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1. INTRODUCCIÓ 

Hi ha molts estudis, Theokas et al. (2005) i Gutierrez et al. (2013), que destaquen la 

importància que tenen les activitats destinades a millorar la relació entre la família i l’ institut. 

Aquesta relació enforteix els vincles de l’estudiant amb el seu compromís acadèmic i el seu 

benestar subjectiu i li és molt favorable en qualsevol edat però pren especial rellevància i 

significació en la fase adolescent, quan aborda els estudis de l’Ensenyament Secundari 

Obligatori, l’ESO. 

Malgrat la quantitat d’estudis existents en aquest àmbit, no s’han trobat models de com 

planificar i desenvolupar aquestes activitats per tal d’aconseguir un cert grau d’èxit. Quan s’han 

planificat i dut a terme activitats encaminades a reforçar els vincles institut-família, molt sovint 

els índex de participació són baixos a causa de la dificultat en crear elements d’interacció i 

interès entre ambdues parts. 

Sovint es dóna molta importància des de l’institut, a la participació en iniciatives com Escola 

Verda o Projectes Educatius de ciutat, Plans Educatius d’Entorn, Plans Directors de Joventut... 

Però en el benentès que aquests són elements de potenciació de l’institut en benefici dels 

estudiants, No obstant, projectes per atraure els pares i mares dels estudiants a les dinàmiques 

del centre (inclosos els plans esmentats o d’altres que puguin haver-hi) són de capital 

importància per treballar contra l’absentisme, que és la llavor de l’abandonament dels estudis, 

de la baixa taxa de graduats i, per tant, cultura bàsica de la població del país, disminució 

d’oportunitats per als seus ciutadans, etc. 

En aquest Treball de Final de Màster es fa referència a una iniciativa que pretén apropar les 
famílies a l’institut dels seus fills. Nombrosos estudis, Saucier y Hafner (2010) i Jutta 
Dotterweich (2006), determinen la vital importància d’aquesta relació i de l’interès que té per 
l’ensenyament i aprenentatge dels fills que els pares visquin el més possible la vida del centre. 
Aquesta percepció de pertànyer al col·lectiu institut, des del nucli familiar, dóna a l’adolescent 
un punt d’ancoratge emocional, una estabilitat personal, una millora de l’autoestima, 
imprescindibles per superar amb èxit la fase d’escolarització obligatòria i post obligatòria. 

Aquest ancoratge, dificulta i posa traves a l’absentisme, a l’abandonament progressiu dels 
estudis, a la relaxació de la cultura de l’esforç i permet que la seva estada a l’institut proporcioni 
una sensació de benestar subjectiu. Tot això ha de revertir en benefici de l’estudiant i  de la 
seva família. Per això cal ser imaginatius i treballar en aquest vector de la comunicació institut-
família. 

Així doncs, no s’aborden tècniques docents o experiències directament acadèmiques, sinó més 
aviat vinculades amb l’àrea de la planificació, i més concretament, en la planificació, execució i 
valoració d’una experiència, l’objecte de la qual ha estat avaluar la capacitat d’un instrument 
per afavorir aquest contacte entre institut i famílies. També l’avaluació de la mateixa i de la 
proposta de millores.  Aquest instrument, la seva valoració i la proposta de millores és el que es 
detalla al llarg de la present memòria. 
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2. ESTUDIS PREVIS 

La visió actual sobre l’ensenyament ha passat de ser un adoctrinament, un model basat en la 
homogeneïtzació dels estudiants i en memoritzar informació, a un model que té en compte la 
diversitat de capacitats dels alumnes i, alhora, les competències enteses com un conjunt 
d’habilitats, capacitats, destreses i coneixements a adquirir durant la seva etapa a 
l’ensenyament primari, secundari obligatori i postobligatori. Un exemple clar és el que 
s’anomena treball per competències. Aquest canvi ha sigut degut a moltes causes; entre las 
principals hi ha el canvi social i l’accés fàcil i ràpid a la informació, però també el fet de que els 
coneixements han d’estar emmarcats en un espai on tinguin sentit, siguin útils i versàtils i donin 
sentir a un concepte ampli de cultura, que és la base i fonament de qualsevol país. D’aquesta 
manera, en l’actualitat es pretenen formar persones completes i capaces per desenvolupar-se 
en la societat actual i canviant, donant per una part una gran importància al benestar i la 
autosatisfacció dels adolescents i per l’altra a no renunciar als seus coneixements i destreses 
bàsiques que els ha de permetre desenvolupar-se tant en la societat actual i com en la del 
futur. 

Aquests canvis han propiciat i despertat nous interessos en l’estudi dels adolescents, que han 
passat de ser persones en una edat problemàtica i complicada, on es pretenien solucionar les 
mancances i dèficits,  a persones en una edat de descoberta personal, plena de possibilitats i 
oportunitats, posant èmfasi als factors que afavoreixen el seu bon creixement, en tots els 
sentits. Per tant, els nous estudis, com Napolitano, (2011), se centren en el Desenvolupament 
Positiu dels Adolescents (Positive Youth Development), on s’estudien i es prenen accions par 
tal de que el desenvolupament dels estudiants sigui exitós i saludable, més enllà del àmbit 
purament acadèmic. Per tal d’estudiar o millorar aquest desenvolupament es defineixen actius, 
que són recursos que afavoreixen positivament l’adolescent, entre els que s’inclou la connexió i 
relació amb la família i l’institut. Aquesta nova branca d’estudi, analitza tant models de 
desenvolupament  positiu [1], com el pes de la influència dels diferents actius en el benestar del 
adolescent. Cal remarcar que aquests estudis inclouen entre les seves variables, paràmetres 
qualitatius com són la satisfacció personal o el benestar, que depenen de la subjectivitat 
individual de cada adolescent enquestat. Aquest benestar està considerat, Jutta Dotterweich 
(2006), com un factor estretament relacionat amb el Desenvolupament Positiu dels 
adolescents. 

 
Fig. 1: Comparativa entre la visió tradicional i la positiva dels adolescents

1
. 

Per altra banda hi ha un seguit d’elements que des de fa temps s’han incorporat a les 
corporacions i que apunten en la millora de la felicitat dels seus treballadors. Si els estudiants 
se senten feliços, els ha de passar el que està estudiat a Branham (2012), Lyubomirsky  et al. 
(2015), Peterson et al. (2011) i Pryce-Jones (2010) entre d’altres, i és que es té una major 
productivitat i rendiment en el treball un major auto-control, una millora de les relacions 

                                                           
1
 Figura extreta de Jutta Dotterweich (2006). 
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interpersonals i una millor salut física i mental. L’estudiant ha de prendre consciència i 
responsabilitzar-se dels beneficis de ser feliç, aprendre a racionalitzar i relativitzar els 
problemes personals que li impedeixen gaudir de la felicitat i que només així podrà progressar 
acadèmica i personalment.  

2.1 LA IMPORTÀNCIA DE LA FAMÍLIA I L’INSTITUT EN EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ADOLESCENTS 

Existeixen una gran quantitat d’estudis que intenten determinar el pes dels diferents actius en el 
desenvolupament dels adolescents, Theokas et al. (2005) descriu un total de 40 actius. En 
aquest projecte ens centrarem en aquells que en els seus estudis inclouen el pes de la família i 
l’institut. Cal observar que gran diversitat d’estudis, tals com Gutierrez et al. (2013), Chu, 
Saucier y Hafner (2010), Evangelos C. et al (2008), entre altres han donat resultats similars en 
la majoria de paràmetres estudiats. Tenint en compte que són estudis  de caire qualitatiu, 
aquesta concordança resulta molt interessant. 

  

Fig. 2: Exemple d’alguns tipus d’actius, segons el grup de persones que el posseeix. 

S’ha considerat important destacar l’article de Gutiérrez et al. (2013) [2], on analitzen els actius 
que afecten al desenvolupament, la satisfacció escolar i la percepció del benestar subjectiu de 
1317 adolescents. Tant en aquest com en altres estudis, s’ha observat que l’autoestima i el 
suport social de la família tenen una influència directa en la satisfacció en la vida dels 
adolescent, “... resultados coincidentes con los obtenidos a través de modelos parciales por 
Avanci et al. (2007), Chu, Saucier y Hafner (2010), Gallagher y Vella Brodrick (2008), Lent et al. 
(2009), Lyubomirsky, King y Diener (2005), Oberle et al. (2011), Terry y Huebner (1995), Valois 
et al. (2001, 2009) y Veselska et al. (2009)”. També s’ha conclòs que el suport de la família i el 
professorat afecten a la satisfacció dels adolescents amb l’institut, i aquesta influeix directament 
amb la satisfacció amb la vida. 

Un segon article a destacar és Evangelos C. et al. (2008) [3], on la mostra estudiada és de 
3034 estudiants grecs. En aquest cas s’estudia únicament la influència de la família i l’institut 
en el benestar subjectiu dels infants i adolescents. Aquesta influència es conclou que està 
directament relacionada a la seva salut i benestar i, que a més, és continuada de la infància a 
la adolescència. Tot i que aquesta influència es veu minvada a mesura que augmenta l’edat, 
certs factors com la comunicació, la supervisió i el recolzament de la família segueixen tenint 
gran importància. També s’observa que el fet de sentir-se còmodes a l’institut influeix en una 
millor valoració de la vida. 

La conclusió que es desprèn, d’aquests dos articles, així com dels propis en els que es basen, 
és que consideren la família i l’institut com a dos factors importants en el bon desenvolupament 

Tipus 

d’actius 

Personals 

Familiars 

Escolars 

Comunitaris 

Autoestima, empatia, 

pensament crític ... 

