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1. INTRODUCCIÓ 

 

El tema d’aquest Treball de Fi de Màster sorgeix gairebé sol d’ajuntar la valuosa experiència 
del pràcticum amb els coneixements teòrics adquirits amb les matèries dels blocs genèric i 
específic i l’experiència prèvia professional.  

Hi ha quatre experiències que han estat importants a l’hora d’escollir aquest tema, fer la 
recerca i elaborar la proposta d’actuació:  

I. Constatar que la bona implicació dels pares i mares en els centres educatius i en els 
seus descendents, repercuteix positivament en el bon rendiment acadèmic dels fills. 

II. Prendre consciència de la responsabilitat de les escoles en formar als pares i mares o 
en organitzar quedades on puguin debatre i exposar dubtes i problemàtiques diferents 
amb els seus fills adolescents, de la mà d’experts. 

III. Haver experimentat en les pràctiques que els nens més desmotivats a les aules i amb 
més baix rendiments acadèmic són aquells que viuen i conviuen amb famílies des 
estructurades. 

IV. Haver observat una clara desorientació dels pares i mares envers l’educació emocional 
dels seus fills. 

 

1.1 CONTEXT I DEFINICIÓ DEL PROBLEMA 
 

Avui dia ens trobem, cada vegada més, amb famílies des estructurades, perills i amenaces 
socials i canvis tecnològics importants que influeixen plenament en l’educació dels joves.  

La família és un element intrínsec en l’educació dels nens i adolescents. L’entorn social i físic, 
així com el gran impacte dels mitjans de comunicació, també tenen un paper clau en 
l’aprenentatge, però és amb les famílies on desenvolupem la nostra personalitat.  

Així doncs, els centres educatius necessiten, més que mai, el suport de les famílies, tot i que 
aquestes no s’implicaran en el centre si ningú els ensenya com fer-ho. Els que ens dediquem a 
la docència, hem de conscienciar a les famílies de que el seu paper és fonamental i facilitar-li 
algunes directrius, com a professionals que som en el món educatiu.  

Les famílies necessiten formació per poder millorar la relació amb els seus fills, per poder 
intervenir en el seu aprenentatge, saber gestionar els diferents conflictes emocionals que es 
presenten diàriament en l’adolescència i, sobretot, per estar al dia de les amenaces a les que 
s’enfronten els fills (drogues, bullying, cyber-bullying, ...).  

Si les famílies tenen formació i saben com aconseguir un bon estat emocional dels seus fills, 
conseqüentment a les aules es veurà reflectit i permetrà que els alumnes millorin en el seu 
aprenentatge. 

Els centres privats ja fa anys que estan vetllant per una comunitat educativa saludable, 
implicant als pares i mares en el major número d’activitats possibles de l’escola i programant 
diferents quedades, amb grups reduïts de pares, per abordar temes que preocupen envers a 
l’educació dels fills. Per contra, no tos els centres públics ho estan fent, ja que no tenen 
pressupost suficient per organitzar aquestes formacions, no ho veuen necessari o prefereixen 
invertir el temps en altres activitats. 

Al llarg dels anys s’han redactat diversos articles, referents a la formació i la col·laboració de 
les famílies en els centres educatius, amb l’objectiu de millorar el rendiment escolar dels 
alumnes/fills. 

El Departament d’Educació de la Universitat de Cambridge (UK) amb la col·laboració d’altres 
universitats de prestigi nord-americanes i britàniques, va explorar l’escola, la família i societat, a 
nivell de l'escola secundària, amb el propòsit d’ identificar formes en què els pares i el personal 
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escolar podrien col·laborar per recolzar el rendiment acadèmic dels estudiants de secundària. 
Van veure que per què un centre tingués èxit (en quant als resultats acadèmics i la implicació i 
motivació dels estudiants) s’havien de donar tres aspectes :  (1) una infraestructura de suport a 
les famílies, (2) l'existència d’experts en el personal del centre, i (3) la presència d’una 
programació per donar resposta als dubtes o inquietuds que sorgissin.  

Aquests tres entrades van portar a la creació d'un centre escolar d’èxit que actua com un espai 
transformador, una "zona de comunitat", que es tradueix en quatre sortides: (1) la creació de 
confiança entre les famílies, (2) canvi en la funció dels pares, (3) la generació de confiança de l’ 
estudiant, i (4) el desenvolupament de l'eficàcia dels estudiants.  

Les dades d'aquest estudi van suggerir que la confiança relacional desenvolupada en aquests 
espais, anomenats centres de transformació de la família, pot tenir un efecte positiu sobre 
l'eficàcia dels estudiants. (Lecturer on Education, 2011). 

El recolzament a la paternitat és una tasca que ha estat destacada pel Consell d'Europa i s'ha 
convertit en la referència de pràcticament totes les polítiques de paternitat promogudes a 
Europa. L ‘objectiu del Consell és aconseguir que els Estats membres siguin conscients de la 
necessitat de proporcionar als pares els mecanismes de suport suficients per complir les seves 
responsabilitats en la criança i educació dels seus fills i filles. Concretament, entre els 
components fonamentals de les polítiques i mesures proposades (Consell d'Europa,2006) 
s'assenyala la creació de les condicions necessàries per aconseguir una millor conciliació de la 
vida familiar i laboral. En aquest sentit, és necessari proporcionar als pares una sèrie de serveis 
i programes centrats en el contingut de les tasques i funcions parentals (Center for Parenting 
and Research, 2006) destacant, entre uns altres, els programes educatius i d'ajuda a pares, 
que és el punt de mira d’aquest treball en qüestió. 

Els models que s’han portat a terme fins ara envers  la formació dels progenitors, possibiliten 
l’existència d’espais i trobades d'intercanvi entre grups de pares i mares, les quals poden 
arribar a ser molt enriquidores, tenint en compte que, entre tots, compten amb un potencial de 
recursos i destreses que resulten de gran utilitat.  

Enfront d’aquest model els pares i les mares se  senten actius i protagonistes en la seva tasca 
educativa i la intervenció ha d'enfocar-se cap al desenvolupament de sentiments de confiança 
en la seva capacitat per educar als seus fills i filles. Aquest procés no s'aconsegueix a través de 
xerrades, sinó mitjançant procediments que generin reflexió i anàlisi personal. 

Des d'aquesta perspectiva s’han elaborat i posat en funcionament diferents programes de 
formació a les famílies, no organitzades, però, pels centres escolars, per assegurar un bon 
clima familiar que, conseqüentment, tindrà un impacte positiu en el rendiment acadèmic dels 
fills.  

