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ANNEX 

 

ENTREVISTA a un Director d’una escola concertada de Barcelona. 

 

Com funciona la formaoció de famílies que impulseu en el centre? 

Des de l’any passat nosaltres hem encetat un pla de trobades amb els pares, però encara no 
tenim cap registre documentat de com ho estem fent. Però si que la cosa està seguint el seu curs 
i sembla que està donant bon resultat. 

Et faig una mica de històrica, una mica d’antecedents. A l’escola sempre solíem fer “L’escola de 
pares”, entre cometes, que és que s’anomena la FEAC, que significa Família Escola Acció 
Compartida. Això és de la FECC, del secretariat de les Escoles Cristianes de Catalunya. És un 
tema que ells li van donar embranzida un cert temps i moltes escoles cristianes el vam adoptar 
com a model per a fer aquesta “Escola de Pares” entre cometes. Nosaltres hem estat amb aquest 
model de la FEAC bastants anys. El que fèiem era, bàsicament, distribuir en dos grups (famílies 
de petits i famílies de més grans), amb una persona que era la conductora. Era una persona que 
conduïa les trobades. Llavors, els temes ens venien donats per la FEAC. De fet , si tu mires la 
pàgina web de les Escoles Cristines de Catalunya, i mires la FEAC, veuràs tota la documentació 
que hi ha al voltant d’això, que és bastanta. I són temes interessants, i tot plegats. 

El conductor era una professor d’aquí? 

El conductor era un professor d’aquí, sí. Estava al cas i el que feia era seguir una mica les 
consignes, àmplies, de la FEAC. Fins i tots aportaven documentació, que es llegissin uns 
documents o aquest article de tal autor o, en fi, aquest vídeo fins i tot.. Hi havia una documentació 
també perquè el conductor pogués dinamitzar el millor possible aquestes trobades. 

Molt bé. Això fins l’any passat. Bueno, de fet l’escola nostra ara és una escola que s’ha fet gran; 
som el resultat de la integració de dos escoles.  Llavors nosaltres en 2 anys hem incrementat un 
40% la massa d’alumnes, de professors i de tot. I ara som una escola amb tres edificis. En aquest 
edifici en el que estem ara, que és el que anomenem l’Escola Intermèdia, aquest model va 
funcionar fins l’any passat. Però l’Escola Infantil, vam encetar a tall de prova, un model diferent, 
molt més lliure, molt més a compte nostre. És el que anomenem Grups de Diàleg. Que té un 
tarannà una mica diferent; més lliure, més comptada per les aportacions dels pares, conduits per 
dos mestres alhora, a la vegada. Bàsicament es tracta d’una tertúlia entre els pares però 
conduïda, cap als punts que es volien, òbviament, per aquells dos mestres. El que hi havia era 
el títol d’un tema i a partir d’aquest títol es donava peu a tota la conversa posterior. I això, de 
forma experimental es va implementar el curs passat a l’Escola Infantil (alumnes de la llar fins a 
2n de primària) i enguany és un model que hem implementat també aquí, (alumnes de 2n fins a 
3r de la ESO). Hem deixat de fer la FEAC, per tant ja no fem aquest model de trobades de pares 
sinó que ho fem ja pel nostre compte. Llavors el que hem fet és dos equips de dos parelles de 
professors, en cada una de les dues parelles hi ha el director de cada una de les escoles, perquè 
tenim directors d’edifici. Jo sóc el d’aquí i estic amb una companya fent aquestes tertúlies. Una 
companya que s’incorpora després d’haver tingut tota l’experiència de la FEAC, és a dir, ella era 
la que anteriorment conduïa el tema de la FEAC. Per tant, és un model que incorpora també 
aquella experiència. I a l’escola infantil doncs el mateix. Nosaltres el que hem fet és heretar el 
model de l’any passat que fèiem de forma pilot dels grups de diàleg, i mantenim aquest model. 
És un model molt lliure, molt que a partir d’un tema, d’un gran titular, doncs els mateixos pares, 
segons els seus interessos, el tema va derivant. Conduit per nosaltres amb preguntes hàbils. 
Nosaltres dirigim la tertúlia. 

Quins temes surten? 

Els temes ens han vingut una miqueta derivats per un bloc de temes que els propis pares l’any 
passat van decidir. Això ho van fer bastant democràtic. Del grup que es va fer l’any passat van 
sortir un seguit de temes, alguns es van treballar, i enguany estem treballant com a primer tema 
que és el l’últim que es va quedar sense fer l’any passat. Que va ser tot el tema dels Conflictes. 
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No conflictes de baralles entre nens, sinó el conflicte de tota mena: conflictes entre persones, 
conflictes entre nens, la visió de les famílies de com viuen els conflictes els nens, conflictes 
personals, conflicte família-escola... va ser un debat que va donar molt de sí.  