Suport, límits , models 
adults positius, 
influencia del tracta 
entre iguals ...  
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dels estudiants, així com en el seu benestar en les diferents edats de la adolescència. Altres 
factors són el propi adolescent o la comunitat, donant gran importància al grup d’iguals. Per 
tant, els educadors han de ser conscients de la importància que té l’institut en general en el 
benestar dels alumnes, tant l’ambient a les classes com entre iguals. També han de ser 
conscients de la forta influència que tenen les actituds dels docents, en particular, en la 
construcció d’un bon ambient escolar i en conseqüència en el benestar i el bon creixement 
personal dels alumnes, tal i com s’extreu de l’estudi de Evangelos et al (2008). 

2.2 L’ABSENTISME I EL FRACÀS ESCOLAR 

L’absentisme es defineix com la no assistència a l’institut per voluntat pròpia de l’alumne, amb 
coneixement o no de la família, i sense justificació documental objectiva. L’educació a Espanya 
fins els 16 anys és obligatòria, per tant, els alumnes tenen el dret i el deure d’assistir a les 
classes i realitzar les tasques per tal d’adquirir aprenentatges. En aquest projecte es 
classificarà l’absentisme en quatre tipus: 

a) Per retards 
b) Concret 
c) D’alt risc 
d) Altres. 

Els retards poden ser un absentisme a les primeres hores del dia. Això sol ser degut a què els 
alumnes han anat a dormir tard i arriben a l’institut quan les classes ja han començat. Aquesta 
conducta també es pot donar en forma de retard a la primera hora de classe. Cal tenir en 
compte que en aquestes edats, els horaris són diferents als dels adults i els adolescents tenen 
un nivell d’activitat alta als vespres, Wolfson A, Carskadon MA (1996) . Dormir les hores 
necessàries és imprescindible per un bon desenvolupament físic i mental i també pot modificar 
les conductes d’aquells que no les dormen, aquestes edats és recomanable dormir unes 8 o 9 
hores diàries, Estivill, E. (2006). 

L’absentisme concret, és aquell on l’estudiant per tal de no assistir a certa assignatura, falta a 
l’institut fins l’hora que l’assignatura ja s’ha impartit o el dia sencer en el qual s’imparteix aquella 
assignatura. L’absentisme d’alt risc, es produeix quan el grau d’absentisme és elevat, del 20% 
o superior. Aquest tipus d’absentisme sol ser tractat pels serveis socials. Els altres són  deguts 
a diferents causes, que no segueixen el patró dels altres tres tipus d’absentisme descrits. 
També es dóna el cas de que l’estudiant no assisteix a l’institut per voluntat pròpia, però el tutor 
legal justifica la seva falta, aquets és difícil de quantificar ja que es basa en la presumpció i no 
en dades quantitatives. 

En tot els casos, el fenomen de l’absentisme és preocupant, ja que en l’actualitat per poder 
accedir al món laboral és important acreditar el títol de l’ESO, així com per tenir les 
competències bàsiques per desenvolupar-se en la societat o, si més no, haver seguit un pla 
d’estudis en el qual aquestes competències hi estan degudament treballades. Una de les 
competències bàsiques de l’ESO és aprendre a aprendre, i en la societat de la informació en la 
que vivim on el canvi és constant, aquesta habilitat és un requisit imprescindible. L’absentisme 
pot conduir a l’abandonament dels estudis, i per tant, al fracàs escolar. Els adolescents que 
deixen l’institut sense haver obtingut el títol de l’ESO tenen en la gran majoria precedents 
d’absentisme, símptoma que pot transcendir a un problema més greu, Uruñela P. (2005). 
Referent al fet d’acabar l’ESO sense obtenir el títol a Catalunya, segons els estudis del 
Ministerio de Educación [4.], Cultura y Deporte, en el curs 2011-2012 el 20,3% dels alumnes no 
el van obtenir. Per tant, l’absentisme i el fracàs escolar són dos punts a tenir en compte. 

LA INFLUÈNCIA DE LA FAMÍLIA EN L’ABSENTISME 

Per tal de minimitzar l’absentisme i l’abandonament escolar, cal conèixer les causes i les 
mesures per solucionar-lo. Seguint la línia d’aquest Treball de Final de Màster, ens centrarem 
en algunes de les mesures per minimitzar-lo, i d’aquestes, les referents a la influència positiva 
que pot tenir la família en aquesta qüestió.  
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Fig. 3: Causes de l’absentisme escolar en adolescents[5.] 

De l’estudi de Ribaya (2007) s’extreu que la situació socioeconòmica  familiar i social dels 
alumnes sol tenir un fort lligam amb l’índex d’absentisme de l’estudiant. Malgrat això, en la 
major part dels casos l’assistir o no a l’institut depèn de l’estudiant i la resta de factors són sols 
condicionants. Cal tenir en compte, que l’absentisme s’ha de tractar a la vegada de manera 
global i individual, ja que la situació concreta de la persona pot requerir mesures específiques, 
com per exemple un estudiant que falta a classe perquè té un familiar malalt el qual ha de 
cuidar. En aquests tipus de casos, els serveis socials poden proporcionar ajuda a la família per 
tal d’alleujar la càrrega de l’estudiant.  

Hi ha certs factors o actituds dels pares que ajuden a reduir l’absentisme, com són la supervisió 
del fill, parlar sobre l’institut o participar activament amb les iniciatives que dugui a terme 
l’institut.  Seria interessant que l’AMPA treballés regularment amb l’institut i fos un element 
important per fomentar la participació dels pares . L’article de Steven B. Et al (2009) [6.] 
confirma que la bona connexió entre l’institut i la família és un factor important per augmentar 
l’assistència dels estudiant. S’ha cregut interessant destacar aquest article ja que se centra en 
l’estudi dels efectes de les activitats i la participació de la família en la reducció de la taxa 
d’absentisme crònic. Aquest estudi s’observa que la participació activa de les famílies en les 
activitats escolars ajuda a reduir l’absentisme. Algunes de les conclusions extretes de 
l’esmentat estudi animen a les escoles a fomentar la implicació de les famílies i de tota la 
comunitat, així com a tenir una comunicació freqüent i positiva entre l’institut i la família. 

Com a conclusions, de la recerca sobre l’absentisme i de la influència que en té la família, 
s’observa que l’absentisme és un problema actual i greu en l’èxit escolar dels alumnes. El 
fracàs escolar o la no finalització de la etapa educativa de l’ESO, i per tant, la no obtenció del 
Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (GESO), està altament relacionat amb la no 
assistència a l’institut. També s’observa que les famílies juguen un paper important en l’etapa 
de la adolescència i que són un recurs important per l’institut per tal d’aconseguir els objectius 
educacionals de l’ESO. Les famílies poden ajudar als estudiants a gaudir més de l’etapa 
educativa així com reduir-ne l’absentisme.   

Absentisme escolar 

en adolescents 

Causes 

Individuals Familiars Socials Polítiques Escolars 

Problemàtiques 

familiars 

Falta de 

recolzament 

educatiu 

Falta de 

participació en 

les activitats 

de l’institut 

Sobreprotecció  



CURS D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL PER A LA INTEGRACIÓ DE LES FAMÍLIES A L’INSTITUT 
Mariona Sanmartí Julià 
 
 

       

  6 

3. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA  

La situació que es pretén abordar en aquest projecte és la millora de la relació i implicació de 
les famílies amb l’institut mitjançant un curs d’alfabetització digital que els permeti tenir una 
millor interacció i comunicació amb l’institut i llurs activitats. Aquests projecte està centrat en un 
centre concret amb les seves característiques pròpies i d’entorn. Per tal de poder abordar la 
situació és requisit conèixer els trets característics del centre i la seva població.  

En aquest centre educatiu s’utilitzen diferents eines digitals per tal de mantenir els pares 
informats en diferents àmbits com són: els deures dels alumnes, dates d’exàmens, comunicats 
de l’institut entregats els alumnes per que els pares els signin, circulars informatives... i estan 
proposant incorporar noves eines per tal d’informar de faltes i altres situacions irregulars. S’ha 
considerat important potenciar la comunicació i interacció entre les famílies i els centres 
docents, atès a que aquesta relació beneficia l’èxit educatiu dels alumnes tal i com s’explica en 
l’apartat de la introducció. 

Aquesta sistema de comunicació amb les famílies té un caire radial, com es pot veure a la 
següent figura; aquesta situació tampoc és òptima pel que fa a la comunicació de les famílies 
entre elles, ja que això requeriria una estructura en anella o en alguna altra mena de topologia 
de xarxa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Caire radial de la comunicació entre les famílies i els centres educatius. 

Amb tot, també estaria bé que l’institut tingués el seu propi Facebook o Twitter o xarxa o xarxes 
socials mitjançant les quals poder establir camins ràpids de comunicació amb les famílies o fins 
i tot amb els propis estudiants. 

La manera en com s’ha de fer la topologia d’aquesta xarxa és quelcom que cau fora de l’abast 

d’aquest Treball de Final de Màster però que, al nostre entendre, podria perfectament ser 

objecte d’ampliació i treball futur.  

3.1 CONTEXT 

En aquesta part del Treball de Final de Màster es presenta el context on es defineix el 
problema a tractar. Degut a la naturalesa d’aquest problema és important presentar la situació 
concreta de l’entorn i el centre educatiu. Aquests dos factors són determinats per tal de decidir 
les mesures a prendre així com la problemàtica pròpia del procés de millora de la relació entre 
la família i la comunitat educativa. 