La Universitat d’Oviedo (Grupo A.S.O.C.E.D.) presenten el programa “Construir lo cotidiano” 
(Torío, et.al., 2013), programa d'educació grupal i de modalitat pilot, finançat pel Pla Regional 
de Recerca del Principat d'Astúries dins del Projecte de Recerca de Perspectiva de Gènere, 
dirigit a enfortir una paternitat positiva. Aquest programa es centra en la coresponsabilitat 
familiar o la maternitat i paternitat compartida amb l'objectiu de proporcionar l'oportunitat d'unes 
relacions més igualitàries i nous models de socialització en la criança i educació dels fills i filles, 
és a dir, al·ludeix al fet que les activitats domèstiques i la cura de les persones amb qui es 
conviu siguin compartides per persones de tots dos sexes. Es busca promoure un model 
educatiu que ajudi als menors a créixer en la comprensió i fomentar valors d'igualtat i 
democràcia.  

“Viviendo en Familia” (Gómez, Cifuentes & Ortún, 2012) és un altre exemple de programa, 
dissenyat pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid que es va portar a terme durant l’any 2012 
a la capital. És un programa dirigit a enfortir una paternitat positiva , que aborda situacions de 
maltractament infantil, negligència i violència intra-familiar. Tots els indicadors de protecció 
infantil van mostrar una millora estadísticament significativa (p < .001). 

Altres entitats, com l’Ajuntament de Murcia (Espanya) ha impulsat un Programa d'Acció 
Familiar, dirigit a la formació de pares i mares, que pretén orientar-los a l'educació dels seus 
fills, utilitzant eines que afavoreixen la comunicació interpersonal, el desenvolupament dels 
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vincles afectius i la preparació dels fills per afrontar i solucionar els problemes que la vida els 
planteja. Abordant temes com l’efectivitat; incloent elogis i suport, imprescindibles per enfortir la 
seguretat de l’adolescent i, en un futur, necessari per resistir a les pressions de l'entorn. 
L’autonomia; per ensenyar als fills a assumir la responsabilitat dels seus actes.  Els límits i 
normes; que regulen conductes i comportaments, amb l’objectiu d’ aconseguir una convivència 
adequada. La resolució de conflictes; que, inevitablement, van  apareixent en les relacions 
humanes, de manera que s'aportin eines per solucionar-los de la millor manera,  a través del 
diàleg, etc. Per garantir un bon clima familiar que repercutirà positivament en l’aprenentatge 
dels fills. (Programa Educar en Familia, 2016) 

L’Ajuntament de València també va llençar un programa sistemàtic de formació per a pares en 
els aspectes psicològics, pedagògics, de salut, relacionals i de prevenció de les 
drogodependències, amb un temari i metodologia que es desenvolupava al llarg d'un període 
relativament extens de temps, amb l’objectiu de facilitar als pares una major capacitació per 
exercir el seu paper. A l 'Escola de Pares de l'Ajuntament de València li han concedit el 
Primer Premi de la Generalitat Valenciana en matèria de Drogodependències, modalitat de 
Prevenció en l'Àmbit Familiar, any 1998; i el segon Premi de Bones Pràctiques en 
Drogodependències, en Prevenció Familiar, atorgat per la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP), any 2005. (Escola de Pares, Ajuntament de València). 

Es pot veure, doncs, la presència d’una evident necessitat d’oferir programes que ajuden a 
famílies i aconsegueixen millores significatives, tot i així, no s’ofereixen des de l’escola i es 
focalitzen en temes concrets com el maltractament, la igualtat de sexe, entre d’altres, sense 
tractar temes més transversals d’especial rellevància i influència en l’ensenyament i educació 
del fill i adolescent.  

Cada cop més, però,  van apareixent més fundacions, institucions municipals i inclús empreses 
privades i organitzacions sense ànim de lucre que es donen compte de la importància present 
en la formació de famílies en temes inherents a l'educació dels fills, el creixement personal i 
l'estructura de parella. Amb els anys s’ha anat consolidant la consciència de que els pares 
formats i cultivats en temes referents a l’educació, es converteixen en multiplicadors de 
l'experiència a altres famílies del centre, a través d'activitats dissenyades per esdevenir escoles 
de pares, aules familiars, tallers, tertúlies, cinema-fòrums, entre d’altres.  

Tot i que moltes escoles privades, concertades i alguna de pública també hagi dissenyat algun 
programa de formació per a les famílies, encara no hauríem d’estar satisfets, ja que el 25,9% 
de les escoles no està associada a cap federació, ni planteja cap programa de formació, ni 
proposat per l’Equip Directiu ni per l’AMPA. (Entrevista FaPaC, 2016). 

Una altra aspecte important és que les escoles privades ofereixen la formació tant des de 
l’Equip Directiu com per l’AMPA, ja que treballen conjuntament, a diferència dels centres 
públics que tant sols ho fan mitjançant l’AMPA. 

Hi ha moltes maneres d’abordar la formació esmentada. Alguns centres privats sol·liciten els 
serveis d’empreses o fundacions externes per a dur a terme les formacions de pares i mares,  
d’altres prefereixen gestionar-s’ho ells sols fent servir la figura del psicopedagog o el director 
del centre i algun docent interessat en el tema. El que és ben cert és que les escoles que 
prioritzen l’èxit dels alumnes dedicaran temps i esforços per a implicar al màxim a les famílies 
en el centre i, per a que aquesta implicació sigui coherent i per aconseguir que les dues parts 
implicades treballin conjuntament en una mateixa direcció, s’han d’oferir aquestes formacions. 

 S’ha de conscienciar a les escoles públiques de que la implicació de l’Equip Directiu en 
aquestes formacions és fonamental per a aconseguir una escola d’èxit. Paral·lelament, s’ha de 
fer un treball de conscienciació a les famílies. Han de saber que la seva implicació en el centre 
és imprescindible per a que el seus fills assoleixin el seu màxim potencial a les aules, (Annie 
Kidder, "People for Education”) i s’ha d’incitar a les AMPA dels centres públics a que facin ús 
dels serveis que ofereix la societat per a dur a terme aquestes formacions.  
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1.2 MARC TEÒRIC  
 

1.2.1 LA FAMILIA A L’ESCOLA 
 

“La nostra joventut estima el luxe, té dolents modals, menysprea l'autoritat i no té cap respecte 
als adults. Els nens de la nostra època són tirans, ja no s'aixequen i, per contra,  esclavitzen al 
seu mestre”. (citat por Sòcrates, s.V.aC) 

 A ningú li sorprendrà escoltar un comentari com aquest sobre la nostra joventut. El 
possiblement sorprenent d'aquesta cita és que aquestes paraules les va utilitzar Sòcrates, el 
pare del pensament occidental, al segle V aC. 

La família és el centre de la vida afectiva i el lloc privilegiat per donar i rebre. És dins de la 
família on s'aprenen els valors, l'ús responsable i compromès de la llibertat. La vida de família 
és la iniciació a la vida en societat. És el primer àmbit d'educació, compleix amb la tasca de 
formar persones capaces de pensar, sentir i actuar a través de la transmissió de les pautes de 
conducta.  