Llavors el que fem nosaltres és: els hi proposem aquest tema als pares... Bueno, inicialment el 
que fem és una circular per tots els pares de l’escola. I els diem: “Benvolguts pares, recordareu 
que l’any passat ja vam encetar aquest tema dels grups de diàlegs i enguany volem posar-vos, 
tothom que desitgi, que s’hi pugui incorporar, etc.”. llavors a partir d’aquí obrim un formulari de 
Google i els hi diem que a partir d’aquí us podeu apuntar els que vulgueu, etc.  I d’aquí surt un 
llistat. Del llistat van sortir 60 famílies, que és molt per fer un grup, així que vam fer 3 grups. És a 
dir, la persona que ho portava l’any passat (l’experiència pilot a l’escola infantil), ha fet dos 
subgrups. Sempre ho fem els dijous a les 19h de la tarda, fins les 20’30h, d’una hora i mitja de 
durada. Llavors, el que fa ella és que un dijous convoca al seu primer grup i el dijous següent 
convoca el segon grup. Tots dos són de famílies dels “peques”. Ja que de les 60 famílies el que 
vam fer va ser classificar-les en funció de les edats dels fills, perquè la visió de batxillerat o de la 
ESO no és la mateixa que d’alguna família que té fills a la llar d’infants.  També és cert que hi ha 
famílies que tenen fills grans petits i mitjans. Aquests han de triar una mica.  

Doncs vam fer una primera classificació, vam fer grups al voltant de 20 persones. La primera 
convocatòria va ser al primer trimestres cap al desembre. En aquesta primera convocatòria es 
va tractar el tema dels conflictes.  

La dinàmica que seguim és força simple. Nosaltres partim d’un element (que pot ser un vídeo, 
un document, arxiu de so, qualsevol cosa..) que es relaciona amb el tema a tractar però que el 
planteja de manera disruptiva, que no sigui molt elemental. No volem que esdevingui una xerrada 
directament sobre el tema a tractar. Aquest element està seleccionat per nosaltres. A partir d’aquí 
els pares comencem a comentar. El primer comentari sempre és lliure; què us ha ressonat? Què 
en penseu? Etc. I els pares i mares comencen a situar-se. Així també veiem els interessos que 
van tenint. I a partir d’aquests interessos anem conduint la conversa, la tertúlia.  

Nosaltres dirigim les preguntes quan ens trobem que el tema deriva molt del que es vol tractar 
en un principi, quan els pares ho condueixen molt cap al pla personal o fa una referència molt 
directa amb l’escola o també quan algun pare monopolitza molt la paraula.  Estem aprenent, però 
amb el temps anirem perfeccionant aquesta manera de conduir. 

L’experiència del primer dia va ser molt interessant. Els pares van aprofundir força i s’arriba fons 
en el debat. Suposo que les preguntes plantejades van evitar que s’acabés en l’anècdota, que 
és d’on volíem fugir. A tall de conclusió a vegades es llegeix un document o un vídeo, més 
concloent, per exemple La veu del Expert. A veure què ens diu sobre aquest tema. 

Fem una convocatòria per trimestre.  

A la segona tongada va venir menys gent, per compromisos d’uns i dels altres. La vam fer fa 
dues setmanes. No se si te a veure amb el tema o no, que no vingués tanta gent. Aquesta vegada 
el que vam fer va ser; l’últim punt de la primera torbada va ser dir-li als pares que ens posaríem 
en contacte amb ells (els que s’havien apuntat als grups de diàleg d’enguany) perquè ens 
diguessin tot un requisit de temes, entre una llista nostra i també temes oberts que ens poguessin 
proposar ells. I democràticament, el més votat seria el que faríem a continuació. I el tema que 
van tractar aquesta segona vegada va ser el tema de la comunicació en general(família-escola, 
pares-fills, ...). el grup ho va enfocar molt a comunicació pares-fills (la confiança, la no confiança, 
fins a quin punt controles...). els següent tema que tractarem, que és el següent de la llista, és el 
tema del Fracàs, la por al fracàs, lligat a la resiliència. és a dir, com reeixir davant dels fracàs. Ja 
que ens trobem, cada cop més a les escoles, la impotència davant dels petits fracassos, com 
podria ser tenir les expectatives en un examen de treure un 7 i haver tret un 5 finalment i 
m’enfonso en la misèria.  

Això de cara als pares? 

Això de cara als nens. Però es tractaria com veuen els pares els petits fracassos dels nens. 
Moltes famílies no accepten que els seus fills “es doni la torta”. I ens interessa molt entrar en 
aquesta cultura de la resiliència, la capacitat de reeixir davant de les dificultats. Perquè això 
construeix la personalitat, fa autonomia personal, etc. 
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Els hi va agradar el tema, de fet el van triar ells. I això és el que farem al tercer trimestre, allà cap 
al maig. 

Hi ha famílies que després han demanat d’entrar, però creiem que la dinàmica és bona quan el 
grup assoleix un cert grau de confiança, llavors, ficar gent en la segona sessió ens sembla que 
no és el millor model. Ho hem d’acabar de valorar perquè de moment és el primer cop que ens 
trobem amb aquesta experiència, ja veurem. 

També s’ha de veure a què es deu la disminució de persones de la primera trobada a la segona.  

És difícil fer venir a la tarda als pares a l’escola, perquè ells també tenen moltes feines que 
demanen moltes hores, etc.  

Bueno, aquest és el plantejament que fem nosaltres. No sé si tens preguntes a dir... 

Jo pensava que aquestes trobades es feien per cursos, imaginant que els de primer 
tindrien unes inquietuds, els de segon unes altres... 

Sí sí, mira t’explico. Aquesta explicació que t’he fet és per l’escola en general. És a dir, plantejat 
com abans es deia una “escola de pares”. Per tant, tractem temes absolutament transversals que 
puguin interessar tant a una mare que té fills a P-3 com a una mare que té fills a batxillerat. Això 
que tu em planteges també ho fem, però ho fem per un via absolutament diferent, amb les 
reunions de pares. Que aquí no tenen un to massa clàssic. Les fem a principis de curs i allà 
surten tota mena de temes, no només si el nen ha de portar el portàtil o no. Intentem que els 
pares tinguin una mínima formació per exemple, de què representa l’entrada a la ESO, com els 
pares poden ajudar als fills a que la vivència aquesta sigui més positiva... 