LA POBLACIÓ 

La població on està situada el centre, segons Idescat,  té uns 65000 habitants dels quals un 
7,7% eren estrangers, el 2013.  D’aquesta població, els majors de 16 anys que no posseeixen 
un títol de segon grau és casi del 25% i els que tenen un títol universitari representen un 
14,2%, dades de l’any 2011, tal i com es pot observar al figura 5. Referent a la situació 

CENTRE 

Família 1 Família 2 

Família 3 

Família 4 

Família 5 
Família n 
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econòmica, el 2013, 6459 persones estaven a l’atur. La crisis va fer incrementar la població 
sense feina en 3333 persones del 2001 al 2013.  Aquestes característiques econòmiques de 
l’entorn s’han vist reflectides en els centres educatius, ja que aquesta situació no sols afecta als 
adults de les famílies sinó que també als fills.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Percentatge de població amb diferents titulacions. 

Aquesta població és en majoria de parla castellana. Una dada que cal destacar és que el 
46,62% dels habitants no tenen els coneixements bàsics de català. És a dir, o no l’entenen o no 
els saben parlar, escriure o llegir. Tenint en compte que la llengua vehicular en les escoles és 
el català, aquest factor pot influir en la comunicació entre família i institut. El 2012 es van 
registrar una afluència de 347 immigrants dels quals 27 provenien d’Europa i 310 de la resta 
del món, per tant, part de la població tampoc pot, en principi, i sense tenir més dades, 
comunicar-se en castellà. 

El municipi té 12 CEIP i 5 IES públics i 5 col·legits privats concertats. També disposa 
d’equipaments i serveis educatius i, d’una gran agenda d’activitats educatives per a totes les 
edats. També té un Projecte Educatiu de ciutat, du a terme un Pla educatiu d’entorn i un Pla 
Director de Joventut. 

L’INSTITUT 

L’IES en el qual s’emmarcaria aquest treball porta més de 30 anys en funcionament i ja des del 
seu inici impartia ensenyaments professionals. Degut a l’antiguitat del centre ha sofert diferents 
ampliacions, malgrat això l’elevat nombre de demanada de places l’obliga a tenir operatius uns 
barracons on s’ubiquen  les classes dels cursos de 1er de l’ESO. En aquest institut es realitza 
l’horari compacte que li permet tenir una alta oferta de Cicles formatius de Grau Mig i Grau 
Superior. El centre ofereix l’ESO, Batxillerat, CAS (Curs d’Accés a grau Superior) i diversos 
Cicles Formatius de Grau Mig i Grau Superior. 

En horari de matí, la pràctica totalitat dels alumnes que hi ha a l’ESO provenen del cicle de 
primària de centres propers i estan distribuïts en 5 línies de 1er d’ESO d’uns 25 alumnes per 
grup classe. 2n i 3er de la ESO són 4 línies i 4rt d’ESO, ja només té 3 línies. Referent al 
batxillerat hi ha dos grups de1er i dos de 2n . També hi ha un grup de CAS 

En horari de tarda es realitzen els Cicles Formatius de grau mig (CFGM) i de grau superior 
(CFGS); hi ha 4 CFGM i 2 CFGS. Els CFGM són els d’ Informàtica, d’Electricitat i 
d’Administratiu, que tenen dues línies i el de Comerç que en té una. Pel què fa als CFGS, tant 
el de Màrqueting i Comerç com el d’Electricitat posseeixen una sola línia. 

No tenen un títol de
segon grau

Tenen títol de segon
grau

Tenen títol de segon
grau i estudis
universitaris
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 Horari de 
matí 

Horari de 
tardes Observacions 

ESO 
X   

Batxillerat 
X   

CAS 
X  

Els divendres 
no assisteixen 

a l’institut 
CFGM 

 X  

CFGS 
 X  

Taula 1: Taula d’horaris dels cursos que s’imparteixen a l’institut. 

Aquest institut consta de pocs ens no-acadèmics; bàsicament tenen una AMPA, una Associació 
d’Alumnes i respecte els serveis extraescolars el Pla d’Esport a l’Escola. Les comunicacions 
entre les famílies i l’institut són bàsicament mitjançant les circulars, dossiers, la web de l’ institut 
i un espai Moodle per tal de poder consultar les agendes dels diferents cursos. 

Actualment aquest centre utilitza com a recursos educatius Moodle, les pissarres digitals en 
algunes aules i pissarres convencionals i projectors en les altres. Alguns cursos utilitzen el 1x1, 
que és un programa que es va impulsar des de l’administració, en el qual cada alumne té un 
ordenador portàtil amb el qual consulta els llibres electrònics de les diferents assignatures. 
També disposa d’impressores i escàners. Com a recursos purament TAC

2
 (Tecnologies de 

l’Aprenentatge i del Coneixement) utilitzen les EVAS (Entorns Virtuals d’Aprenentatge). En el 
pròxim curs s’està estudiant la possibilitat d’integrar el Click Edu com a nova eina TAC i per tal 
d’integrar més les famílies a l’institut. El Click Edu és una plataforma escolar, en el núvol

3
. 

ALUMNAT I FAMÍLIA 

En aquest apartat s’estudia la tipologia de l’alumnats i les famílies d’aquest centre, per tal de 
definir i detectar-ne les necessitats concretes. L’institut consta de 559 alumnes d’ESO i  

Batxillerat
4
 que estan distribuïts segons els cursos com es mostra a la taula 2. En l’institut hi ha 

20 alumnes de N.E
5
. Específiques (3,6%) , 7 amb N.E. Especials (1,25%) i 3 amb escolarització 

compartida.  

També es mostra la quantitat concreta d’alumnes que provenen de països estrangers a 13 de 
març del 2014. Aquests, en una petita part, són procedents de països de parla hispana mentre 
que, la resta desconeixen tant el castellà com el català, a la taula tampoc hi ha inclosos els 
canvis de centre dins l’estat espanyol durant el curs. Per tant, no es pot censar de manera 
completa la quantitat de famílies que entén el català i que, per tant, es poden desenvolupar 
amb la totalitat dels recursos de comunicació que posseeix l’institut. Cal recordar que la llengua 
vehicular dels instituts a Catalunya és el català. 

 

 

                                                           
2
  Eines tecnològiques de la informació i la comunicació que són recursos educatius,  per exemple 

simuladors. 
3
  Programes  i arxius que es guarden a servidors en comptes del teu ordinador, com per exemple el 

facebook o el drive. 
4
 Dades extretes del sens dels institut. Posteriorment tractades per tal de mantenir l’anonimat del 

alumnat i simplificar els resultats. 
5
 N.E. (Necessitats Educatives) 
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Grup Classe Número d’alumnes Nascuts Fora d’Espanya 

1er ESO 126 8 

2on ESO 118 12 

3er ESO 120 15 

4art ESO 80 17 

1er Batxillerat 69 6 

2on Batxillerat 46 4 

Total 559 62 

Taula 2: Dades del cens de l’institut, extretes del propi institut. 

Les relacions amb les famílies són mitjançant reunions a principi de curs, en les entregues de 
notes trimestrals, entrevistes amb els tutors així com també poden comunicar-se amb el/la 
psicopedagog/ga encarregat/da del curs. Les famílies també es poden comunicar i mantenir 
informats sobre les novetats de l’institut mitjançant els diferents recursos webs que ja s’ha 
detallat a l’apart anterior. En tot cas, en situacions excepcionals existeixen uns protocols de 
comunicació amb les famílies. Com per exemple quan un alumne pateix algun tipus de lesió a 
l’institut i ha de ser traslladat als serveis mèdics es truca a les persones de contacte. En el cas 
que no es localitzés a ningú després de reiterades trucades i acabat l’horari escolar s’avisa als 
mossos d’esquadra per tal que es facin càrrec de la situació. 

La utilització dels recursos TIC, per tal de mantenir una comunicació adequada amb les 
famílies, en sí és un bon recurs, però cal tenir en compte que no tota la població té les habilitats 
suficients per desenvolupar-se amb fluïdesa amb aquests recursos. Segons l’INE [7.], a 
Espanya la freqüència i capacitat per utilitzar l’ordinador i internet per la població major de 16 
anys esta distribuïda segons la taula 3. Aquesta taula està separada per edats i representa el 
percentatge de persones d’un rang d’edat concret que pertanyen a un dels subgrups.  El símbol 
“.” són aquelles dades que no es poden donar al poder estar afectades per errors de mostreig.  
Aquesta estadística correspon a l’any 2011 i les dades van ser recollides 12 mesos abans. 

Taula 3: Dades sobre les competències digitals extretes del INE. 

 

Mai ha 
utilitzat 

l’ordenador 
ni internet 

Només 
navega per 

internet 

Usuari bàsic 
de 

l’ordenador o 
internet 

Usuari 
avançat 

d’ordenador 
o internet 

Usuari expert 
de 

l’ordenador o 
internet 

De 18 a 
24 anys 3.82 . 8.67 45.45 41.72 

De 25 a 
34 anys 7.77 0.77 14.39 40.70 36.37 

De 35 a 
44 anys 16.20 0.55 21.12 35.46 26.66 

De 45 a 
54 anys 28.53 0.58 23.53 30.08 17.28 

De 55 a 
64 anys 51.87 . 19.73 19.89 7.97 
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No s’han trobat dades referents als nivells d’analfabetisme digital, que es defineix com 
desconeixement de l’ús de les noves tecnologies i impedeix l’ús per falta d’habilitats en les 
mateixes.  Sí que s’han trobat dades a l’Idescat [8.] sobre la freqüència de l’ús de l’ordinador i 
internet de la població catalana d’entre 16 i 74 anys. En aquest cas les dades estan separades 
segons els nivells d’estudis obtinguts. Cal destacar que la població sense estudis no utilitza cap 
dels dos recursos, però si utilitza el mòbil en un 46,3% del total. Aquestes dades estan en la 
taula 4. 