Tots els nens i joves, des de l'ensenyament preescolar fins a l'ensenyament mitjà, necessiten 
ajuda de les seves famílies perquè els vagi bé a l’escola. Per la seva banda, els pares i mares 
tenen diverses maneres d'involucrar-se a l'educació dels seus fills. 

Però, per què s'insisteix tant en la inclusió de la família en l'àmbit escolar?  

Diferents estudis i molts anys d’experiència han demostrat, consistentment, que la participació 
dels pares a l'escola millora el rendiment acadèmic, l'autoestima, el comportament i 
l'assistència a classes dels alumnes. 

Els pares són els primers que coneixen als seus fills, però en segon lloc es troben els docents, 
ja que són els que passen més temps amb ells i veuen moltes altres coses que els mateixos 
pares i mares no poden percebre, com per exemple, la interacció del fill o filla entre el seu grup 
d’iguals.  

Per fer un equip entre pares i escola on ambdós treballin en una mateixa direcció i dinàmica 
primer de tot s’han de posar en contacte els pares i els docents, i seguidament, s’han de donar 
eines als pares i a les mares per a què col·laborin en l’educació, en una mateixa direcció que el 
docent, que partim de la base de que és ell qui té la formació i l’experiència.  

Els fills moltes vegades idealitzen la figura dels seus pares (així ho veu Mafalda en la tira 
còmica), i que aquests estiguin a favor de l’escola implicarà una major dedicació de l’estudiant, 
motivació i millor rendiment acadèmic.   

 

 

Imatge 1: Mafalda. Quino 
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L'educació només pot realitzar-se plenament quan la família i l'escola treballen juntes;  La 
família, com a mitjà natural de desenvolupament de la persona, i l'escola, com a institució social 
encarregada específicament d'educar, han de cooperar en forma conjunta, a favor, sempre, 
dels nens i dels joves. (People for Education, 2014) 

Així doncs, les relacions fortes entre les famílies i l’escola tenen un impacte positiu en els 
alumnes, però hi ha dos elements clau, segons Annie Kidder, Directora Executiva de "People 
for Education", en què cal centrar-se per aconseguir que aquesta relació sigui efectiva.  

 

▪ La relació ha de ser col·laborativa.  
▪ La comunicació ha de ser en tots dos sentits.  

 

La comunicació en tots dos sentits permet crear confiança entre els professors, els alumnes i 
els pares. Més confiança i una comunicació més efectiva farà que sigui més fàcil pels alumnes 
el pas entre escola i casa seva, cosa que permet obtenir millors resultats.  

 

Per què les famílies puguin desenvolupar adequadament les seves funcions, els pares 
necessiten informació i formació prèvia. Els pares han d'estar permanentment involucrats en el 
procés de formació dels seus fills i formar significa, criar, educar i ensinistrar. 

 

Annie Kidder afirma que les escoles no poden esperar passivament a que les famílies s’hi 
acostin. Les escolen han de prendre la iniciativa i assegurar-se que les eines que utilitzen són 
rellevants per a tots els pares, fins i tot aquells que no entenen el català o el castellà o que 
viuen massa lluny i no poden apropar-se a l’escola. 

 

Algunes AMPA busquen promoure i enfortir la participació dels pares envers l'educació dels 
seus fills, des de l’escola. Ara bé, no totes estan disposades a mobilitzar-se i a invertir els 
diners per aconseguir aquest objectiu, per molt necessari que sigui, per a que els centres 
funcionin eficaçment. 

 

1.2.2 LEGISLACIÓ 
 

La Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, modificada 
per darrera vegada el 29 de juliol del 2015, afirma que la realitat familiar en general, i en 
particular en l'àmbit de la seva relació amb l'educació, està experimentant profunds canvis. Són 
necessaris canals i hàbits que ens permetin restaurar l'equilibri i la fortalesa de les relacions 
entre alumnes,  famílies i escoles. Les famílies són les primeres responsables de l'educació 
dels seus fills i per això el sistema educatiu ha de comptar amb la família i confiar en les seves 
decisions. (LO, 8/2013). 

La mateixa llei 8/2013 permet a les Administracions educatives establir plans específics de 
millora en aquells centres públics que no aconsegueixin els nivells adequats.  Els centres, en 
l'exercici de la seva autonomia, poden adoptar experimentacions, plans de treball, formes 
d'organització, normes de convivència i ampliació del calendari escolar o de l'horari lectiu 
d'àrees o matèries, en els termes que estableixin les Administracions educatives i dins de les 
possibilitats que permeti la normativa aplicable, inclosa la laboral, sense que, en cap cas, 
s'imposin aportacions a les famílies ni exigències per a les Administracions educatives. (LO, 
8/2013). 

La LOMCE afirma que s’ha Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb 
organismes que facilitin la relació del centre amb l'entorn, i fomentar un clima escolar que 
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afavoreixi l'estudi i el desenvolupament d’ actuacions que propiciïn una formació integral en 
coneixements i valors dels alumnes. (LO, 8/2013). 

D’aquesta manera, la llei no només empara que el centre públic estudiat insereixi el programa 
formatiu als progenitors, sinó que també ho contempla necessari per a millorar el rendiment 
acadèmic dels alumnes. 

 

2. OBJECTIUS  

 

Amb aquest projecte es presenten quatre objectius: 

▪ Preparar material i activitats per donar formació als pares i mares per a millorar la 
relació de convivència amb els seus fills o filles adolescents. 

▪ Establir una metodologia per fomentar la participació de les famílies al centre i la 
implicació de les mateixes en l’educació dels seus fills o filles. 

▪ Desenvolupar activitats per assegurar un bon clima a les aules i al centre educatiu. 
▪ Dissenyar un mètode de reclam per a conscienciar a les famílies de la importància 

d’aquestes formacions. 
 

3. METODOLOGIA 

 

Amb coherència amb els objectius, es concreten les següents actuacions: 

▪ Entrevistar a diferents directors i cap d’estudis de centres de titularitat privada per a 
que ens expliquin com plantegen i enfoquen les formacions de pares i mares. 

▪ Entrevistar psicopedagogs i altres experts en el camp d’orientació familiar i juvenil 
per a que ens mostrin el seu punt de vista de com s’hauria de programar i gestionar 
una bona formació de pares en els centres educatius. 

▪ Entrevistar, via e.mail, a la FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares 
d'Alumnes de Catalunya). 

▪ Elaborar un formulari digital (Google Forms) que s’envia als pares i mares del 
centre educatiu de secundària estudiat, per veure si estan interessats en assistir a 
aquestes quedades amb l’escola i quins conflictes afloren envers l’adolescent per a 
poder extraure un seguit de temes per a plantejar-los de cara a la formació. 