Després a mig curs fem una altre reunió. Aquesta més didàctica on els pares participen i diuen 
la seva. És més formativa i menys informativa. Surten temes de convivència del grup concret, 
com fem l’atenció a la diversitat a l’escola, etc. És a dir, són també macro temes però focalitzats 
en el propi grup-classe. 

I fins i tot, nosaltres també tenim la figura de les famílies delegades de curs. Fan el paper de 
missatger entre el grup de famílies i el tutor, la coordinació, la direcció .. aquesta figura, abans 
estava desvinculada de l’AMPA , fins i tot. Era una figura independent. Avui dia la tenim molt més 
arrelada a l’AMPA. La junta de l’AMPA coneix a aquests delegats, els reuneix de tant en tant, els 
hi dona consignes, els forma, entre cometes, de quines poden ser funcions amb cara i ulls per 
aquesta figura del delegat... 

Tu pensa que el tema del WhatsApp va que vola. Doncs alguna persona que controli i gestioni 
aquests canals de comunicació (e-mails, whatsaps, etc.). 

En principi són famílies que tenen la funció d’encarregar-se de temes on hi ha una preocupació 
general entre els pares i mares. I elles ens ho fan arribar a nosaltres. En aquest cas no intervé el 
tutor sinó la coordinadora o jo mateix com a director. 

Però també a l’inrevés. Convoquem tots els delegats de curs des de l’escola per treballar temes 
monogràfics, per exemple, com fem atenció a la diversitat a l’escola., tema de conflictes...per a 
que els delegats puguin donar resposta quan algun pare els hi diu alguna cosa. També reunim 
als delegats d’un curs concret, d’una classe, etc. El que faci falta. 

I l’AMPA, paral·lelament, fa alguna reunió de drogues, per exemple, o altres temes com el 
bullying, cyber-bullying...? 

Sí. Si senyor. Això és més AMPA però amb coordinació amb l’escola. De fet la relació de l’AMPA 
amb l’escola s’ha reforçat també molt. L’escola també pot convocar a les famílies per tractar 
temes monogràfics. Per exemple, a sisè i a la ESO hem llençat un projecte de seguretat a la 
xarxa. Ens interessava molt que els pares també hi col·laboressin ( a part dels mossos etc.), 
sobretot per a que te treballessin des de casa; mòbil si, mòbil no, quan te’l requiso, etc. I vam fer 
una formació pels pares en forma de tallers participatius, amb una primera part general i una 
segona part per cursos. Sempre que fem això fem una carta circular general on es convoquen a 
les famílies tal dia a tal hora. La presència de pares va ser força nombrosa. Sobrepassava els 
90. 
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En paral·lel a això, també hi ha una sèrie de trobaves que fem conjuntament AMPA-Escola amb 
ponents i oberta a totes les famílies de l’escola. Fem unes tres cada any. Tampoc ens interessa 
fer-ne més que per cansament els pares decideixin no venir. 

Llavors, creieu que formar a les famílies i implicar-les en el centre és important. 

Molt. El nostre objectiu des de fa dos anys ha sigut lligar molt més aquesta relació escola-
famílies-AMPA. I hi estem dedicant molt de temps i esforços, dels uns i dels altres, però és molt 
satisfactori el resultat. Pensem que el salt qualitatiu que hem donat és molt gran. Beneficia a les 
aules, ja que els nens saben que la relació amb la família és molt estreta I contínua. 

 

ENTREVISTA al Cap d’Estudis d’una escola concertada de Barcelona. 

 

Com funciona la formació de famílies que impulseu en el centre? 

Una de les coses que veiem claríssima és la necessitat  d’establir vincles de confiança amb la 
família, concretament escola-família. Perquè si s’estableixen aquests vincles de confiança tots 
remem en la mateixa direcció i les coses solen funcionar. Si no s’estableixen aquests vincles 
fàcilment les direccions s’esbieguen i això sempre porta a situacions que no s’acaben de viure 
prou bé o per part de la escola, o per part de la família i aquí sempre el perjudicat és l’element 
més dèbil que és el ‘’ nano’’.  Centrat a això que ho teníem claríssim, un diu: i aquests vincles de 
confiança com s’estableixen? Nosaltres hem agafat una opció que és dir, fem una invitació 
possible perquè els pares vinguin a l’escola, ens coneguin, treballin amb nosaltres i a través 
d’aquesta coneixença i aquest treball, aquest colze a colze, ens deixarà aquesta confiança. Això 
teòricament és collonut, però com s’aplica?.  Nosaltres articulem diferents processos amb la 
finalitat d’aconseguir això. Processos que s’articulen: un és la participació, ens interessa que la 
família vingui i participi conjuntament amb nosaltres. Com? Paral·lelament a això som una escola 
que funcionem amb noves tecnologies i és una eina que ens facilita un d’aquests processos. 
Com per exemple nosaltres tenim bloc i tenim bloc de cada curs. Nosaltres som una escola que 
comencem a P3 i acabem a 4rt d’ESO de dos línies, és a dir dos classes per cada grup. Cada 
curs te un bloc i la idea d’aquest bloc son diverses, però principalment son dues. Una que sigui 
una finestra on les nostres famílies puguin fer una ullada del més significatiu que està passant 
en el curs. Això demana que hi hagin entrades amb certa freqüència i mínimament 
documentades, no grans explicacions. Per exemple: Avui ha vingut el pepet i ens ha explicat tal 
i tal o avui hem fet això i això o avui han vingut els padrins i em treballat en una cosa. El motiu 
de tot això és perquè les famílies siguin coneixedores. Si ells pensen o creuen que poden ajudar-
nos en algun d’aquests processos automàticament queden convidats. 