Taula 4: Dades sobre l’ús de l’ordinador i internet a Catalunya, extretes del Idescat. 

El fet que no totes les famílies sàpiguen com desenvolupar-se amb les tecnologies de la 
informació, provoca que aquests recursos que ofereix el centre no arribin a gran part 
d’aquestes. En conseqüència una de les problemàtiques que es poden trobar els centres en la 
interacció amb els tutors legals dels alumnes és el canal de comunicació. Aquest fet es va 
observar en concret en aquest centre. 

3.2. DEFINICIÓ DEL PROBLEMA 

Una mesura que es planteja per intentar millorar la situació de dificultats de comunicació amb 
les famílies és mitjançant la planificació d’un curs d’alfabetització digital per les famílies dels 
estudiants; al final hi hauria una enquesta d’avaluació per tal de poder realitzar possibles 
millores i valorar els seu èxit. Una segona mesura que es proposa és la participació de 
l’alumnat en el curs, per tal de realitzar tasques de guia o de pseudo professorat, amb l’objectiu 
d’interrelacionar les tres parts implicades en l’educació: l’alumne com a element més important, 
la família i  l’institut. D’altra banda es realitzarà una enquesta on l’alumnat valorà l’experiència 
de realitzar tasques educatives pels seus pares, definida per paràmetres subjectius i el seu 
benestar subjectiu dins l’ambient del institut. 

 
Total Ús alguna vegada 

Ús darrers 3 
mesos 

Ús 
habitual 

Nivell estudis acabats  Ordinador Internet Ordinador Internet Internet 

Sense estudis 38.857 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Educació primària 1.189.771 46,9 41,9 37,6 36,7 11,0 

1a etapa d'educació 
secundària 

1.173.641 85,6 83,2 75,6 75,4 26,0 

2a etapa d'educació 
secundària 

1.398.579 92,1 89,3 83,1 83,2 45,5 

Formació professional 
superior 

539.857 99,1 96,4 96,2 94,0 65,8 

Educació superior 
universitària 

1.150.947 99,4 99,0 98,3 97,7 81,3 

Total 5.491.652 82,5 79,8 75,5 74,9 43,0 
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Fig. 6: Interaccions entre les persones i les activitats del curs. 

En aquest centre, tal i com mostren les estadístiques generals pròpies, també s’han observat 
taxes altes d’absentisme i abandonament escolar als 16 anys. Així doncs, un percentatge 
preocupant d’alumnes no finalitza l’etapa educativa de l’ESO obtenint el títol de GESO. També 
s’ha observat un baix índex de familiars que tenen mínimament alguna relació amb el centre, 
entenent per relació mínima, assistir a algunes entregues de notes i a les visites amb els tutors. 
Cal contemplar que l’horari compacte que realitza el centre, pot influir en aquest factor ja que 
possiblement molts pares no puguin absentar-se del seu lloc de treball a segons quines hores. 
Aquest desarrelament de la família amb l’institut es veu incrementat amb l’edat dels estudiants. 
Les famílies dels alumnes de 1r curs d’ESO, participen més activament en les activitats 
escolars. Un exemple d’aquest fet, és la festa de les aules. La festa de les aules és una 
celebració que es realitza a l’institut per carnaval, on els alumnes, per grup classe, decoren la 
seva aula ordinària i disfressats realitzen una petita representació temàtica. En aquesta festa, 
l’institut convida als pares a la assistència de les diferents representacions de les aules del curs 
del seu fill o filla. Aquest any, cap familiar dels alumnes de 3r d’ESO cap amunt va assistir a la 
festa. De 2n hi van assistir 5 familiars dels quals 2 venien a veure al mateix fill/a. Pel que fa a 
1r, malgrat l’horari, ja que l’activitat s’iniciava a les 12 del migdia, hi van assistir uns 15 
familiars. Així doncs, la relació entre la família i l’institut decreix a mesura que l’adolescent va 
fent anys. 

L’altra problema és el canal de comunicació via web del centre. Aquest canal posseeix moltes 
avantatges, entre elles, no té cap horari i el seguiment per part dels familiars de les novetats 
pot ser diari, setmanal, mensual o com la família vulgui. Però perquè sigui eficient és necessari 
que la família el conegui i sàpiga desenvolupar-s’hi amb fluïdesa. I tal i com es mostra a les 
estadístiques de l’apartat de l’alumnat i família, no tots els membres d’una família en poden fer 
ús. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Curs alfabetització digital per als pares 

Enquesta 

Alumnes fent de professor 

Enquesta 

Professors Activitats del curs 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

Aquest curs d’alfabetització pretendrà donar als pares, mares i tutors legals les habilitats 
necessàries per tal de desenvolupar-se amb normalitat amb les eines TAC que s’empren en els 
instituts. Per tant, es centrarà en l’ús d’aquests recursos. En concret la pàgina web, el moodle 
de l’institut com a usuari família, una petita visita al Moodle amb format estudiant i algunes 
eines web gratuïtes utilitzades pels alumnes per realitzar les tasques, més concretament el 
Google plus i altres recursos Google. 

4.1. OBJECTIUS DEL CURS 

Cal tenir en compte que el curs està planificat per una durada total de dues hores en una sola 
sessió. Per tant, els objectius es podran assolir només de forma parcial. Per tal que el projecte 
tingués èxit caldria donar-li una durada en el temps de més d’un curs escolar, realitzant 
diferents modificacions i millores segons les opinions extretes de les enquestes. Els diferents 
objectius són: 

a) Alfabetització digital 
b) Millora de la relació entre la família i l’institut 
c) Recopilació d’informació sobre l’opinió de la família 
d) Participació dels alumnes en altres activitats 
e) Recopilació d’informació sobre l’opinió de l’estudiant 

ALFABETITZACIÓ DIGITAL 

El fet que un percentatge significatiu de famílies no posseeixin les habilitats necessàries per tal 
de poder realitzar una comunicació fluida amb els instituts pot ser un problema. Aquest objectiu 
es centra en que les famílies que assisteixin al curs puguin consultar la pàgina web del centre, 
competències molt bàsiques amb pàgines web i el Moodle del centre per tal de veure el 
calendari. Aquest fet és important, ja que en aquest Moodle poden consultar els deures, els 
exàmens, les sol·licituds enviades pel centre, les entregues de notes i les activitats lúdiques. 
Aquest recurs permet a la família tenir informació sobre les activitats i poder establir converses 
amb el centre. Un exemple del calendari del Moodle es pot observar a la figura següent.  

Els objectius del curs per les famílies que assisteixin al curs puguin: 

a) Consultar la pàgina web del centre  
b) Adquirir competències molt bàsiques amb pàgines web 
c) Visitar el Moodle del centre  

El Moodle del centre permet veure el calendari. Aquest fet és important, ja que en aquest 
Moodle poden consultar els deures, els exàmens, les sol·licituds enviades pel centre, les 
entregues de notes i les activitats lúdiques. Aquest recurs permet a la família tenir informació 
sobre les activitats i poder establir converses amb el centre. Un exemple del calendari del 
Moodle es pot observar a la figura 7. 
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Fig. 7:Exemple de tasques que es poder observar en el Moodle d’accés per a tothom. 

Un objectiu derivat és que coneguin una mica com es veu i què es pot trobar en el Moodle dels 
alumnes, per tenir més informació sobre les tasques que els seus fills/es realitzen. En aquest 
cas no es pretén que la família sàpiga desenvolupar-s’hi, només que pugui reconèixer els 
diferents recursos i activitats que els alumnes disposen en el Moodle. 

Finalment se’ls ensenyarà a crear un compte de correu electrònic a Gmail que també els pot 
ser útil per comunicar-se amb el tutor, així com alguns recursos del Google plus, drive, com 
compartir carpetes amb fotos o comunicar-se amb el hangout

6
. Alguns d’aquests recursos es 

mostren en la figura 8. Aquest últim objectiu, no correspon a activitats pròpies del centre, però 
els alumnes l’utilitzen per tal de realitzar treballs. Per tant, s’ha cregut important i enriquidor que 
també el puguin conèixer. 

                                                           
6
  És una aplicació que permet parlar per escrit, parlar per veu i realitzar videotrucades. 
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Fig. 8: Aplicacions del Google ensenyades en el curset 

MILLORA DE LA RELACIÓ DE LA FAMÍLIA I L’INSTITUT 

El propi curs en si pretén acostar la família a l’institut, mitjançant la utilització de recursos tan 
habituals de l’institut, com són el projector i l’aula d’informàtica. Així els pares poden viure 
l’experiència de rebre una “classe” com algunes de les que tenen els seus fills. Això permet, 
també, una interacció més propera entre la família i el professorat. Aquesta interacció és 
positiva, [6] on  es demostra que el fet que les famílies rebin cursos o per part de l’institut o 
participin en les seves activitats, provoca que influenciïn positivament els seus fills envers a 
l’institut. 

RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ SOBRE L’OPINIÓ DE LA FAMÍLIA 

Per tal de poder conèixer les impressions de les famílies i donar un “feedback”, al final de la 
sessió es passarà un qüestionari anònim tipus test que permet valorar l’experiència, censar el 
tipus d’estudiant i detectar millores per el següent curs. També constarà d’un petit apartat 
d’observacions, on els familiars poden proposar millores o observacions sobre la seva 
experiència en el curs o la relació amb l’institut. 

PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES EN ALTRES ACTIVITATS 

Aquest curs també permet la participació de l’alumnat en un rol completament diferent al 
quotidià. Aquesta participació és independent de família, és a dir, l’alumnat pot o no assistir tant 
si la família assisteix o no. L’objectiu principal de fer partícip l’alumnat en l’activitat és el 
d’augmentar la seva autoestima i permetre-li adonar-se de certs coneixements que ha adquirit 
en l’institut. El fet que l’estudiant conegui tots els recursos que s’expliquen en el curset i que 
pugui desenvolupar un rol de professor amb els seus pares té l’objectiu d’augmentar la seva 
confiança així com valorar més positivament l’institut i els coneixements que s’hi aprenen. 

RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ SOBRE L’OPINIÓ DE L’ESTUDIANT 

En aquest cas el test subministrat té l’objectiu de conèixer les impressions subjectives de 
l’adolescent. Aquest test també té objectius similars al transferits a la família i són : valorar 
l’experiència i detectar millores per al següent curs. També consta d’un petit apartat 
d’observacions, on l’estudiant pot proposar millores o observacions sobre la seva experiència 
en el curs i les dificultats que s’ha trobat a l’exercir fent el rol de professor. 
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4.2. TEMPORITZACIÓ 

El desenvolupament d’aquest curs es realitza en quatre etapes (en el cas que el projecte es 
seguís realitzant en anys posteriors caldria tornar a fer les etapes partint del punt final d’aquest) 
aplicant les modificacions necessàries per tal que anés millorant a mesura que es van realitzant 
cicles. Les quatre principals etapes s’han anomenat: planificació, informació, realització i 
valoració; són una petita variant adaptada del PDCA (Plan, Do, Check, Action) de Deming, 
consultable a http://pkpinc.com/files/NA01MoenNormanFullpaper.pdf.  

PLANIFICACIÓ: 

En aquesta etapa, tenint en compte que és el primer cop que es realitza, es prepara tot el 
material didàctic i infraestructures necessàries per tal de realitzar el curset,  la circular  per tal 
que les famílies s’apuntin ; els tests que es subministren al final de la sessió als assistents, així 
com la planificació de les diferents dates, horaris i l’aula necessària. Pel què fa al material 
didàctic i degut a la temàtica del curs, el professor parteix d’un esquema temporitzat de les 
diferents activitats així com dels temps aproximats de durada de cada una, l’esquema detallat 
es troba a la taula 5. Les explicacions es realitzen mitjançant un projector connectat a un 
ordinador on es mostren les diferents tasques i recursos. Cada assistent ha de tenir el seu 
propi ordinador amb connexió a internet, per tant, el volum màxim d’assistents del grup família 
no pot superar el d’ordinadors disponibles en l’aula. En el cas concret d’aquest institut l’única 
aula disponible a les tardes té una capacitat de 15 ordinadors sense tenir en compte el del 
professor. Pel què fa a l’alumnat, ja que exerceixen una tasca d’ajuda “professional” cap a la 
família, necessiten una cadira al costat de l’ordenador del seu familiar. 

La circular d’informació de les famílies s’entrega als alumnes a l’hora de tutoria amb una petita 
explicació de en què consistirà el curs i la seva participació. Cal remarcar que l’assistència de 
familiars no implica l’assistència de l’alumne i a la inversa. Aquesta circular es pot consultar a 
l’annex 1 i consta d’un retallable on es pot confirmar l’assistència o no al curs. Degut a la mida 
estipulada de la circular, aquesta no consta de molta informació detallada del curs, per aquesta 
raó és necessària una petita explicació per part dels tutors. Com que un dels principals 
problemes que afronten aquestes iniciatives és la poca assistència, el professorat ha de 
realitzar una tasca d’informació i motivació per tal d’intentar animar a al alumnat per que passin 
aquesta informació a la família i els incentivin a assistir. També caldria plantejar-se un canvi en 
el format de la circular, en aquest cas s’ha seguit la tipologia de circular del propi centre. 
Referent als tests, hi ha dos formats, el destinat al familiar i el destinat a l’alumne. Aquests tests 
consten de 10 preguntes amb quatre respostes possibles. Els dos tests es troben a l’annex 2 i 
3, on l’annex 2 correspon al test subministrat als pares o tutors legals i l’annex 3 al tests 
subministrat als alumnes. 

 Activitat Descripció Temps 
Temps 

acumulat 

Introducció 
Presentació  

Presentació del professor i de 
les famílies així com distribució 

en l’aula. 
10 min 10 min 

 Encesa 
d’ordenadors i 
localització el 

navegador 

Durant l’encesa d’ordenadors 
s’explica com anirà el curs. 

10min 20min 

Pàgina web 
de l’institut 

Localització de la 
pàgina web 

Direcció de la pàgina web i 
com localitzar-la al Google.  

5min 25min 

 
Visualitzar les 

diferents opcions 

Trastejar les diferents opcions 
bàsiques que donen 
informació rellevant. 

10min 35min 

Moodle del 
institut 

Accedir al Moodle 
del institut com a 

familiar 

L’accés es realitza des de la 
pàgina web de l’institut o 

mitjançant l’adreça electrònica. 
5min 40min 

http://pkpinc.com/files/NA01MoenNormanFullpaper.pdf
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Horaris 

Accés als horaris dels diferents 
grups classe i realització de 

consultes per dies. 
10min 50min 

 

Moodle del estudiant 

Accés al Moodle com a 
estudiant i presentació de les 
diferents tipus d’activitats que 

s’hi troben. 

15min 65min 

Google plus 
Correu electrònic 

Creació d’un compte de correu 
gmail. 

15min 80min 

 
Drive 

Explicació del drive i creació 
d’una carpeta compartida i 
d’un document compartit. 

15min 95min 

 
Hangout 

Accés al hangout i explicació 
de com crear una conversa 

escrita, trucada i videotrucada 
20min 115min 

Test 
Test 

Realització del test tant per 
part del familiar com de 

l’estudiant 
5min 120min 

Taula 5: Taula de la temporització de les diferents activitats del curs. 

4.3. POSSIBLES PROBLEMÀTIQUES 

Per tal de prevenir possibles complicacions, s’han consultat estudis anteriors on es 
desenvolupen activitats similars. No s’han trobat gaires models de com planificar i 
desenvolupar aquestes activitats per tal d’aconseguir un cert grau d’èxit. També cal destacar 
que els programes que ofereixen educació als familiars solen tenir una bona acollida. En 
aquest tema es vol destacar l’article [9.] on es parla de possibles problemàtiques que es poden 
trobar al realitzar projectes similars, entre altres temes. Referent a l’assistència per part dels 
familiars es detecten generalment participacions baixes. Això és d’esperar degut que el 
problema és la poca interacció entre ambdues parts. Com a possible solució es proposa 
avaluar les preferències dels pares, mares o tutors per tal de detectar interessos o necessitats. 
A part d’aquesta problemàtica no es detecten problemes generalitzats en altres temàtiques. 

4.4. REALITZACIÓ 

Un cop realitzada la temporització i feta una llista de possibles problemàtiques, es va decidir 
procedir amb la distribució de les circulars. Teòricament estava previst distribuir les circulars a 
la totalitat dels cursos d’ESO i anant personalment als cursos de 1r i 2n ja que ja hi havia hagut 
contacte previ. Malgrat que el centre hi estava d’acord en un principi, a l’últim moment es va 
decidir que sols es distribuirien al 2n curs. Aquest fet va ser un gran problema, considerant que 
ja es preveia una baixa assistència per part dels cursos de 2n, 3r i 4t. A 1r, les famílies encara 
són bastant participatives, però l’experiència demostra que aquesta tendència va a la baixa a 
mesura que van avançant els cursos. Degut a aquest fet la participació es va reduir a 2 
familiars i una alumna, la qual cosa no permet extreure’n dades estadístiques fiables ni tant 
sols orientatives. 
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Fig. 9: Classe de procedència dels assistents al curs. 

Com a conseqüència del baix  nivell d’assistència al curs, es va decidir no utilitzar el projector i 
realitzar una sessió més pròxima. El temps de durada del curs es va veure reduït per l’atenció 
personalitzada. Un dels dos familiar sabia utilitzar el Moodle de l’institut però no sabia les 
múltiples opcions que oferia el Google plus. Pel que fa a l’altre, desconeixia l’existència del 
Moodle i el seu funcionament, a més a més no tenia compte de Gmail. Al finalitzar el curs es 
van passar els tests i els 3 membres els van omplir. 

4.5. VALORACIÓ 

La valoració del curs té dues vessants. Primera, pel que fa a l’assistència va ser un fracàs. 
Aquest fet limita els estudis posteriors a realitzar, així com les possibles valoracions o millores. 
També dificulta l’objectiu principal del curs de poder acostar la família a l’institut. L’altre vessant 
és que el curs en si va anar bé i ambdós familiars van adquirir els coneixements suficients per 
utilitzar aquests recursos. Cal destacar que un dels dos pares assistents, tenia com a problema 
que la seva filla no podia assistir a moltes classes per malaltia, i per tant, l’eina per poder 
consultar l’agenda li va semblar molt útil. A la taula 6 es mostren els resultats obtinguts al test 
dels familiars, en aquests resultats no hi ha les observacions realitzades pels familiars, les 
quals es comentaran en aquest aparatat. 

