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Per educar un nen cal la tribu sencera 

Proverbi africà 

 

 

LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES A L’ESCOLA 
Alguns desitjos i algunes propostes  
 

 

Ara que ja fa anys que l’escola funciona, hem constatat que un 

dels temes recurrents que ha tingut l’AFA ha estat la participació de les 

famílies a la vida escolar. Enguany, després d’un procés de reflexió i 

anàlisi, una de les prioritats de la comissió d’aprenentatges establerta en 

el full de ruta ha estat procurar posar ordre a les inquietuds vinculades 

amb aquest aspecte. Per això presentem aquest document que vol ser 

un recull de les opinions de les famílies: entenem que ha de servir com a 

punt de partida d’un camí de reflexió comú on cal incorporar la veu de 

l’escola per establir línies d’actuació compartides i construir ponts sòlids 

que ens enllacin i que inspirin una relació de confiança mútua.  

 

Les nostres aportacions parteixen des d’una concepció de la 

participació basada en els principis democràtics, tal i com defineix la 

Fundació Jaume Bofill “participar a l’escola suposa un principi de 

coresponsabilitat que comença per la implicació en l’educació dels 

propis fills i filles per anar assolint majors quotes de presència el centre 

educatiu i en l’entorn. I no només de presència sinó de capacitat 

d’iniciativa, d’audiència, de proposta i d’incidència en la presa de 

decisions.”  

 

Entenem la participació no només com un fet molt puntual i des del 

punt de vista d’un rol observador (com assistir a una reunió d’inici de 

curs) sinó com un treball en equip i fins i tot en xarxa que pretén una 

millora col·lectiva que implica una cooperació estreta entre l’escola i les 

famílies i es vincula amb objectius compartits o col·lectius.  

 

A partir de les nostres reflexions hem establert tres eixos que ens han 

permès ordenar les diferents idees, opinions i inquietuds. A continuació 

els definim:  
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1. Informació de l’escola a les famílies: totes aquelles comunicacions 

unidireccionals que tenen com a objectiu  transmetre a les 

famílies informació organitzativa i de funcionament de centre 

(calendari, activitats de la jornada lectiva...) 

 

2. Trobades i diàleg entre escola i famílies: fa referència a la 

comunicació recíproca, els moments en què famílies i escola 

coincideixen i es pot establir un diàleg (per exemple les reunions 

amb tutors, la reunió d’inici de curs, moments d’entrada i sortida 

de l’escola, visita als ambients...)  

 

3. Relació i implicació de les famílies amb l’escola: moments de 

participació activa de les famílies, moments en què s’incideix en 

la vida a les aules, (tallers de famílies). 

  

 

 

Hem estat reflexionant sobre cada eix i hem recollit un seguit d’idees i 

propostes que poden servir com a punt de partida per establir lligams 

comuns de participació i comunicació. 

 

1. INFORMACIÓ DE L’ESCOLA A LES FAMÍLIES 

 

- Entenem que a l’escola es vol crear comunitat i implicar les 

famílies en el procés d’aprenentatge dels infants. El nostre desig 

seria participar més activament en els projectes i activitats d’aula i 

per això creiem que resultaria enriquidor compartir més informació 

sobre aquests. D’aquesta manera les famílies podrien aportar els 

seu granet de sorra.  

Així com la informació que rebem a inici de curs o els mails durant 

els trimestres sobre funcionament del centre o d’activitats 

programades (sortides, dinàmiques...) són molt correctes i 

adequats, pensem que també es podria fomentar més la 

comunicació amb les famílies a nivell de grup: algun fet destacat 

que aquell grup ha viscut aquell dia, descobertes que han cridat 

l’atenció, petites investigacions o preguntes que han plantejat els 

infants...   

Possibles propostes: fer servir el faristol de fora de la classe per més 

informacions del dia a dia, ús del bloc de l’escola, la llibreta dels més 

grans (poden gestionar les anotacions els propis nois i noies, aprofitar 

el taulell de notícies... 

 

- Per garantir la cohesió de la comunitat educativa ens hem de 

conèixer i hem de conèixer tot el personal que forma part de 

l’entorn dels infants. És evident que en el dia a dia de l’escola 

diverses circumstàncies fan que el personal de l’escola pugui 

variar. En aquests casos per seguir garantint aquest acostament té 
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com a punt de partida comunicar qualsevol canvi, incidència o 

novetat (dels substituts del personal docent, dels monitors i les 

monitores, del personal de cuina, del personal administratiu i de 

l’alumnat de pràctiques).  

Possibles propostes: comunicar-ho en un correu a les famílies, en el 

faristol d’avisos, a través de comunicacions redactades pels infants... 

 

 

2. TROBADES I DIÀLEG ENTRE ESCOLA I FAMÍLIES 

 

Considerem fonamental l’existència de canals de comunicació que 

possibilitin i facilitin un vincle entre escola i família. Aquests canals a 

més de dedicar-se a la informació han de promoure espais de 

relació, per canalitzar les inquietuds i propostes... 

 

- Valorem molt positivament tots els projectes comuns que 

sorgeixen de les comissions mixtes (AFA i escola) i creiem que és el 

camí a seguir. Quan d’aquestes comissions en sorgeix un projecte 

que té una part que materialitzaran només els membres 

representants de les famílies, l’ideal seria que l’escola pogués 

adoptar una actitud més flexible i facilitadora pel que fa a les 

demandes d’accés i a l’ús de les instal·lacions del centre.  