La idea és que els pares vulguin col·laborar no? 

És difícil anar convencent pares a pares, el que intentem és que els pares vulguin colaborar. 

N’hi ha que col·laboren? 

Molts.  

Ara t’he parlat de un procés.  Un altre , la nostra metodologia és una metodologia que en cursos 
de més petits i grans parteix dels interessos de l’alumne i aquests els treballem arrel del que ell 
es qüestiona. Intentem que es generi un hàbit de crear preguntes i em generat una cosa que es 
diu el núvol de preguntes que està enganxat a la classe de cara enfora de la classe, no a dins 
l’aula. Si jo m’he fet una pregunta en qualsevol dels llocs en els que estic; a la classe, el cap de 
setmana, amb el avi, sortint del cine etc. Aquesta pregunta l’ escric i es queda al núvol. El que 
intentem és que d’aquest núvol de preguntes, la que em generi més o una altre la pugui acabar 
portant el que en diem el tauler del savi que és aquí on  desenvolupem la pregunta. Desenvolupar 
la pregunta vol dir tirar-la endavant, farem un producte final i aquest producte s’aprofitarà a la 
classe. Això està de cara cap enfora perquè tothom que passi per aquests espais, pares també 
es presenti com una invitació a venir i participar-hi. 
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Això a secundària funciona? 

No, estem parlant de la entrada de pares a l’escola, en aquests moments la tenim des de P3 fins 
a quart de primària. Perquè fins a quart de primària? Perquè a cinquè de primària van ser els 
mateixos alumnes els que ens van dir no volem que vinguin els nostres pares perquè som grans.  
Però durant tot aquest procés el pare entra a l’aula i per tant veu tot aquest procés. Estem parlant 
sempre dels més petitets. Aquí al cicle superior de primària, arrel de la participació dels pares, 
hem fet un projecte que es titula ‘’fem-ho junts’’ , aquest projecte implica que qualsevol alumne 
ha de venir com a mínim un cop a l’any acompanyat d’un familiar o conegut a explicar alguna 
afició, alguna curiositat, alguna cosa que saben fer etc. I això implica que les famílies vinguin a 
l’aula e implica que treballin. D’aquest estil jo crec que faltaria comentar el que passa a cicle 
inicial i educació infantil que treballem un valor i aquest valor es treballa conjuntament amb les 
famílies. L’estructura ve a ser; l’escola ens trobem el dijous a la tarda per fer feines de 
programació per exemple i un d’aquest dijous es troben els professors d’aquestes etapes més 
les famílies que volen. Fan la proposta d’un valor i un cop triat es desenvolupa com es treballa 
aquest valor. Fen un punt i a part. Nosaltres treballem per comissió. T’explico que és ben bé la 
comissió. De cop i volta ens vam trobar que a l’escola passaven coses cada any i que cada any 
es feien i que era molt millor si teníem un grup de gent, en aquell moment vam pensar en 
professors que pensessin, la portessin a terme, la avaluessin i la modifiquessin de cara a l’any 
que ve. Per exemple ara d’aquí poc es Sant Jordi, la celebració de Sant Jordi la fem sempre. 
Tenim una revista que algú la ha de fer, tenim un espai de patis, etc. Nosaltres que vam fer, va 
ser generar una cosa que es deia Comissions i aquestes estaven formades per professors. La 
pregunta és: I perquè no famílies? Vam convidar a totes les famílies que volguessin i moltes van 
dir que sí. També vam dir alumnes i això ens va costar més,  perquè dijous a la tarda fora de 
l’horari escolar la majoria van dir que no. Hi ha vegades que famílies treballen conjuntament amb 
professors i és possible que els professors no tinguin ni el seu fill, però és una manera de 
treballar. 

Qualsevol família pot venir? 

Sí, que vulgui i tingui temps per fer-ho. I aquestes reunions son dues al trimestre. I això es 
comunica des de l’inici de curs.  

Quantes comissions hi ha? 

Unes nou o deu comissions, és interessant , és molt beneficiós. Des de coses formals a coses 
de filosofia de pensament. De coses formals per exemple fem una revista amb un programa que 
semblava de broma. A la que et ve una família que està posada al mon de la cal·ligrafia et diu 
escolta això ho maqueto jo. La revista ha canviat automàticament arrel d’això. Aquests son 
treballs formals on es beneficia del conjunt de tot. Coses de reflexió, tenim una comissió de pati, 
perquè ens vam replantejar si el pati era un lloc on s’estaven donant totes les relacions possibles 
, s’hi estaven donant jocs que facilitessin rols diferents perquè a la llarga facilitessin un 
aprenentatge de cada un dels alumnes i veiem que no. Veiem que el que passava és que es 
jugava a futbol o basquet que això generava un tipus de relació molt determinada, cal dir que 
aquest tipus de relacions anaven acompanyats d’un valor determinat que ja està bé, però 
possiblement aquests no n’hi havia d’haver d’altres i ja està. I es va fer un replantejament de pati, 
en aquest replantejament tenim famílies que hi pensen i ens ajuden.  