 
Pregunta Resposta  Resposta 

Has assistit a les últimes entregues de notes? Sí 
 

No vaig poder assistir 
per l’horari 

De quin grup de 2n és el teu fill/filla? B A 
Quantes assignatures va suspendre? 
 

2 o 3 0  

Havies utilitzat mai el Google plus? No No 
Creus que en faràs un ús del Google plus? 
 

Sí Sí 

Havies utilitzat mai el Moodle? 
 

Sí No 

Creus que en faràs un ús del Moodle? 
 

Sí Sí 

Et sents partícip de les activitats educatives de 
l’institut? Gens Gens 

Si has tingut algun problema concret l’institut ha respòs 
satisfactòriament? 
 

Sí Molt 

T’agradaria que fessin més cursets? 
 

Sí Sí 

Taula 6: Respostes generades dels tests passats als familiars. 

  

   

CURS 

2n A 

2n B 2n C 

Familiar 

Familiar 
 i alumna 

  2n D 



CURS D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL PER A LA INTEGRACIÓ DE LES FAMÍLIES A L’INSTITUT 
Mariona Sanmartí Julià 
 
 

       

  18 

En cap cas aquestes respostes es poden tractar estadísticament degut al baix cens. Malgrat 
això, cal destacar que, a partir d’altres experiències dutes a terme per l’Institut, en la majoria de 
projectes sobre aquests temes, els familiars que assisteixen a aquests cursos acostumen a ser 
els d’alumnes amb major èxit acadèmic i pares amb alta implicació en les activitats de l’institut. 
En aquest cas ambdós familiars no van assistir a les activitats de la Festa de les aules i un dels 

dos no va assistir a l’entrega de notes.  

Referent a les observacions proposades pels familiars, un va sol·licitar una bústia de 
suggeriments i, a més, que al inici del curs se’ls hi facilités més informació de com funcionaria 
el curs i les diferents assignatures, així com també, de com es valorarien cadascuna. Pel que fa 
a l’altre familiar, va observar que desconeixia Moodle i li hagués agradat saber-ne abans, així 
com que s’oferissin més cursos per millorar les seves habilitats amb les tecnologies de la 
informació. Pel què fa a l’alumna assistent, va estar fent  un bon treball de suport i explicant el 
que no quedava clar al seu familiar; al final, també va realitzar un test destinat als estudiants. El 
resultat del test, al ser d’un sol subjecte, no aporta informació rellevant. En aquest cas l’alumna 
estava contenta amb la seva estància a l’institut, tot i les dificultats que tenia en certes 
assignatures. 

Pregunta  Resposta 

Has faltat al institut aquest últim mes?  Sí, faltes justificades 
En el cas que no fossin justificades, per quina raó?  - 
Quantes assignatures vas suspendre?  2 o 3 
Utilitzes el Google plus?  Sí, només per 

l’institut 
S’ha explicat alguna cosa sobre el Google pus que no sabessis?  No 
Has tingut dificultats per explicar-te quan et feien preguntes?  No 
Què t’ha semblat l’experiència?  Divertida 
T’ha sorprès la quantitat de coses que sabies que els teus familiars 
no sabien? 

 
Sí 

Què et sembla el professorat del teu institut?  Malament 
Valora la resposta anterior  - 

Taula 7: Respostes generades del test passat a l’estudiant. 

En aquest cas es té l’opinió subjectiva d’un sol estudiant. Referent a les observacions, no en va 
realitzar cap. S’ha col·locat un “-“ en el cas que no hi hagués resposta a la pregunta. En aquest 
cas la pregunta no requeria resposta, ja que les faltes eren justificades. Així doncs es va poder 
constatar que malgrat els dos fills/filles dels familiars que van assistir tenien varies faltes a 
l’institut, aquestes eres justificades. Referent a les faltes justificades cal tenir en compte que 
alguns familiars justifiquen les faltes dels alumnes quan en realitat són casos d’absentisme. 
Això no implica que siguin aquests casos concrets. Per aquests dos casos, un té precedents 
mèdics greus i l’altre l’índex de faltes és molt baix. 

Com a valoració final es destaca que la falta d’assistència no ha permès poder realitzar un 
estudi posterior tal i com estava previst, analitzant l’assistència en els diferents cursos i grups, 
per valorar quins cursos tenen major participació de la família. Tampoc s’han pogut extreure 
dades estadístiques de les respostes per tal de valorar els percentatges de les opinions 
subjectives dels assistents, així com si eren un grup homogeni o heterogeni. En tot cas una 
valoració extreta és que, de 118 alumnes de segon de l’ESO, van assistir 2 familiars, el que 
representa un 1,7% del total. També cal destacar que un dels dos pares desconeixia per 
complet l’existència de Moodle i per tant el seu funcionament. Aquest fet reafirma la necessitat 
d’informar millor a les famílies dels recursos de què disposa l’institut i que estan al seu abast . 
També de la necessitat que en coneguin el seu  funcionament. 
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4.6. PROBLEMÀTIQUES TROBADES 

Les problemàtiques trobades pertanyen a diferents camps.  

a) Un dels primers limitadors d’aquest projecte va ser el calendari. Per tal de poder 
realitzar un estudi complet, caldria treballar en el projecte durant un període prolongat 
de temps. Per poder realitzar això també caldria que els estudiants del Màster de 
Secundària que facin el pràcticum en aquest centre docent el continuessin, tant en el 
Pràcticum com en el Treball de Final de Màster.  
 

 
Fig. 10: Calendari del desenvolupament del Treball de Final de Màster. 

Una altra limitació del calendari és que, des de que el projecte és validat i es pot 
començar a planificar fins el final de curs, és un temps molt limitat. 

b) Un tercer factor limitador, força determinant, ha estat el propi centre. Per tal que 
aquests projectes puguin tenir èxit és imprescindible un alt grau d’implicació per part de 
l’institut i del professorat. En aquests cas es pensava que l’institut estava d’acord amb 
la proposta, ja que així ho van comunicar i a més no implicava cap problemàtica o feina 
extra, a part de subministrar una aula amb ordinadors. Però el dia de repartir les 
circulars, l’institut va comunicar que sols es repartirien a un curs, el de 2n d’ESO, 
dificultant així un major nombre de participacions per part dels familiars, a més les 
circulars es van repartir amb set dies d’antelació a la data, provocant que molts 
alumnes no portessin la resposta. Hauria calgut una segona crida. Es creu que un 
percentatge elevat de circulars no van arribar a les famílies o que, en tot cas, les 
respostes no van arribar a l’institut. Aproximadament un 37% del alumnes van entregar 
les respostes, però es desconeix la totalitat d’alumnes que van assistir el dia que es 
van repartir. 
 

c) Un altra problemàtica trobada, tot i que era d’esperar, va ser la falta d’assistència. 
Aquesta ja s’esperava que fos baixa, però degut al procés de realització va ser més 
baixa de la prevista. Aquest fet també pot ser degut a la falta de publicitat sobre el curs 
en diferents plataformes com la web, a més de les circulars, els boca-orella, la tasca de 
conscienciació a les aules, cartells pel centre, una activitat d’aula preparant temaris, 
etc. Per tal de millorar aquest punt, hagués calgut dedicar-hi més temps, segurament 
plantejant la circular no tant formalment per tal que resultés més atractiva, malgrat no 
coincidís amb l’estipulada pel centre. Tot i que la temàtica del curs es considera 
imprescindible, es podria haver facilitat una enquesta prèvia sobre preferències per tal 
de realitzar un curs que engresqués a més persones. 
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5. RECONFIGURACIÓ I MILLORES  

En aquest apartat s’han planificat millores d’aquest projecte així com canvis estructurals bàsics: 

a) Millores en la informació i en l’atractiu del curs d’alfabetització digital  
b) Reestructuració del calendari 
c) Planificació de més d’un curs 

Un dels primers aspectes que s’hauria de tenir en compte és un canvi en el calendari per fer 
viable i facilitar aquest estudi. Per tal que això sigui possible caldria assegurar la implicació total 
de l’institut, ja que certes tasques s’haurien de dur a terme des de l’inici del curs acadèmic. Cal 
tenir en compte que es planificaran més cursets i aquests tindran objectius diferents al 
d’alfabetització digital. 

5.1. OBJECTIUS DELS DIFERENTS CURSOS 

Malgrat el poc èxit d’assistència al curs, es considera imprescindible realitzar-lo per tal 
d’assegurar que les famílies es poden comunicar i informar de les novetats de l’institut 
mitjançant  les tecnologies de la informació. Es preveuran nous cursos o activitats per realitzar, 
ja que es considera que un curs a l’any és massa poc per tal de provocar un impacte 
significatiu en la millora de la relació de les famílies i els centres educatius. Per tal de intentar 
millorar l’assistència dels pares, el primer curs es realitzaria durant la festa del dissabte. 
Aquesta festa es realitzaria un dissabte del primer mes que inclouria activitats festives tal com 
es detalla a l’apartat de planificació. 

ALTRES CURSOS 

Els altres cursos i activitats tindrien objectius concrets que dependrien pròpiament del curs i per 
tant , tots compartiren l’objectiu principal de crear una bona relació activa entre les famílies i el 
centre i el d’implicar els alumnes en aquestes activitats.  Aquests altres cursos es poden 
proposar per part del centre segons les necessitats detectades o es poden extreure propostes 
dels pares mitjançant una enquesta de preferències. Aquesta enquesta s’inclouria a la 
planificació dels nous cursos. Aquests nous cursos haurien de tenir temàtiques basades en les 
especialitats dels professors partícips. 