▪ Entrevistar diferents organitzacions privades que treballen per formar als 
primogènits a/ i amb les escoles de titularitat privada i/o concertada. 
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3.1 LA FaPaC 

 

La FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya) és la federació 
d'AMPA més gran de Catalunya, tant a primària com a secundària. Son més de 2.200 
AMPA repartides en més de 750 municipis i representem més de 400.000 famílies.  

Aplega el 76% d'AMPA de Catalunya que representen el 66% de famílies. Concretament, 
el 95% de les AMPA de primària de centres públics; el 66,1% d'instituts públics; el 18% d'escola 
concertada (el 25,9% no està associada a cap federació). A més, aplega associacions 
d'escoles bressol, llars d'infants i centres d'educació especial. 

 

 

Imatge 2: Percentatge d’escoles interessades en la FaPaC segons titularitat 
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La FaPaC considera que les AMPA són les úniques que poden aconseguir l’objectiu de que els 
pares s’apropin a l’escola i s’involucrin en l’ensenyament i l’aprenentatge dels seus fills. 

Segons la Federació, el paper de les AMPA és vital, ja que elles són el nexe entre la comunitat 
de mares i pares de l’escola i el centre. És mitjançant les AMPA que ofereixen “L’escola de 
Pares” , adreçades a tot el col·lectiu de mares i pares, on es tracten temes 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. 

Ho fan mitjançant tallers, xerrades, col·loquis i/o jornades formatives. La FaPaC ofereix, a més, 
formacions especifiques per a les AMPA en qüestions organitzatives i de gestió, legals, 
comunicació, etc.  

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

És per això que confien plenament en el paper de les AMPA, 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.  

Malauradament, les AMPA dels centres públics tenen pressupostos encara més acurats i en 
molts casos el poc o quasi nul pressupost no els permet pensar en formació per als pares i 
mares.  

En aquests casos, la FaPaC  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.   

 

 

3.2 LA FECC i la FEAC 

 

La FEEC és el col·lectiu de les escoles cristianes de Catalunya i ofereix un programa (des del 
1998), el qual s’anomena Família/Escola, acció compartida (FEAC), amb l’únic objectiu de 
donar formació a les famílies dels seus centres. 

La generació i implantació del programa va suposar el principi d’una nova dinàmica d’escola i la 
superació de temors i tòpics envers l’educació, els nens i els adolescents. El programa 
consisteix en una dinàmica basada fonamentalment en el diàleg entre pares i mares. 

Al 1998, la FECC va posar de manifest unes necessitats que s’havien de cobrir. Les següents 
necessitats estan extretes del Manual d’Aplicació del Programa de Família, Escola, Acció 
compartida. Es plantejant les següent necessitats: 

! Establir i mantenir relacions de col·laboració entre les famílies i l’escola on s’eduquen 
els fills/filles.  

! Assegurar un mínim de coherència entre l’acció educativa de la família i la de l’escola. 
! Aconseguir que els pares i les mares coneguin i comprenguin «què passa» a l’escola 

dels seus fills. 
! Ampliar el camp d’acció de les escoles per col·laborar en la formació continuada dels 

ciutadans. 
! Aconseguir que els pares dels alumnes i els educadors comparteixin les preocupacions 

respectives. 
! Donar un renovat impuls a les anomenades «Escoles de pares» 
! Aconseguir que les escoles tinguin el suport de la societat i de les famílies. 
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LA FECC, aposta per la conscienciació de les famílies en la formació d’un projecte comú, basat 
en la implicació tant dels alumnes com dels professors i les famílies. Així és com ho 
manifesten: 

“No podem abordar aquesta relació des del model exclusiu de l’escola “experta” que ha de 
donar consells als pares i mares sobre com educar els fills. Hem de fomentar una relació de 
vincle molt més horitzontal i de projecte compartit. Tampoc no ens hauríem de limitar a allò que 
és la participació merament legal de les famílies als òrgans representatius de l’escola: hem de 
promoure el compromís amb una missió compartida.” 

El programa de la FEAC (Família Escola Acció Compartida) és molt ampli i cada centre l’ha 
aplicat com millor li convenia en cada moment. D’aquesta manera, no han sigut les escoles les 
que s’han adaptat al programa sinó que el programa s’ha adaptat a les escoles. La Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya es va fer responsable de vetllar per la bona aplicació del 
programa en cada escola.  

Tot i que cada centre posi de manifest el programa com millor s’ajusti a les seves necessitats, 
els objectius de la FEAC són : 

! Facilitar la trobada dels pares i les mares dels alumnes amb els mestres i professors        
dels seus fills per dialogar i reflexionar sobre temes educatius que són d’incumbència 
comuna.  
! Crear un espai i un temps programat (no casual), serè i sense pressions, on les 
persones educadores (no les institucions) puguin parlar i escoltar-se tot gaudint d’un clima 
de cordialitat i confiança. 
! Establir un sistema de trobades entre pares i professors on el diàleg, que inclou 
aportacions de les experiències educatives familiars i escolars, esdevingui formatiu i 
permeti un millor coneixement dels infants, nens i joves i, per tant, una millor acció 
educativa. 
! Afavorir el sorgiment i manteniment actiu de petites comunitats de pràctica, integrades 
per pares, mares, mestres i professors, que es formin gràcies a les aportacions de tots 
ells. 
!  Ajudar els mestres i professors a conèixer i comprendre les preocupacions i les 
capacitats dels pares i mares, en relació a l’educació dels seus fills, per poder-los donar 
suport tot respectant la idiosincràsia de cada família.  
! Afavorir que els pares i mares coneguin més bé l’escola i la tasca educativa que s’hi fa 
amb els seus fills, de manera que la puguin sostenir i que cada dia més esdevingui una 
“acció compartida”.  
! Facilitar a l’escola una eina per a la reflexió sobre l’educació cristiana en les famílies 
creients.  
! Donar a les comunitats educatives unes facilitats per organitzar un programa que 
permeti obrir més espais de confiança i d’aprofundiment en el coneixement, a fi d’anar fent 
emergir el sentiment de pertinença al gran grup “dels qui eduquen les noves generacions”.  
! Donar l’oportunitat de reflexionar, en temps de tanta acció, sobre el fet que tot el que 
viu un infant, nen o jove incideix en la seva educació, però no tot l’ajuda a esdevenir una 
persona madura, de bé i feliç. 
 

3.2.1 El programa 

 

El programa consisteix en unes trobades entre els progenitors i el professorat d’una escola que 
es reuneixen periòdicament per dialogar i reflexionar sobre temes que són de responsabilitat 
comuna. Generalment, aquestes trobades agrupen una quinzena de persones amb fills o 
alumnes d’edats similars, de la mateixa etapa o cicle educatiu. 