Ho fan de manera totalment desinteressada?   

Sí, Bueno desinteressada i interessada alhora. Jo crec que es mou un gran interès que és la 
escola on tenen el seu fill que és relativament molt important. Poder ajudar i facilitar i entendre el 
que fa el seu fill. Aquest contacte que tenim amb les famílies, que en el seu moment passa perquè 
les famílies puguin valorar, perquè s’envia una enquesta cada X temps, valorant els diferents 
aspectes de l’escola i les propostes de generació nova que fem. En algun moment ens diuen 
algunes famílies si ells no podrien participar de manera més directe amb algun procés que fos 
ensenyament- aprenentatge més directe i després de reflexionar-hi es veu que els racons poden 
ser un bon lloc, doncs tot un seguit de una comissió que es crea, les famílies passen pels racons, 
veuen diferents racons acompanyen al mestre fins que ells ens proposen un racó. 
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Que és un racó? 

En educació infantil hi ha moments on es presenten els alumnes que s’anomenen racons en un 
espai determinat amb uns materials que tenen la intenció de que puguin experimentar o que 
puguin generar un treball d’habilitats que normalment en el mon tradicional de la escola no es 
faci servir o no es treballi tant com per exemple la experimentació, dansa, teatre. Tot això son 
racons. Els nens saben que determinats moments a la tarda, en cas de cicle inicial dimecres a la 
tarda, s’agrupen per P5, primer i segon, es barregen, formen grups i d’una manera obligatòria 
van passant per diferents racons. Un d’aquest racons i aquests espais estan fets per pares, és a 
dir, que ells s’han organitzat i porten un llistat , per exemple cada dimecres tres o quatre pares 
ens proposen un tipus de racó acompanyat per un professor. Son els que han muntat i organitzat 
tot això. Em sembla que son un de cuina i d’altres. Altres activitats que hem fet. Estem atents a 
les inquietuds de les nostres famílies i hem fet actuacions en funció d’aquestes inquietuds. A dos 
o tres nivells. T’explico el més significatiu. Ens vam donar compte que a mesura que anàvem 
innovant o modificant coses de l’escola ens passava que hi havia determinades famílies que unes 
es preguntaven o interrogaven, dos les desconeixien, no havien entrat a una escola amb el seu 
fill d’unes característiques determinades degut a les noves tecnologies que han comportat canvis. 
Per exemple a cinquè comencen a fer servir el IPAD i tot això genera interrogants. A partir d’aquí 
vam fer portes obertes per les nostres famílies que consistia en fer grups de 14,15 o 16 famílies 
i els ensenyàvem l’escola i els anàvem explicant igual que el que faríem el dia de portes obertes 
amb gent de fora cada any. A vegades ens fan arribar activitats de noves tecnologies, que passa 
amb les noves tecnologies per exemple i llavors fem el que es diu un Cafè. Al matí generem un 
espai on aquest pares poden estar més o menys interessats en algun membre de l’Equip Directiu 
o d’algun professor en una trobada i li comenten aquest procés. Tenim un departament 
d’orientació que ens acompanya i ells no fan cafè, fan Té sobre temes que poden interessar un 
exemple seria fer un Te sobre la plasticitat del cervell. Contactem amb persones i l’estructura és 
diferent, son especialistes i famílies que volen i es fa taula rodona.  

El tema el proposeu vosaltres o les famílies? 

No, normalment el que fem amb el tema és una cosa que es diu “para l’orella”.  Parem orella i 
escoltem i llavors plantegem el tema. Perquè hi ha famílies que en una reunió amb un tutor han 
dit alguna cosa , en l’enquesta s’ha dit això... Hi ha temes que si preocupen com poden ser 
deures, què passa els nanos amb dislèxia o TDA…  intentem diversificar. D’aquí anem a coses 
que haurien de tenir les escoles als seus organigrames o no. Nosaltres de cada curs que hi ha 
dos classes. Tenim el que diem uns pares-tutors, son aquells pares que escollim  a començament 
del curs on s’explica el que es treballarà. I la idea del pare-tutor és que sigui un canal que escolti 
que és el que està passant aquí, què explica la escola i després amb una trobada un cop a l’any 
ens intercanviem. A vegades aquest pare-tutor pot dir : “ostres aquesta família o grup de famílies 
està molt sensibilitzat en aquest tema. Ho analitzem i mirem si es mereix fer una trobada o no. A 
través de la trobada dels pares-tutors amb l’escola un cop analitzada la situació s’estudia cap a 
on anem i el que volem fer.  

Què em pots dir de l’AMPA? 

Des de l’AMPA neix una secció on en aquests moments, gent de l’AMPA i del Equip Directiu 
treballem conjuntament, que és el que anomenem “Escola de pares”. Aquesta té com a finalitat 
al llarg de l’any generar cinc, sis, set xerrades o xerrades-tallers sobre temes que poden 
preocupar i llavors busquem persones que puguin ser competents en aquest àmbit i facilitem 
aquest taller. Es busca sempre el que pugui interessar i es procura fer tallers i xerrades de 
manera rotatives com per exemple una xerrada a l’ESO sobre drogues, alcohol, inici de relacions 
sexuals etc. On aquestes es fan cada any. Hi ha rotatives com per exemple una sobre noves 
tecnologies i el procés d’aquest canvi a les noves tecnologies, també una dels processos de 
comunicació. 