Entenem la complexitat i la responsabilitat de gestionar un 

equipament públic però pensem que moltes de les accions que 

es realitzen beneficien a curt i a llarg termini tota la comunitat 

educativa. En aquest sentit valorem molt positivament el primer 

pas que enguany ja s’ha tirat endavant: signar el “Formulari de 

demanda de l’ús social dels edificis dels centres docents públics 

fora d’horari escolar”. 

 

- Poder disposar dels perfils professionals de les famílies i de les seves 

habilitats  seria molt beneficiós per aportar experiències i vivències 

que enriqueixin el procés d’aprenentatge de l’alumnat.  

 

- L’arribada a l’escola d’una nova família és l’inici d’un procés 

d’adaptació que cal acompanyar amb cura. Entenem que 

l’escola és la principal responsable d’acollir les noves famílies. Les 

actuacions que en aquests moments realitza (reunió del mes de 

juliol i el procés d’adaptació dels primers) són d’una informació 

molt acurada i permeten entendre l’estructura i les principals 

característiques de l’escola però trobem a faltar un 

acompanyament i un tracte més individualitzat per completar 

amb èxit el procés d’adaptació. Un acolliment complet creiem 

que es produeix quan es vetlla en igual mesura per informar que 

per cuidar i acompanyar.  

Possibles propostes: entrevistes individuals, organitzar un berenar a l’aula 

abans de començar l’escola, disposar de les tardes de la setmana 
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d’adaptació per convertir-les en un espai de trobada i intercanvi 

d’inquietuds amb el tutor o la tutora... 

 

- A part del procés d’adaptació de les noves famílies, en el procés 

d’escolarització dels infants hi ha diversos moments destacats de 

canvis i novetats: el pas a primària i la sortida de l’escola, per 

exemple. Per tant entenem també que cal tenir una cura especial 

en aquests moments i fer partícips les famílies per acompanyar els 

infants en aquestes situacions. 

  

- Un dels moments de trobada amb totes les famílies d’un grup 

classe és la reunió d’inici de curs, on l’escola aporta informació 

organitzativa necessària i adequada però pensem que queda 

curt l’espai per compartir inquietuds i resoldre dubtes. Si es valora 

que no hi ha prou lloc per un diàleg extens quan es programen les 

reunions d’inici de curs, es podria proposar com a alternativa un 

altre espai i moment.  

 

 

  

3. RELACIÓ I IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES AMB L’ESCOLA 

 

Com ja hem dit en la introducció, tot el procés de participació es 

fonamenta en un model democràtic. El nostre ideal seria possible si 

es poguessin tenir en compte els següents desitjos:  

 

- Accedir a la presa de decisions en la realització del procés de 

creació d’un projecte. 

 

- Quan l’escola necessita la implicació de les famílies per alguna 

dinàmica o projecte la demanda en qüestió hauria de ser un 

procés obert a tothom: que tothom fos coneixedor de què es 

demana (sigui especialista o no) per tal de tenir l’opció de 

participar. 

  

- Crear espais per fomentar la relació entre famílies d’un mateix 

grup. Per crear vincles i una relació de confiança mútua (entre 

famílies i amb l’escola) ens hem de conèixer. Per tant ens 

agradaria disposar d’aquests espais dins de l’escola, compartir 

estones, compartir els treballs, compartir berenars o anècdotes... 

Possibles propostes: poder entrar a l’aula a rebre i a mirar la bossa de les 

feines, disposar a les festes d’un moment de grup, obrir les aules una 

estona abans perquè els alumnes comparteixin amb les famílies un 

projecte acabat o bé la valoració d’una sortida... 

 

- Considerem adients els espais i moments que ja estan establerts 

dins el calendari en què les famílies poden entrar a les aules 
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(tallers, visita als ambients...). Però d’altra banda l’espontaneïtat és 

un valor afegit que creiem que seria molt ben valorat per part dels 

infants. Per tant seria interessant trobar moments més flexibles i 

permeables: per exemple els moments d’entrada i sortida amb 

més marge per poder romandre a l’aula amb els infants fent 

alguna activitat o compartint amb ells els seus interessos... 

 

- Afegir tallers i festes en horaris diversos durant el curs per fomentar 

que més famílies puguin participar-hi i assistir-hi. 

 

- Afegir al model de festes actual alguna part on les famílies 

tinguem un paper actiu, una participació més directa, alguna 

proposta de dinàmica que ens permeti compartir un repte o un 

fer amb els nostres fills i filles. Ens fa feliços ser els espectadors de 

les seves cançons, de les seves representacions, dels seus èxits 

però ens agradaria, a més a més, gaudir de poder crear i 

compartir amb ells alguna cosa.  

 

 

Volem insistir en què la finalitat de totes les paraules que heu llegit és 

recollir i ordenar els nostres desitjos i anhels. Compartim amb vosaltres, 

l’escola, l’objectiu d’assolir el màxim benestar per als nostres fills i filles. 

Així construirem plegats és la base per a un bon desenvolupament en 

totes les seves dimensions.  

Per damunt de tot agraïm a l’escola la bona predisposició per dur a 

terme aquesta reflexió conjunta i la tasca que diàriament compartiu 

amb els nostres fills i filles. Confiem plenament en què junts i de costat, 

segur que som capaços de fer més gran la tribu de l’Univers.    

 

Moltes gràcies,  

AFA 

 

 

Comissió d’Aprenentatges (abril-maig de 2017) 