La FEAC compta amb l’anomenat Butlletí FEAC, que es fa arribar a tots els membres de la 
comunitat educativa del centre, no tant sols a les famílies que assisteixen a les trobades i 
incloent a tots els educadors i treballadors de l’escola. 
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Aquest butlletí funciona com a entrada del tema a les trobades FEAC, ja que proporciona 
elements que inciten al diàleg i permet que totes les persones del centre tinguin la mateixa 
informació envers l’educació i l’aprenentatge. 

A cada apartat del butlletí  hi ha un article o una anècdota escolar o familiar que pretén situar el 
tema que es tractarà des de la quotidianitat, no des d’un enfocament teòric. A més, cada secció 
té unes Qüestions per al diàleg que són indicacions per començar la reflexió sobre el tema.  

Les Trobades FEAC són, doncs, espais de diàleg i reflexió per als pares i mares interessats i 
per a educadors de l’escola. Al llarg del curs, cada escola -amb el calendari i l’horari que creu 
més convenient-, pot programar cinc temes, cinc butlletins, cinc  trobades, que tenen una 
durada aproximada d’una hora i mitja. 

El grups que formen les trobades han de ser estables. La gent es compromet a assistir-hi, 
coneixent el calendari i l’horari prèviament pacta, i aquells que no hagin volgut participar en un 
primer moment no ho podran fer fins l’any vinent. 

Les trobades FEAC estan dirigides per Animadors. Qualsevol pare, mare, mestre o professor 
pot esdevenir animador. La FECC dona formació (de 15 o 20 hores) a aquells que ho 
requereixin per a que siguin capaços d’animar el diàleg, facilitar la reflexió i gestionar el grup. 
Els animadors, també, són els responsables de preparar el material necessari per la trobada i 
avaluar-la .  

A part dels animadors, a cada trobada hi ha un coordinador FEAC, que convé que formi part de 
l’Equip Directiu del centre. 

Tant l’AMPA com l’Equip Directiu d’una escola cristiana pot adoptar el programa FEAC. La 
FECC dona molta importància a la implicació de l’Equip Directiu per a que el programa de la 
FEAC tingui èxit.  

 

3.2.2 Funcions  

 

Per a que el programa es desenvolupi adequadament, hi ha moltes persones que s’han 
d’encarregar de que tot funcioni tal i com està dissenyat. D’aquesta manera, la FEC va 
descriure detalladament les funcions de cada un dels rols: 

Les funcions de l’equip FEAC són les següents:  

a) Impulsar i animar les Trobades en el marc de l’aplicació del programa FEAC, afavorint 
la col·laboració dels educadors tutors de les etapes educatives en les quals s’aplica el 
programa i de la junta directiva de l’AMPA.  

b) Col·laborar activament en la preparació, realització i avaluació de cadascuna de les 
Trobades. c) Promoure iniciatives encaminades a millorar les relacions entre l’escola i les 
famílies, implicant-hi els educadors del centre i la junta directiva de l’AMPA. d) Participar 
en l’avaluació de la tasca realitzada en l’àmbit de les relacions família-escola i valorar el 
grau d’assoliment dels objectius proposats. 

Les funcions del coordinador són les següents:  

a) Impulsar i coordinar l’aplicació del programa FEAC amb la col·laboració dels membres 
de l’equip. 

 b) Convocar i presidir les reunions de l’equip.  

c) Programar i coordinar la distribució del butlletí FAMÍLIA/ESCOLA i la preparació de les 
Trobades, juntament amb els altres membres de l’equip.  

d) Vetllar per la formació dels membres de l’equip com a animadors de les Trobades i 
impulsar la formació d’altres educadors, pares i mares del centre amb aquesta finalitat.  



  
FORMACIÓ ALS PARES I MARES ALS CENTRES EDUCATIUS 12 

 

c) Impulsar l’avaluació i millora continuada del programa en les etapes de l’escola on 
s’hagi implantat. Participar, mitjançant la informació del programa FEAC, en la memòria 
anual del centre i en la programació.  

d) Mantenir relació amb la coordinació central del programa de la Fundació Escola 
Cristiana. 

 

3.2.3 L’avaluació 

 

A cada escola és fonamental fer una valoració constant i un seguiment de la marxa del 
programa. Tot allò que es fa al voltant del FEAC ha de quedar plasmat en documents escrits 
que siguin avaluables.  

 

Valoració anual del programa  

Si el FEAC forma part del Pla Anual de centre, s’avalua per tot el claustre com un projecte més 
d’escola en les sessions habituals de revisió de curs. A més a més, els actors del programa, és 
a dir, totes aquelles persones que participen a les trobades, haurien de valorar el programa en 
finalitzar el curs. (Alguns centres opten per passar un qüestionari quantitatiu i qualitatiu que 
reflecteixi la realitat del FEAC a l’escola). Finalment, l’equip FEAC i l’Equip Directiu, juntament 
amb la titularitat, hauran de valorar el funcionament del FEAC. 
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3.3 OBSERVACIONS DELS CENTRES  
 

S’han observat diversos centres públics,  concertats i privats, i com a conseqüència d’aquestes 
observacions s’ha vist que: 

• Els centres privats i concertats estan molt conscienciats envers la necessitat d’implicar 
a les famílies a l ‘escola per aconseguir uns alumnes més motivats, amb un major 
rendiment acadèmic i una millor predisposició a l’aula. 
 

• La implicació familiar ve exigida pels Equips Directius. Dediquen temps i esforços en 
gestionar activitats, tant formatives com informatives i lúdiques, on els pares i les mares 
es puguin veure implicats en l’aprenentatge dels seus fills. 
 

• Hi ha diverses activitats que permeten la col·laboració i la implicació dels primogènits 
amb l’escola al llarg dels cursos escolars, de manera continuada. 
 

• Aposten per l’acolliment, el coneixement i l’acompanyament de les persones amb el 
propòsit que adquireixin els aprenentatges i les competències adequades per esdevenir 
persones compromeses, competents, compassives i conscients. En definitiva, ajudar 
que cada persona pugui trobar el seu propi camí personal, social i vocacional. 
 

• L’intens treball conjunt els permet aprendre contínuament, compartir experiències i 
construir un model educatiu innovador, sòlid i rigorós. 
 

• Ofereixen un servei anomenat Formació de pares i mares, que és una de les activitats 
que assegura l’èxit escolar, permet treballar en la mateixa direcció amb tota  la 
comunitat educativa i on la implicació de les famílies en el centre és activa i constant. 
Ho fan mitjançant la FEAC (Família Escola Acció Compartida), un programa dirigit per 
la FECC (Federació d’Escoles Cristianes de Catalunya). El programa de la FEAC va 
ser adoptat per moltes escoles cristianes i ja fa molts anys que s’està impartint.  
 