5.2. PLANIFICACIÓ 

La nova temporització tindria com a data d’inici les primeres setmanes de setembre i com a 
finalització, l’últim curs que es realitzi. També partiria de la base que l’institut hi estigués molt 
implicat, així com el professorat, i es pogués comptar amb tothom per tal de poder comptar amb 
les infraestructures necessàries i poder realitzar un bon procés d’informació i divulgació als 
familiars i alumnes sobre les diferents activitats. I també caldria la disposició a realitzar cursos 
en horaris no escolars. Aquests fets requereixen un alt grau d’implicació i motivació per part del 
centre. Per a que això sigui possible caldria explicar al personal del centre els múltiples 
avantatges que té el fet que les famílies siguin un recurs més al seu abast per a l’educació dels 
seus fills i filles.  

En molts estudis com [10.], el professorat no veu de forma positiva la implicació de les famílies i 
tendeix a considerar-la una problemàtica més amb la que haver de treballar. 
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Fig. 11: Calendari del desenvolupament amb les millores. 

A continuació s’especifiquen les diferents activitats de les que consta el projecte. La primera 
activitat coincideix amb la reunió d’inici de curs que es realitza en tots els instituts. En aquesta 
assisteix tot el professorat que forma part de l’institut i s’explica la planificació del curs 
acadèmic, projectes de curs i altres assumptes que es consideren d’interès per part de tots els 
membres que formen part del professorat d’aquell curs. Aquesta reunió es realitza abans de 
l’inici del curs escolar, a principis de setembre. La resta d’activitats del projecte només 
impliquen els membres del mateix. En el cas concret de la realització del curs específic, el 
professor titular del curs és l’únic membre que hauria d’assistir amb obligatorietat. 

REUNIÓ DE PROFESSORS EN L’INICI DE CURS 

Durant la reunió de claustre de professors a l’inici del curs, s’explicaria el projecte incloent els 
avantatges que s’obtenen d’una bona relació entra la família i l’institut, els objectius del mateix i 
la planificació dels diferents passos i processos. Cal que el professorat, sobretot els tutors, 
estiguin ben informats dels diferents passos i de la temporització que s’anirà seguint, així com 
dels canvis i adaptacions que es realitzin durant l’execució del projecte. També cal que l’equip 
directiu impulsi el projecte propiciant recordatoris i establint terminis i iniciatives. 

PRIMERA REUNIÓ DELS MEMBRES DEL PROJECTE 

Pel que fa als membres que treballin en el projecte es realitzarà una primera reunió. En 
aquesta reunió es designarà un director del projecte encarregat d’analitzar i tractar els resultats 
obtinguts i d’informar de possibles reunions als col·laboradors. En el cas que es realitzin 
modificacions durant el curs acadèmic s’encarregarà de comunicar-les al personal d’interès. 
També es decidiran les preguntes que constaran a l’enquesta de preferències, que s’explica a 
continuació. 

REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES A L’INICI DE CURS 

Els centres realitzen una reunió a  l’inici del curs acadèmic on informen als familiars de les 
diferents activitats i el desenvolupament del curs. Aquest, seria un bon moment per tal que 
s’informi als familiars sobre els diferents recursos TAC que posseeix l’institut, També se’ls 
hauria d’informar  que es realitzarà un curs per tal que puguin conèixer amb detall aquests 
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recursos i com utilitzar-los i que, posteriorment, s’organitzaran més cursos de diferents 
temàtiques. 

Aprofitant les observacions realitzades pels pares en el curs d’alfabetització digital d’aquest 
projecte, es troba interesant la ubicació de dues bústies de suggeriments, una en el Moodle del 
institut, com a bústia de suggeriments digitals, i l’altra físicament a consergeria. Ambdues 
cartes de suggeriments seguiran un format predissenyat i seran anònimes. Una proposta de 
format es presenta en l’annex 4. 

ENQUESTA DE PREFERÈNCIES 

Tal i com alguns estudis proposen Tracy et al (2010) i Epstein et al (2010) , una bona tècnica 
per tal d’augmentar l’assistència i la implicació dels familiars en l’educació dels seus fills dins 
del centre educatiu, és mitjançant la realització d’una o varies enquestes de preferències. 
Aquestes enquestes tenen com a objectiu conèixer els interessos concrets dels familiars. Això 
permet proposar cursos que resultin més atractius i enriquidors i que puguin donar solució 
alguns  dubtes o mancances que tinguin els pares relacionats amb l’educació dels seus fills. En 
aquest cas es preveu subministrar una sola enquesta a l’inici del curs acadèmic. Les preguntes 
es dissenyaran o modificaran segons el professorat que s’ofereixi voluntari a realitzar un curs, 
per tal de que les temàtiques siguin conseqüents amb l’oferta que es pot oferir. 

LA FESTA DEL DISSABTE 

En comptes de planificar un curs d’unes dues hores, es planificaria una festa, per tal d’animar a 
les famílies i els alumnes a assistir. Seria interessant comptar per a la organització amb la 
col·laboració de l’AMPA.  

Aquesta festa tindria d’hora d’inici a les 9:30 del matí i tindria com a hora de finalització a les 8 
del vespre per tal de que tingui cabuda la totalitat de les activitats planificades. I constarà de 8 
activitats: 

a) Cibercafè 
b) League of Legends 
c) Gimcana coneix el centre 
d) Dinar 
e) Torneig de bàsquet 
f) Torneig de futbol 
g) Xocolatada 
h) Festa i concerts 

També es canviaria la circular per tal de fer-la més atractiva, la nova proposta de la circular es 
troba a l’annex 5, aquesta seria d’un full DIN A4 i no constaria de les característiques típiques 
de les circulars del centre. 

a) Planificació 

 

Activitat Breu Descripció Temps 

Inscripció als 
diferents tornejos i 
activitats 

Inscripció a les activitats i mapa del centre on es marquen els 
punts on es realitzaran les diferents activitats 

30min 

Cibercafè Es realitzaria  a una aula en concret del centre que té les 
característiques adequades per tal de desenvolupar el 

cibercafè. Hi hauria cafè i té així com galetes, i es realitzarà el 
curset digital. 

4h 

Torneig del League 
of Legends 

Degut a que és un joc molt popular entre els adolescents, i 
gratuït, s’instal·laria el joc a dues aules d’informàtica contigües. 
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Gimcana Coneix el 
centre 

Per tal de realitzar la gimcana es necessitaria un mòbil per tal 
de llegir codis QR i poder trobar les pistes per superar diferents 

proves. 
Dinar Es realitzaria al pati central, aquest podria ser una barbacoa o 

paellada. 
1h 

Torneig de bàsquet 
Torneig de futbol 

Ambos es realitzarien al pati central on hi ha una pista de 
bàsquet, per tant es podrien desenvolupar dos partits alhora (de 
mitja pista) i un petit camp de futbol en aquest cas un partit per 

pista. 
4h 

Les grans Finals 
Es jugarien la final de bàsquet i de futbol 

Xocolatada Es prepararia una xocolatada i s’entregarien els premis als 
guanyadors de les diferents activitats 

Festa i concerts Aprofitant que tenen un equip de música amb altaveus es 
posaria música i si alguns alumnes volguessin  podrien fer 

concerts, com l’institut té una coral es podria aprofitar per que 
cantessin. 

1h 

Taula 8: Planificació de les diferents activitats 

b) Activitats 
a) Cibercafè 

Aquesta activitat estaria bàsicament destinada als pares i tindria una durada d’unes dues 
hores. En l’activitat es prendria cafè o té i galetes i es faria el curset d’alfabetització digital. 
Després els pares es podrien incorporar a l’activitat de la Gimcana. 

 
Fig. 12: Propaganda del Cibercafè. 

b) League of Legends 

El torneig es realitzaria pel matí a les aules d’informàtica, aquest joc requereix d’equips de 5 
persones i les partides poden durar de 20 a 35 min. 
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Fig. 13: Propaganda del League of Legends. 

c) Gimcana coneix el centre 

Aquesta activitat també es realitzaria pel matí i estaria pensada tant per familiars com per fills, 
els grups podrien ser de 5 o més persones. La gimcana estaria organitzada de tal manera que 
haurien d’anar a diferents aules i llocs del centre i realitzar proves, per tal de aconseguir la pista 
per la següent prova haurien de llegir els codis QR. Per tal d’evitar que algunes persones no 
poguessin participar per que no tinguessin mòbils android es permetrien grups de més de 5 
persones i sols caldria un mòbil per grup. Algunes proves serien sobre les tecnologies de les 
telecomunicacions. Com per exemple, realitzar una videotrucada sense so i amb gestos 
descobrir on esta amagat el següent codi. 

 
Fig. 14: Propaganda de la gimcana. 

d) Dinar 

El dinar s’hauria de planificar i segons les opcions del centre i de l’AMPA decidir quin tipus de 
dinar es faria. Pel què fa aquest centre en concret no posseeix cuina ni bar, així que s’hauria de 
planificar amb temps. 
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Fig. 15: Propaganda del dinar. 

e) Torneig de bàsquet 

Aquest torneig es realitzaria al pati central , podrien jugar dos partits alhora ja que tenen una 
pista de bàsquet de dues cistelles. Caldria valorar segons l’assistència si els grups es farien de 
3, 4 o 5 persones. 