Ho feu amb gent professional? 
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Sí, amb gent amb cert renom, l’any passat vam fer una sobre intel·ligència emocional, un altre 
de plasticitat del cervell,  vas tocant temes que es parlen en aquestes reunions amb l’AMPA i 
l’Equip Directiu. A més de tot això hi ha les reunions típiques de totes les escoles a l’inici de curs 
i ara comencem a fer en alguns cursos a final de curs. Per veure com ha anat i la resposta que 
ha tingut el curs finalitzat. Després hi ha la reunió amb els tutors quan es necessiti i faci falta fas 
la reunió tants cops com vulguis i vegis necessari.  

Formació com per exemple la reunió de pares per fomentar el diàleg o si ells tenen algun 
dubte? 

En els famosos cafès i en els famosos tes. Formació més específica ja no ho toquem. Jo crec 
que és més productiu en funció de les necessitats que en els diferents cursos van sorgint, perquè 
de vegades aquest tipus de reunions el que no volem és que acabi sent personalitzada, no han 
de ser a la carta, les reunions,  sinó depenent de la tendència que es determina. És establir  un 
canal, veure que aquest canal hi és i en alguns aquest canal te actuacions determinades i veure 
que poden generar temes. 

Per últim fa poc vam fer una reunió explicativa de l’escola a totes les famílies de l’escola. Ens 
vam trobar fora de l’escola en un auditori allà a la Illa i una explicació de l’escola que és i cap a 
on va l’escola. Això és interessant perquè dona sentit al pare de perquè porta el seu fill a aquesta 
escola. Si no saben ben bé perquè se’ls hi genera molts interrogants. Si que vam veure la 
necessitat potser d’explicar quin era el nostre projecte d’escola i cap on anàvem, perquè si que 
és cert que molts cops els pares la viuen, però d’altres només ho veuen de manera parcel·lada 
sense entrar en detall. És a dir, al cicle inicial rebem una sèrie de ínputs, d’actuacions, però de 
vegades desconeixem altres cursos i això també li passa al professor. A partir d’aquí vam decidir 
fer aquesta xerrada. Aquesta xerrada amb professors la fem sovint perquè ells tinguin sentit i 
sàpiguen com va la escola. És important que tant professors com famílies no perdin el sentit del 
que es fa a l’escola. 

Aquesta escola és concertada? I catòlica? 

Sí, és concertada i fem cultura catòlica perquè estem en un mon envoltat de tradició i cultura, 
però no som religiosos. És una escola laica. 

 

ENTREVISTA a una Psicòloga infanto-juvenil i de família.  

 

Llicenciada en psicologia amb especialitat en psicologia clínica per la Universitat de Deusto. 
Durant la llicenciatura de 5 anys va mostrar un especial interès pel treball amb nens i les seves 
famílies, centrant-se en la psicologia del desenvolupament, les dificultats emocionals i la relació 
parento-filial. 
 
Durant els següents 2 anys va cursar el Màster en ”Atención Temprana y Familia” per la 
Universitat Blanquerna-Ramón Llull. Durant aquest va tenir l'oportunitat de dur a terme la seva 
estada de pràctiques en un centre d'atenció primerenca de la xarxa de Sanitat Pública, la qual 
cosa va reafirmar el seu entusiasme pel treball amb nens, famílies i la salut mental. També ha 
obtingut l'acreditació com a Psicòloga General Sanitària per el Col·legi Oficial de Psicòlegs de 
Catalunya. 

El seu interès professional es centra en els nens i adolescents que presenten trastorns de 
l'aprenentatge i/o dificultats emocionals, incloent a tots aquells que conformen el seu entorn, això 
és, als seus pares i a altres membres de la família, a les escoles i, freqüentment, a altres 
professionals presents en la vida del menor, formant així entre tots un equip pràctic i eficient, 
seguint un enfocament integral i flexible.  

 

Creus que els progenitors necessiten coneixements per a millorar la relació amb els seus 
fills adolescents (de 12 a 22 anys)? 
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Sí, y tanto. Porque la relación con tu hijo durante la primaria no es la misma que vas a establecer 
con tu hijo durante la secundaria. Y muchos padres no saben hacer este cambio o no saben 
enfrentarse a los cambios de sus hijos. Es verdad, por eso, que cada adolescente es diferente, 
pero que va a haber un cambio seguro. Y que hay familias que no se adaptan bien a estos 
cambios y que no son tan moldeables a las diferentes etapas de cada miembro de la familia, 
también es verdad. Con lo cual, una ayuda extra siempre puede ir bien. Por lo menos, que sean 
conscientes de los signos de alarma; en cuanto a trastornos de aprendizaje, bullying, etc. aunque 
normalmente estos trastornos salen antes, y en la secundaria si había de salir algo ya ha salido, 
pero temas nuevos como sexo, drogas, malas relaciones de influencias… 

Creus que els centres educatius haurien de ser els responsables d’impartir aquesta 
formació? 

Sí. Los padres son los primeros que conocen mejor a su hijo, pero después están los docentes, 
que son los que pasan más tiempo con los niños y son los que ven muchas cosas que los padres 
no ven. Porque ven la interacción entre iguales, el grupito. Y además, lo que tu decías, para 
hacer un equipo entre padres y colegio que vayan trabajando en la misma dirección, en la misma 
dinámica. Y si no se ponen padres y docentes en contacto va a ser un imposible. Es como la 
idea utópica pero sin poner en marcha. 