• El model d’”Escola de Pares” de la FEAC es basa en distribuir les famílies en dos grups 
(famílies de petits i famílies de més grans), amb una persona que era la conductora. la 
persona que assumeix aquest rol pot ser qualsevol persona membre de la comunitat 
educativa del centre en qüestió on es desenvolupa la formació. És a dir, tant pares com 
mares, professors i educadors poden gestionar aquestes trobades formatives de pares, 
havent-se sotmet prèviament a una formació de 20h de la mà de la FECC per 
professionals en el món educatiu. 
 

• Els temes que es tracten en aquest model d’”Escola d Pares” es venen donats per la 
mateixa FEAC. Són temes transversals, que poden interessar a tots els pares i mares 
sense necessitat de tenir un fill amb atencions especials. 
 

• La manera d’abordar els temes s’allunya molt del model clàssic en què un expert 
exposa una informació i una teoria determinada sobre un tema concret. L’”Escola de 
Pares” proposada per la FEAC consisteix en la formació de grups de diàleg on els 
pares i mares interessats en el tema  exposen el que saben i com ells ho viuen, fet que 
els permet prendre perspectiva del problema en el mateix temps que solidaritzen i es 
veuen identificats amb altres famílies. 
 

• Actualment les escoles aposten per un nou model, el qual està molt relacionat amb el 
que el programa Família Escola Acció Compartida els oferia en un inici, amb la 
diferència de que els temes són escollits pels propis pares i mares, a diferència del 
programa FEAC que imposava els temes a tractar. 
 

• Fer partícips als primogènits alhora d’escollir quines són les necessitats o els dubtes 
que prefereixen abordar en aquests grups de diàleg millora l’assistència a aquest tipus 
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d’activitats formatives. De totes maneres, el nombre de famílies participatives en les 
trobades va disminuir en la segona convocatòria.   
 

• La crida als pares i mares es fa mitjançant les noves tecnologies. Primer s’envia un 
formulari digital a totes les famílies, que elles han de respondre, per veure quantes 
estan interessades en assistir als grups de diàleg.  
 

• Els grups que es formen mitjançant les respostes rebudes pel formulari digital, són 
inamovibles durant la durada del curs escolar. Els pares i mares s’han de comprometre 
a assistir a totes les trobaves i no es poden afegir nous membres a aquests grups una 
vegada ja s’han començat. L’escola explica que per a què un grup funcioni degudament 
és necessari crear una atmosfera de confiança, i la nova entrada de persones al grup 
perjudicaria la dinàmica. 
 

• Per altra banda les AMPA (Associacions de Mares i Pares d’Alumnes) organitzen 
xerrades per a pares i mares més formals i informatives, abordant temes concrets. En 
aquest cas, la feina que fan les AMPA és totalment complementària. 
 

• Tenint en compte que hi ha 314 centres educatius que formen part de les Escoles 
Cristianes de Catalunya, es pot dir que aquests centres ja estan coberts envers la 
formació de famílies gràcies al programa de la FEAC que la Federació d’Escoles 
Cristianes ofereix. (Fundació Escola Cristina.2016). 
 

Les escoles de titularitat privada o concertada que no formen part de la FECC ho plantegen 
diferent. Per exemple, en una de les escoles entrevistades de Barcelona consideren la 
participació de les famílies en el centre com un element intrínsec i imprescindible per a què el 
funcionament de l’escola sigui exitós. 

 
 

• Aposten per obrir les portes de l’escola a la participació de les famílies amb la finalitat 
d’aportar un gest de complicitat i de confiança. Consideren que la participació activa de 
la vida de l’escola permet a les famílies, que ho desitgen, tenir una visió més viva de la 
vida escolar. A més, permeten a les famílies compartir espais educatius de l’escola 
amb els seus fills i filles, oferint la oportunitat de generar vivències positives amb els 
nens i nenes que les comparteixen. 
 

• S’ ofereixen moltes formes de participació en el dia a dia de l’escola i, paral·lelament, 
l’escola ofereix uns serveis específics amb l’objectiu de resoldre preocupacions que 
envolten a les famílies. Aquest servei seria el més semblant a una “Escola de Pares”. 
No s’ofereix formació programada però, si s’escau, es convoquen les famílies a fer “un 
cafè” o “un te”, dirigits per l’Equip Directiu del centre. 
 

• Els “Cafès” són tertúlies que es porten a terme amb algun membre de l’Equip Directiu 
per abordar temes concrets del funcionament de l’escola.  Els “Tes” són tertúlies que es 
porten a terme amb el/la Psicopedagog/a per tractar temes concrets envers 
l’aprenentatge i la personalitat. 
 

• Tant els “Cafès” com els “Tes” tenen lloc quan un grup de pares i mares senten 
preocupació per algun tema. Si no es desperta per part de les famílies cap interès, no 
es fan. 
 

• El centre està en permanent observació de les possibles preocupacions que poden 
envoltar als pares i mares. També els pares delegats tenen una funció molt important 
en aquest sentit. Ells són els encarregats de fer arribar els dubtes i les indecisions 
envers alguns plans d’acció que impulsa el centre, a l’Equip Directiu. Per altra banda, 
les reunions que es fan amb els tutors i les famílies de cada curs, ja sigui de manera 
individualitzada o grupal, també són eficients alhora de detectar els temes que cal 
tractar amb les famílies, ja sigui per informar-les i formar-les en aquests “Cafès” i “Tes”. 



  
FORMACIÓ ALS PARES I MARES ALS CENTRES EDUCATIUS 15 

 

 
• Des de l’AMPA neix una secció on en aquests moments, gent de l’AMPA i de l’Equip 

Directiu treballem conjuntament, que és el que anomenen “Escola de pares”. Aquesta 
té com a finalitat al llarg de l’any generar entre cinc i set xerrades o xerrades-tallers 
sobre temes que poden interessar a totes les famílies. Aquestes xerrades són de caire 
clàssic, on un professional competent en el tema i amb renom exposa el tema. Els 
temes que es tracten en aquestes xerrades “Escoles de Pares” són envers les drogues, 
alcohol, inici de relacions sexuals, noves tecnologies, processos de comunicació,  etc.  
 

• Les escoles públiques ofereixen, regularment o esporàdicament, depèn del centre, 
xerrades o conferències per tractar aspectes educatius que interessen a tota la 
comunitat, per, d'aquesta manera, anar creant un pòsit de cultura comuna.  Aquestes 
xerrades, bé organitzades per l’Equip Directiu o, majoritàriament, per l’AMPA,  
segueixen una metodologia clàssica en la qual un professional aborda el tema concret i 
els pares i mares escolten i prenen notes de manera silenciosa i individual. 
 

