
3ª trobada pedagògica curs 2012-2013 

RELACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES FAMILIES 

 

Ens trobem a l’EBM La Carabassa unes 38 persones. 

 

Projecte de famílies a la Carabassa 

 

S’inicia el curs 07-08 a partir de la reflexió de que les famílies estan molt 

presents a les escoles a les entrades i sortides, les informacions escrites, la 

participació d’activitats específiques… però les entenen com a usuàries de la 

institució i per tant tenen dret a participar del dia a dia a l’aula. D’aquesta 

manera també es coneix més a la família, com es relacionen i interactuen amb 

el seu infant i la resta. Es dóna una relació més intensa amb l’escola, de més 

confiança que ajuda a que funcioni millor.  

 

Hi ha coses que són difícils d’explicar per escrit o verbalment, en canvi, si els 

pares estan presents reben molt més.  

Els mestres no es posen com a model davant dels pares, però veure’ls serveix 

molt a les famílies.  

A l’aula organitza la tutora però demana l’acompanyament dels altres adults. 

Les famílies fan una “feina” a part d’observar, valorar…(ajudar a rentar mans, 

acompanyar el joc d’un petit grup...) 

D’aquesta manera no hi ha currículum ocult. 

Es dóna importancia als fets qüotidians i per tant a cobrir les franges de dinar, 

dormir, despertar… 

Es posa en valor les conquestes dels infants 

Participen de la funció educativa de l’escola bressol. 

 

Algun dia en algun moment algun nen plora quan el familiar marxa o està 

atenent altres infants però també estan més estones amb els seus fills. Hi ha 

tot tipus de famílies i al final es valora que és una ajuda a les famílies i als 

infants.  

La idea és que la família gaudeix tot i que algunes pateixen perquè els infants 

fan alguna pataleta i no han esperat a resoldre i gestionar-ho.  

Als infants que no venen les famílies se’ls explica la comuniciació que tenen 

amb elles i que estan treballant.  



A les famílies els canvia la imatge que tenen del seu fill i el veuen més 

competent.  

Volien que totes les famílies vinguessin sense diferència, tot i això no s’apunta 

tothom però si qui vol- (s’inclouen tots els referents: avis..) 

Cobreixen totes les franges horàries del dia perquè tinguin opcions 

d’organitzar-se i possibilitats.  

Se’ls anticipa als infants que vindran els seus familiars.  

La valoració de la família és molt positiva i diversa: veure els fills en relació, 

conéixer la resta d’infants, sorprendre’s de com està tot preparat i pensat a 

l’escola…  

La valoració de les mestres és que s’entén millor la diversitat de les famílies, hi 

ha una millor relació i confiança, les famílies t’expliquen més coses, motiva a 

“currar-te” els espais, l’aula… 

 

El projecte s’explica a les famílies a la reunió de juliol; és un projecte d’escola i 

no hi ha marxa enrere estigui la mestra que estigui, si cal es dóna suport a qui 

ho necessiti. A l’octubre es dóna un full en mà a totes les famílies amb els 

horaris. I al novembre es comença (lactants una mica més tard). Es fa la 1ª i 3ª 

setmana del mes dos dies per aula. Si alguna família no pot en aquests dies es 

negocia amb la tutora. La 2ª i 4ª setmana es fan altres coses amb famílies: 

sortides al parc, biblioteca… 

Es fa un taulell una setmana abans i s’apunten un parell de famílies per dia  en 

alguna de les franges horàries (matí- migdia-tarda). 

A partir d’ara volen començar abans de novembre (perquè les famílies també 

ajuden en l’adaptació)  i potser fer-ho cada dia  d’aquestes setmanes.  

Passen per l’escola un 65% de les famílies, algunes una vegada i d’altres més.  

 

A  4 Torres 

 

Fan el projecte de les 3A Acollir, Acompanyar i Acomiadar a les famílies.  

Mantenen una relació partiària d’igualtat: les famílies coneixen més als seus 

fills, i les mestres saben més de desenvolupament.  

No fan un horari tan organitzat, poden venir quan vulguin i també fan diferents 

projectes específics: el “Juguem amb les paraules” de cantarelles, contes… ;el 

“Racó del llenguatge” una mena de biblioteca/música que organitzen entre les 

famílies un cop per setmana a la tarda; la “Llibreta d’expressió” on escriuen 



infants, famílies i mestres, tenen  una per cada infant als grups de grans, 

escriuen quan volen i com volen per tenir un record tangible al acabar l’escola.  

 

Es comenta que a Carabassa conviden un dia concret per tal que les famílies 

no es tallin, fan una invitació “formal”; d’altres diuen que de forma “natural”, 

estirant una mica de les famílies que més els hi costi també entren a l’escola.  

 

 A Can Dragó  

 

Es va donant una relació així de manera inconscient, sense un projecte 

concret.  

 

A l’Esquirol  

 

Davant l’augment de ràtio van perdre la por a que vinguessin les famílies durant 

l’adaptació i va ser molt agradable. Van donar un petit escrit amb algunes 

pautes que ajudaven a  les famílies a estar i situar-se.  

 

Valldaura 

 

Ho fan sense organitzar. Tenen famÍlies fixes, volen crear vincles de barri, de 

“criança compartida”, tenen molts avis.  

Amb aquests projectes es crea una manera d’entendre l’escola que quan els 

infants van a P3 es troben un canvi molt important. La idea és que les famÍlies 

prenguin consciència i reclamin a parvulari poder aocmpanyar els seus fills 

també.  

 

Es comenta que les famílies són prou competents de l’educació dels seus fills, 

cal posar en valor aquesta tasca com a primer i principal educador.  

 

Aqueducte 

 

Tenen molta tipologia de famílies i situacions molt complicades. S’han trobat 

amb vàries mares adolescents al grup de lactants i sense un projecte escrit 

estan intentant que les famílies es quedin molt per aprendre tots de tots i 

recolçar-les.  



 

 

DEBAT 

- Caldria posar per escrit tot el que estem fent perquè vol dir que està 

passant i que no queda constància ni  pot pedurar amb el temps si 

canvien les mestres.  

- En base a les necessitats de cada escola es pot valorar i modificar el 

que fem i això és allò enriquidor. 

- La gent que ha fet projectes amb famílies té una visió molt positiva. 

- Amb les retallades, desobeïm: hem de fer el que ens demana la realitat i 

ara ens falten mans adultes a les escoles; podem organitzar una xarxa 

de voluntaris siguin o no de l’escola (ex avis, mestres jubilades…) hem 

de vigilar però que pot sonar a substituir mestres i a donar resposta a 

l’ajuntament, solucionar-los el problema. Si ho fessim hauria de ser com 

a ajuda per nosaltres no com a solució a l’IMEB. Ara cal que siguem 

creatius. 

- Que passa amb les escoles que estan tancant encara més les portes? 

Hem de fer pinya i xarxa, que també es transmeti entre les AMPES, que 

siguin les famílies les que demanin d’entrar més a l’escola ja que l’escola 

és d’elles i no nostra.  

- Els veterans hem d’acompanyar les famílies i transmetre aquest saber 

als joves que comencen i també renovar-nos i escoltar les noves idees 

dels joves.  

- Les escoles que treballen així cal que ens comprometem a treballar-ho i 

compartir-ho. 

- Ens oblidem molt de qui acull les mestres. També s’hauria d’estructurar 

un espai. Ens caldria formació personal més enfocat en aquesta línia 

que no pas tants power points…en treballar-nos les habilitats socials, el 

nostre recolçament… 

  