Com a professional en el món de la psicologia, com creus que ho haurien d’enfocar? Jo 
et puc explicar, si vols, com ho fan els centres als que he anat a visitar, a veure com a 
professional com ho veus. Existeix un programa que s’aplica només a escoles privades 
que s’anomena FEAC (Família Escola Acció Compartida) que s’encarrega de formar a 
qualsevol persona de la comunitat educativa (pare, mare, docent, educador..) que estigui 
interessat, per a que  esdevingui conductor en “els grups de diàleg”, formats per pares i 
mares i amb la supervisió d’algun membre de l’Equip Directiu, amb la finalitat de formar-
los en temes transversals del món de l’educació. 

Estos grupos yo los veo más efectivos una vez han recibido la charla del profesional. Pero un 
profesional externo. Imagínate que se habla del bullying, pues que vaya un psicólogo 
especializado en este tema y que de una charla de un par de horas. Digo un par de horas porque 
no se trata de que los padres sean expertos en el tema de bullying, sino que se trata de que 
sepan que se dan casos, que sepan identificarlos… y la charla tiene que estar dirigida a los 
padres, no a otros profesionales. Entonces, que den los conocimientos claves para que los 
padres sepan, primero, que es un tema que existe, que tengan consciencia del tema, y segundo 
que lo sepan identificar y en caso de identificarlo que sepan pedir ayuda, que sepan dónde ir. 
Entonces, toda esta información la puede dar un profesional del tema, no un padre o una madre. 
Que después se quieren crear estos grupos, adelante. Estos grupos yo los veo más como un 
soporte entre los padres, como una comunidad de padres. Pero nunca pensando que lo que me 
dice este padre es la solución más adecuada, porque en el fondo ninguno de ellos es profesional, 
se entiende.  

O sea, que yo lo enfocaría que para cada tema escogido, el centro pudiese contratar a una 
persona para que diera una, dos, tres charlas, las que sean necesarias para abordar según qué 
tema. ¿Tema económico? El psicólogo del centro podría encargarse de estas funciones, o los 
propios profesores también tienen mucho que decir. Hoy en día, también, hay gente joven 
licenciada en psicología que está dispuesta a dar charlas gratuitamente para hacer currículum. 
Lo que no sé es si es legal. 

Molts centres educatius privats ho gestionen ells mateixos, sense ajuda externa 
professional. Organitzen quedades de pares i mares, hi ha un orientador-moderador 
(professor) i el director de l’escola. Creus que els professors estan capacitats per a formar 
als pares i mares? 

Sí, pero depende del tema. Hay profesores muy buenos pero hay otros que no.  

Quines funcions creus que té la família en les diferents etapes educatives? Quines 
responsabilitats tenen els pares i mares? 

Los padres tienen una función de apego con sus hijos. Pero esta relación ya se empieza a crear 
en el embarazo. Durante la etapa infantil y primaria los padres son una figura de referencia y el 
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modelo principal a seguir para los niños. Después en la secundaria este modelo de referencia 
pasa a ser el grupo de iguales. Con lo cual aquí los padres se tienen que mantener un poco 
alejados. En el fondo siguen siendo un modelo de referencia, pero más distanciada. Entonces, 
si se ha hecho bien todo el trabajo de infantil y primaria, si los niños en la adolescencia tienen 
cualquier problema, tendrán la confianza necesaria para acudir a los padres. Si este trabajo no 
se ha hecho, es muy fácil que se descarrile en la adolescencia.  

Com creus que pot afectar en els estudis una falta de vinculació familiar? I la 
sobreprotecció? 

Si un niño no tiene una buena vinculación con sus padres y una buena relación va a ser muy 
difícil que sus capacidades cognitivas puedan desarrollarse favorablemente y en buena 
harmonía. El plano emocional y el cognitivo van estrechamente relacionados. Con lo cual, niños 
que emocionalmente no tiene una buena estabilidad emocional es muy difícil que puedan 
desarrollar todas las áreas más prefrontales del cerebro: memoria, atención, control de la 
impulsividad… todo esto se suele ver muy afectado si emocionalmente no están bien los niños. 
A demás, hay muchos temas de divorcios, separaciones, y ya no te digo de duelos, cuando 
fallecen alguno de los padres o algún abuelo o algún tío, o alguien de referencia para los niños. 
Si esto no se cuida es muy fácil que después aparezcan problemas de aprendizaje y que el 
rendimiento cognitivo disminuya. Son niños que están rindiendo muy por debajo de sus 
capacidades.  

La sobreprotección también hace mucho daño. Porque los niños acaban creyéndose que no son 
capaces de hacer las cosas por ellos mismos. Con lo cual aparece mucha inseguridad, mucha 
falta de autoestima… no se ven capaces de hacer lo que les tocaría hacer por su edad. Y al final 
se lo acaban creyendo.  

Com definiries a la família del S.XXI? I als fills del segle XXI? 

Actualmente hay más información, con lo cual los padres al leer más artículos se creen con el 
poder de pensar que saben más que los profesionales. A demás también con el cambio de roles 
donde la mujer también trabaja, etc. Van todos más desbordados. Y encima los divorcios… todo 
esto no favorece a que haya un cierto sosiego y todos están más a la defensiva. Y los niños igual. 
El acceso a la información lo ha cambiado todo y los profesores tienen que saber reposicionarse, 
incitar a los padres a trabajar conjuntamente. “Tú eres el experto en tu hijo y yo te puedo dar este 
tipo de información, pero necesito tu ayuda”.  