Els centres públics no inverteixen temps ni esforços en implicar a les famílies a les escoles ni 
organitzen trobades de pares i mares per tractar temes transversals de gran preocupació per 
totes les famílies envers els seus fills adolescents. 

 

4. RESULTATS 

 

  4.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

 

A partir de l’observat s’ha detectat a l’hora d’aplicar les formacions a les famílies: 

" Manca de plans d’acció per part de les escoles per garantir la màxima participació de 
les famílies. 

" Excés de confiança envers la capacitació dels pares i mares per a formar a altres 
primogènits en els grups de diàleg. 

" Falta d’implicació de persones professionals per abordar temes en els grups de diàleg, 
fora de l’AMPA. 

" La formació dels grups és massa generalitzada, reunint famílies en una mateixa 
trobada amb nens que cursen cursos molt diferents, doncs tenen necessitats i 
interessos diversos. 
 
 

4.2 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

 

En aquest treball es proposarà una programació formativa anual impulsada per l’Equip 
Directiu, per a un centre públic concret,  per als pares i mares, amb el mínim pressupost 
possible, ideant el seu reclam per  assegurar la màxima participació. 
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4.2.1 PROPOSTA DE MILLORA 

 

Tenint en compte els plans d’actuació envers la formació a les famílies de les altres escoles, 
havent consultat aquests plans amb una psicòloga professional (entrevista adjuntada al annex) 
i havent passat per un procés de reflexió i un anàlisis curós dels pros i dels contres, es 
proposa: 

 

4.2.1.1 Les trobades 

 
" Fer col·loquis amb professionals, els que anomenarem fer un “ Pa amb Tomàquet”.  

 

Consistirà en fer una trobava amb les famílies, per cicles (primer cicle: 1er i 2n i segon cicle: 3er 
i 4rt), juntament amb un professional en el món de l’educació, com pot ser el mateix 
psicopedagog del centre o un psicòleg o psicopedagog extern a l’escola. El “Pa amb tomàquet” 
tindrà una durada de dues hores. Per cicle es faran un total de dos trobades, afegint una 
darrera que serà conjunta. 

Es farà un dimarts a la tarda a les 20’30h del vespre. Durant la primera hora el professional o la 
professional exposarà el tema, dirigit als pares, responent les preguntes del fulletó (comentat 
seguidament), i facilitant algunes directrius i/o  a seguir per solucionar o evitar el tema tractat. 
Seguidament, mentre es sopa el pa amb tomàquet amb embotit, es porta a terme el col·loqui.  

 

El col·loqui entre pares i amb el professional entremig per si hi ha dubtes i/o preocupacions 
individuals enriqueix molt aquestes trobades, ja que els pares i mares no són professionals i els 
consells que es puguin facilitar entre ells no sempre seran objectius. 

Un  membre de l’Equip Directiu supervisarà les trobades. 

 
" Programar 5 trobades amb les famílies al llarg del curs anual. A l’ octubre i al desembre 

al primer trimestre, una altra al febrer i a l’abril  al segon trimestre,  i una darrera al juny 
al tercer trimestre. 

 

Segons el calendari escolar 2016- 2017, una proposta de dates seria: 
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Imatge 3: Calendari escolar 2016-2017 (Asturias24.es) 
 

" Dimarts 18 d’octubre 2016 a les 20:30 h (Primer Cicle) 
" Dimarts 13 de desembre 2016 a les 20:30 h (Segon Cicle) 
" Dimarts 14 de febrer 2016 a les 20:30 h (Primer Cicle) 
" Dimarts 18 d’abril 2016 a les 20:30 h (Segon Cicle) 
" Dimarts 13 de juny 2016 a les 20:30 h (Primer i Segon Cicle) 

 
" A principi de curs, a la reunió dels pares, es farà una explicació sobre el funcionament 

dels col·loquis amb professionals i es proposaran les dates. 
 

" S’enviarà un formulari inicial per a què les famílies proposin algun tema que els interessi 
tractar.  
 

 
" S’enviarà un formulari Google Forms a totes les famílies per confirmar assistència, 

prèviament a cada trobada.  Tots els pares i mares que vulguin venir a les trobaves “Pa 
amb tomàquet” ho poden fer, sense l’obligació d’haver d’assistir a totes.  
 
 

4.2.1.2 La participació activa de les famílies 

 
" Dissenyar uns fulletons que es faran arribar a totes les famílies via e-mail : Aquests 

fulletons estaran redactat en català i castellà i faran la següent funció:  Cridaran l’atenció 
amb preguntes obertes  amb les quals els pares i mares se sentin identificats i amb 
motivació suficient per assistir a les trobades. 
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" Que l’escola inverteixi un pressupost màxim de 300€ per a convidar als pares i mares a 
sopar un pa amb tomàquet i embotit mentre es fa el col·loqui entre primogènits i 
professionals. Deguda la hora amb la que es portaran a terme les trobades, s’ha vist 
necessari convidar als pares i mares al soparet per garantir la seva assistència.  
 

4.2.1.3 La formació dels grups 

 
" Es faran dos grups dividint les famílies de Primer Cicle i les famílies de Segon Cicle. 

Depèn del nombre de famílies interessades en assistir al “Pa amb tomàquet” es faran 
subgrups, ja que per assegurar el bon rendiment i transcurs de la trobada com a màxim 
haurien de ser 20 o 30 famílies per grup.  

 

4.2.1.4 Els professionals 

 
" Els professionals acudiran a les xerrades de manera altruista. L’escola no haurà 

d’assumir cap cost addicional per la seva citació a la trobada. 
 

" Els professionals seran persones llicenciandes en psicologia i/o pedagogia que 
assistiran al “Pa amb tomàquet” amb l’objectiu de fer currículum i d’ampliar la cartilla de 
clients, ja que en aquestes trobades sempre podran trobar algun pare o mare 
interessats en concertar cita individual o bé portar al seu fill o filla, sempre i quan agradi. 

 

D’aquesta manera l’escola,  no tant sols ofereix formació als pares, sinó que també ofereix la 
oportunitat a la gent jove de créixer professionalment i com a persona. 

" Altres professionals que assistiran, en el cas de la temàtica de Xarxes socials i 
Protecció a la xarxa, serà la policia.  

4.2.1.5 Els fulletons 

 

" S’han dissenyat tants fulletons com trobaves “Pa amb tomàquet” es facin.  
" Són concisos, esquemàtics i molt visuals. 
" Estan redactats tant en català com en castellà. 

L’objectiu és captar l’atenció del màxim de famílies possibles per a què vinguin a les trobades. 

