que no vos pertoquen? Quines? Per què? 

o No.  
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 El segon qüestionari és el realitzat a una mare d’un infant de l’aula de tres anys: 

 

1. Quin paper tenen els pares en l’educació dels nens, i quins l’escola? 

o Los padres educan y los profesores mantienen esa base que tú le has dado. Los 

modales se enseñan en casa. En el cole se mantiene el ritmo que tú le has creado en 

casa. En casa se inculcan los valores y en la escuela se mantienen.  

 

2. Trobeu necessari la bona relació i establir uns vincles de comunicació i confiança amb 

les mestres? Per què? 

o Sí es importante. Para ir los dos en la misma dirección, porque son dos las 

personas que están tratando al niño. 

 

 

3. El centre fomenta aquesta relació i confiança? De quina manera?  

o Si lo creo, pero al haber tantos niños no llega a ser tan cercana.  

o Colaboración en actividades o salidas, como la piscina de los martes.  

o Invitar a las familias para conocer a los niños. Las maestras invitan a colaborar y 

explicar experiencias dentro del aula.  

o Charlas informativas no, pero sería muy positivo que sí hiciesen.  

 

4. Cóm vos sentiu i quin paper teniu dintre del centre?, Se vos té en compte? 

o Siento que estoy tranquilla en el colegio, que se está relacionando y creciendo con 

sus compañeros, a él le encanta y eso a mí me tranquiliza.  

 

o Sí, siento que se me tiene en cuenta, por ejemplo haciendo observaciones que ve 

en el niño y que me las comenta; eso me gusta.  

 

o No me gustan los cambios que hay de imprevisto y que me descolocan, porque él 

no quiere quedarse. Por ejemplo el día que no está la tutora del grupo, que está otra 

maestra. No me gusta que no se me avise de los cambios, pero entiendo también 

que los imprevistos existen. Sólo quisiera conocer a todo el equipo de maestros 

para así reconocerlos y poder tratarlos.  
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o Si yo necesito hablar con la profesora, no tiene problema en quedarse conmigo un 

rato para hablar.  

 

 

5. Trobeu important i necessari estar assabentats del que passa a l’escola? Per què? 

o Sí, hay una pizarra informativa con una frase que explica lo sucedido en el día, de 

manera muy breve.  

 

6. Vos sentiu recolzats, escoltats per l’escola o més bé avaluats i jutjats? Per què? 

o Neutro. Veo que me dicen lo que deben decirme.  

 

7. L’escola vos ofereix ajuda i suport als possibles dubtes o preocupacions o en 

situacions complexes?  Cóm? L’heu demanada alguna vegada? De quina manera? 

o Pienso que la profesora nos atiende y nos guía. Ella, si ve algo a comentar 

importante,  nos lo comunica y eso me transmite seguridad y confianza.  

 

8. Es important que els mestres coneguin la família i els esdeveniments importants? Per 

què? Com vos sentiu davant això? 

o Sí, sobre todo porque el niño lo puede manifestar luego en el cole, así la profesora 

lo puede tratar mejor y sabe de qué va la cosa.  

 

9. Es positiu que l’escola fomenti trobades de col·laboració i de participació familiar? 

o Sí. Me gustaría que hubiera más ofertas como éstas, pero creo que en los siguientes 

cursos, es decir, en los de cuatro y cinco años sucede con mayor frecuencia.  

 

10. Creieu que l’escola vos demana coses que no vos pertoquen? Quines? Per què? 

o No.  

 

 

 

 

 