 

ENTREVISTA FaPaC (vía Mail) 

 

Un dels serveis que oferiu és la formació dels pares i mares. Perquè considereu que formar 
als progenitors és tant essencial? 

Rebre una bon a formació dota als  les mares i pares  d’eines essencials que els ajuden en el 
desenvolupament dels seus fills i filles tant a nivell emocional,  afectiu, social, escolar, etc. 

Cóm ho plantegeu? 

Oferim  tallers , xerrades, col·loquis i  jornades formatives. 

Quin paper tenen les AMPA aquí? I l’Equip Directiu? 

El paper de les AMPA es vital, ja que elles son el nexe entre la comunitat de mares i pares de 
l’escola i el centre.  

Es mitjançant les AMPA que nosaltres oferim  i executem el nostre programa formatiu. 

Quines temes tracteu?  

Formacions especifiques per a les AMPA en qüestions organitzatives i de gestió, legals, 
comunicació, etc. 
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I també l’escola de pares , adreçades a tot el col·lectiu de mares i pares, els temes tractats son 
molt diversos, i inclouen les preocupacions més habituals de famílies amb infants de 0 a 16 anys 
, com poden ser : seguretat a la xarxa, conflictes durant l‘adolescència,  diversitat sentimental,  
alimentació saludable , bullying, entre d’altres. 

 

Hi ha centres privats on l’Equip Directiu planteja un seguit de reunions-col·loquis amb els 
pares i mares de tots els cursos, des de primària fins a batxillerat, conjuntament. 
Considereu que alhora de formar a pares i mares, és una bona manera? O seria més eficaç 
separar-los per cursos, o segons les necessitats i dubtes dels progenitors? 

Hi ha temes que son comuns per a totes les famílies, independentment de l’edat que tinguin els 
fills/es, però hi ha temàtiques més concretes que afecten  a una determinada edat.  

S’ha de valorar depenent de la formació que s’ofereixi. 

Es diu que els instituts públics no poden permetre’s aquesta formació degut a la falta de 
pressupost. 

Degut a les retallades sofertes en l’àmbit educatiu, cada dia es fa mes difícil per a moltes escoles 
e instituts tirar endavant.  Tenen poc pressupost i han de ser molt curosos a l’hora de gastar el 
pressupost que l’administració els dona. 

Aquí les AMPA hi juguen un  paper molt important, encara que les retallades també els hi afecten, 
ja que s’han retirat subvencions que els permetien cobrir una sèrie de supòsits que ara per ara 
no poden fer.  

Tenen pressupostos encara més acurats i en molts casos el poc o quasi nul pressupost que 
tenen no els permet pensar en formació per als pares i mares.  

Aporteu col·laboració als centres públics? Cóm ho porteu a terme? 

FaPaC  ara per ara ofereix una sèrie de formacions gratuïtes tant a nivell associatiu com escola 
de pares.  

Mitjançant una sèrie de punts formatius presencials que donen cobertura a tot el territori.  
Formacions que es van duen a terme durant el curs escolar.  

Disposem d’un apartat a la nostra web  anomenat I-Families, on es pot trobar molta informació 
addiciona’l i útil. 

FaPaC també té el programa XARAXA CLAU 2015-2020 

El projecte Xarxa Clau Catalunya 2015-2020 té com a finalitat incidir positivament en l'èxit 
educatiu a Catalunya posant a l'abast de la comunitat educativa catalana els recursos 
metodològics i organitzatius necessaris per a implementar les actuacions d'èxit educatiu i 
sensibilitzar-la sobre la rellevància de la participació de les famílies i sobre l' impacte de la 
connexió escola-família-comunitat en l'augment de l'èxit educatiu de l'alumnat. 
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RESULTAT DEL QÜESTIONARI 

 

Es va passar aquest qüestionari als pares i mares de l’institut on vaig fer les pràctiques del 
màster, dels quals van contestar 70 persones. 

 

La primera pregunta mostra que els pares que tenen fills a 1er d’ESO estan més interessats en 
les formacions que els demés. 

 

La segona pregunta mostra un 90% de famílies interessades en assistir a les formacions i 
asseguren que tots els institus públics les haurien d’oferir. Així doncs, queda palesa la necessitat 
de rebre informació per part dels  pares i mares amb fills a secundària. 
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El tercer gràfic mostra que més del 50% de les famílies que han realitzat el qüestionari estarien 
interessades en assistir a les formacions, ja que consideren que tenen molt a aprendre respecte 
l’educació dels seus fills.  

 

La darrera pregunta mostra la gran varietat de tems amb els que les famílies se senten atretes a 
l’hora de tractar-los a les formacions. Un 40% consideren que tots els temes plantejats des d’un 
inici com l’alcohol i drogues, el bullying i cyberbulling, evitar lesions emocionals als fills després 
d’una ruptura de parella, com comunicar-se amb un adolescent, la influència dels mitjans de 
comunicació, internet i xarxes socials i problemes d’aprenentatge, són importants per abordar-
los en aquestes trobades. 

Si filem més prim, el segon tema que més preocupa és el de la comunicació, seguidament 
Problemes d’aprenentatge, Internet i Xarxes socials i finalment i el Bullying.  

 