 
Fig. 16: Propaganda del torneig de bàsquet. 

f) Torneig de futbol 

El torneig de futbol també es realitzaria al pati central, el camp de futbol es petit així que es 
podria jugar un sol partit en cada moment. Tenint en compte que l’institut té uns 600 alumnes, 
els grups podrien ser de 5 o més perdones. 
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Fig. 17: Propaganda del torneig de futbol. 

g) Xocolatada 

Com a berenar s’oferiria un gotet de xocolata desfeta i melindros o pa. Durant la xocolatada es 
realitzaria l’entrega de premis dels guanyadors de les diferents activitats. Caldria pensar els 
premis segons el pressupost i/o opcions del centre. En qualsevol cas rebrien un títol de 
guanyadors. 

 
Fig. 18: Propaganda de la xocolatada. 

h) Festa i concerts 

Com a finalització de la festa, s’aprofitaria l’equip de música que té el centre i es realitzaria un 
ball. En el centre també hi ha una coral d’estudiants que podrien oferir un concert i tots els 
alumnes que tinguessin un grup de música també podrien apuntar-s’hi. La festa finalitzaria 
sobre les 8 del vespre després d’una hora de música i concerts es finalitzaria la festa, aquesta 
seria l’última activitat. 
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Fig. 19: Propaganda de la festa amb música i concerts. 

VALORACIÓ PER LA MILLORA 

En aquest cas el professor encarregat del curs subministrarà els tests al director del projecte. 
Aquest analitzarà els resultats i valorarà si és necessari un replantejament o modificacions 
durant el curs acadèmic. En el cas que decideixi realitzar canvis  els comunicarà en la següent  
reunió amb els membres del projecte. També aprofitarà per analitzar els resultats de les 
enquestes de preferències. 

SEGONA REUNIÓ DELS MEMBRES DEL PROJECTE 

En aquesta segona reunió es debatran els resultats de les enquestes de preferències i es 
decidiran els següents cursets a proposar. També s’establirà un nombre mínim d’assistents per 
tal que el curset es realitzi. Quedarà a disposició del professor titular de cada curset el disseny 
del mateix. En el cas que sigui necessari, el director del projecte comunicarà les 
problemàtiques trobades i es proposaran els canvis pertinents. 

REALITZACIÓ DELS CURSOS I VALORACIONS PER LA MILLORA 

A partir d’aquest punt s’aniran repetint els passos : realització del curs, valoració per la millora i, 
en el cas que sigui necessari, la realització d’una reunió extraordinària del membres del 
projecte. El fet de realitzar o no aquesta reunió dependrà de la valoració subjectiva del director 
del projecte. La idea del projecte és no carregar, en la mesura que sigui possible, de molta 
feina extra al professorat implicat. 

REUNIÓ FINAL DELS MEMBRES DEL PROJECTE 

Aquesta reunió es realitzarà un cop finalitzats tots els cursets i té com a un dels objectius la 
valoració global del projecte. Com a segon objectiu, un cop el projecte ha estat analitzat, es 
plantejaran canvis estructurals o millores segons es consideri necessari. En aquest punt es 
dóna per finalitzat el projecte d’aquest curs acadèmic. En el cas que es decideixi donar 
continuïtat al mateix, el següent curs acadèmic s’iniciaria el projecte en el mateix punt, la reunió 
de professors a l’inici del curs. 

5.3. TEMPORITZACIÓ 

En aquest apartat es proposa una agenda pel següent curs acadèmic, 2014-2015. Com es 
desconeixen les dates concretes és una agenda orientativa. Es considera important centrar-se 
en els terminis establerts per tal que el projecte tingui viabilitat. A continuació es mostra la taula 
de la temporització que es proposa, en la qual s’estableixen les dates orientatives, on es 
recomana realitzar els diferents aspectes explicats a l’apartat de planificació. 
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Període Activitat  
 

Dates orientatives 

Previ al primer 
trimestre 

Reunió de professors en l’inici 
del curs 

 
Abans de l’inici del curs acadèmic 

dels alumnes 

 Primera reunió dels membres 
del projecte 

 
Abans de l’inici del curs acadèmic 

dels alumnes 
Primer Trimestre Reunió amb les famílies a l’inici 

del curs 
 Setembre 

 
Enquesta de preferències  

Se setembre fins a mitjans 
d’octubre 

 Curs d’alfabetització digital  Octubre 
 Valoració per la millora  Finals d’octubre inicis de novembre 
 Segona reunió dels membres 

del projecte 
 Novembre o inicis de desembre 

Segon trimestre 
Curs  Febrer 

 Valoració per la millora  Març 
Tercer trimestre Curs  Abril 
 Valoració per la millora  Inicis de maig 
 Reunió final dels membres del 

projecte 
 Finals de maig 

Taula 9: Taula de la temporització de les diferents activitats del projecte modificat. 

Per tal d’evitar que aquest projecte carregui en excés al professorat implicat s’han planificat tres 
cursets. Aquest nombre pot variar segons el nombre de professors implicats així com 
l’envergadura del propi centre. En qualsevol cas queden excloses de feina les dates 
d’avaluació ja que impliquen una càrrega extra pel professorat en èpoques molt concretes del 
curs acadèmic. 

5.4. POSSIBLES PROBLEMÀTIQUES 

Les principals problemàtiques que es poden trobar en aquest nou projecte, partint que la 
implicació de l’institut està implícita, són 2: 

a) Baixa assistència 
b) Participació de membres del professorat 

La primera, és la baixa assistència de membres als cursos. Per tal d’evitar o disminuir aquest 
efecte, s’ha previst millorar la informació i realitzar el primer curs en el primer trimestre. També 
és important fer partícips d’aquestes activitats a tots els familiars que formin part de la 
comunitat educativa. Aprofitant que els familiars dels alumnes de primer de l’ESO tenen un 
major grau d’implicació a l’institut, aquest projecte també pretén evitar el “desarrelament” que 
es produeix al llarg dels anys. La segona possible problemàtica és que la reconfiguració del 
projecte implica a més membres per part del professorat que en siguin partícips, per aquesta 
raó la informació que es dóna a la reunió de professors a l’inici del curs és un punt clau en l’èxit 
del projecte.  
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6. CONCLUSIONS 

Com ja s’ha explicat  en el treball la relació institut–família és un element bàsic i essencial en la 
educació dels nois i noies. No només com a mitjà per a rebre informació  de l’evolució formativa 
que els pares han de tenir dels seus fills sinó també per que aquesta relació és essencial per  
la seva estabilitat emocional i a més  perquè se sentin vinculats al centre i se sentin a gust. Cal 
tenir en compte que passen més de sis hores diàries al centre.   

L’alumnat que assoleix una bona estabilitat emocional i se sent vinculat al centre, veu reforçat 
el seu compromís amb els estudis i per tant va en la direcció contrària a l’absentisme i el fracàs 
escolar per falta de motivació .  

Les iniciatives destinades a apropar  la família a l’institut solen tenir un grau baix de participació 
per part d eles famílies. Costa trobar punts de d’interès comuns tot i que el principal objectiu és 
la formació i el benestar dels seus fills. Hi ha la percepció que la educació sí que és una tasca 
compartida entre l’escola i la família,  però que la formació és una tasca merament escolar. La 
implicació dels familiars és fonamental en la formació i el benestar del seus fills a l’institut. 

Hi ha nombrosos documents que parlen dels avantatges de les relacions família-escola, però 
s’ha trobat grans dificultats per trobar literatura que proposi models d’èxit o vies de solució amb 
altes probabilitats d’èxit. Aquests projectes s’haurien de personalitzar a les necessitats 
concretes de les famílies i la comunitat on pertany l’institut en concret. 

L’intent de realització del curs no ha estat satisfactori. La baixa assistència no ha permès fer un 
estudi estadístic sobre els familiars assistents o els alumnes. L’insuficient suport per part del 
centre no ha permès  poder treballar amb diferents cursos i edats. Per aquesta raó, es proposa 
un nou model, partint de l’experiència de l’anterior, que es centra en augmentar l’assistència de 
les famílies. En aquest nou model s’inclou el curs, degut ha que es considera important que el 
desconeixement de les tecnologies de la informació representi una trava en la relació família-
institut. 

El nou model es planteja com una jornada lúdica, duta a terme un dissabte, per tal de facilitar 
l’assistència de les famílies. Aquesta jornada en l’intent que resulti més atractiva inclouria 
partits de futbol, bàsquet entre pares i alumnes, dinar popular, juvenils i familiars, actuacions, 
portes obertes, xocolatada, i el curs esmentat, com a activitat dins aquest marc, els pares 
veurien aquest curs com un avantatge més i no com un curs.  

Malgrat no haver estat una prova satisfactòria pel que fa a participació, sí que ho ha estat en 
les persones que hi han participat. Que la experiència iniciada en aquest treball, mereixeria que 
fos continuada per altres persones, perquè la llavor, quan és plantada, només arriba a germinar 
si l’acompanya un reg programat. Per tant, es considera interessant continuar-la en el temps i 
anar avaluant-la cap a la millora. 

Encara que el treball realitzat hagi obtingut aquests resultats insuficients, existeix un sentiment 
de satisfacció amb el projecte. Això es provocat, perquè tota la recerca realitzada reafirma la 
convicció de que l’ensenyament-aprenentatge de competències ha de tenir sòlides bases 
damunt les quals desenvolupar-se i que un dels pilars és el tàndem escola-família, del qual 
n’emanen, només, avantatges i beneficis. I que alhora és un camp amb grans possibilitats cap 
a la millora.  

Referent a extensions futures i/o continuació del projecte, es podria realitzar un projecte en 

paral·lel de la temàtica d’aquest on  s’estudiés com fer la topologia de l’entorn i les famílies que 

formen part d’un centre eductiu. 
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