Tenint en compte les dades extretes del formulari digital (Google Form) que es va fer arribar a 
les famílies del centre estudiat, un exemple dels fulletons d’acord amb els temes que van 
proposar els pares i mares podria ser: 
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Fulletó 1: Com comunicar-se amb un adolescent (primer cicle) 

 

 

Fulletó 2: Internet i Xarxes Socials (oberta als dos cicles) 
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Fulletó 3: Els límits (segon cicle) 

 

 

Fulletó 4: Problemes d’aprenentatge (primer cicle) 
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Fulletó 5: Alcohol i drogues (segon cicle) 

 

 

 

4.3 RESULTATS ESPERATS 

 

Amb l’elaboració d’aquesta programació formativa s’espera: 

• Donar continuïtat al programa de formació a les famílies cada any. 
• Incorporació de noves famílies al programa de formació a mesura que avança l’any 

escolar. 
• Treballar de manera conjunta en una mateix direcció i línia psicopedagògica 

(docents i famílies). 
• Augmentar l’autoestima dels membres de la família, i de manera indirecta, la dels 

alumnes. 
• Donar suport a les famílies. 
• Millorar la relació entre els membres de la comunitat educativa. 
• Valoritzar i preservar l’alumne i al seu estat emocional per maximitzar els resultats 

acadèmics. 
• Orientar a les famílies en els temes de més actualitat, on poden necessitar ajuda. 
• Elaborar activitats conjuntes entre els membres de la comunitat educativa. 
• Potenciar la conscienciació familiar per millorar el rendiment escolar dels alumnes. 

I a més a més, amb tot això: 

• Millorar la imatge del centre educatiu. 
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5 INDICADORS D’ÈXIT O FRACÀS 

 

5.1 INDICADORS D’ÈXIT O FRACÀS PER OBJECTIUS: 

 

La programació formativa anual impulsada per l’Equip Directiu, per a un centre públic concret,  
per als pares i mares, que es vol portar a terme amb el mínim pressupost possible i  assegurar 
la màxima participació de mares i pares, mitjançant els dissenys dels fulletons i el sopar,  
consta de vuit indicadors, els quals recullen tres objectius generals:  

• Motivació de les famílies a assistir a les xerrades-col·loqui programades 
• Vinculació de les famílies a l’escola i sentit de pertinença 
• Implicació de les famílies en projectes de centre.  

Aquests indicadors haurien de ser valorats pel consell escolar. D’aquests vuit indicadors 
reflexats a la taula 1, es consideraria correcte assolir-ne un 22%, un èxit remarcable que la 
meitat tinguessin resposta positiva i un èxit important assolir-ne un 66%. 

 

Objectiu: Preparar material i activitats per donar formació als pares i mares per a 
millorar la relació de convivència amb els seus fills o filles adolescents. 

Indicador 1: 

 

A les aules els alumnes es mostren amb menys trastorns d’angoixa, 
estrès i mal entesos familiars. Com més petit sigui el percentatge, 
major serà la proporció d'alumnes que completen la seva escolaritat 
de la mà de la família, fins a l'obtenció del graduat escolar, 
independentment dels anys que emprin en això. Per tant, l'indicador 
reflecteix l’èxit emocional de l’alumne degut al treball en equip del 
centre educatiu amb les famílies, o viceversa. 

 

Objectiu: Establir una metodologia per fomentar la participació de les famílies al 
centre i la implicació de les mateixes en l’educació dels seus fills o filles. 
Indicador 2: 

 

Les famílies es mostren participatives i receptives amb el centre 
educatiu assistint, mínim a la meitat, de les xerrades-col·loqui 
programades pel centre. 

Indicador 3: El nombre de famílies que sol·liciten reunions amb el tutor o l’Equip 
Directiu per comunicar discrepàncies disminueix. Com més petit sigui 
el nombre de famílies que sol·liciten aquest servei, més efectives 
voldran dir que són les xerrades-col·loquis proposades, ja que les 
famílies podran donar el seu punt de vista del tema a tractar i se 
sentiran membre important en la comunitat educativa. 

 

Indicador 4: Augmenta una reunió amb el tutor per alumne amb la família per 
parlar del rendiment acadèmic de l’alumne. 

Objectiu: Desenvolupar activitats per assegurar un bon clima a les aules i al centre 
educatiu. 
Indicador 5: 

 

El rendiment acadèmic dels alumnes a l’aula augmenta un 10%. 

Indicador 6: Augmenta la participació dels estudiants enfront diverses activitats 
de l’aula, degut a l’increment de la seva motivació.  

Indicador 7 Els docents del mateix centre, de manera voluntària, assisteixen a 
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les xerrades-col·loquis. L’indicador reflecteix l`èxit del programa 
formatiu, que capta l’interès del mateix docent per a col·laborar en 
construir una comunitat educativa sòlida i saludable. 

 

Objectiu: Dissenyar un mètode de reclam per a conscienciar a les famílies de la 
importància d’aquestes formacions. 
Indicador 8: 

 

Un 30% de famílies assisteix a les reunions-col·loquis formatius 
anomenats “Pa amb tomàquet” per primera vegada.  

  

Taula 1: Indicadors d’èxit o fracàs per objectius 

 

5.2 INDICADORS D’ÈXIT O DE FRACÀS D’ASPECTES ESPECÍFICS: 

 

Es valoren 9 indicadors que recullen els següents aspectes específics:  

• Professionalitat de l’expert 
• Motivació de les famílies 
• Valoració de la metodologia i del material complementari de les activitats 
• Valoració de la durada de les xerrades-col·loqui 
• Valoració de l’avaluació de les activitats 
• Valoració del menjar 

Aquests indicadors haurien de ser valorats pel consell escolar. D’aquests 9 indicadors, recollits 
a la taula 2, es consideraria correcte assolir-ne un 22%, un èxit remarcable que la meitat 
tinguessin resposta positiva i un èxit important assolir-ne un 66%. 

Professionalitat de l’expert 

Indicador 1 Introdueix el tema tractat amb un material lúdic com pot ser unes 
fitxes, vídeos o música, per captar l’atenció dels assistents. 

Indicador 2 Gestiona bé el temps.  

Indicador 3 Gestiona els torns de paraula correctament. 

Motivació de les famílies 

Indicador 4 Les famílies es mostren atentes i participatives. 

Valoració de la metodologia i del material complementari de les activitats 

Indicador 5 El material proporcionat per fer l’activitat és adequat. 

Indicador 6 Els professors i progenitors creuen que la metodologia de treball de 
les activitats mitjançant un tema principal i una col·loqui posterior, 
amb diferents tècniques de conversa, permet consolidar 
correctament la formació. 

Valoració de la durada de les xerrades-col·loqui 

Indicador 7 La temporització de les activitats és adequada i ocupa l’espai que li 
correspon, dins el curs escolar, pels continguts que si treballen. 

Valoració de l’avaluació de les activitats 

Indicador 8 Les activitats proposades per tractar temes d’interès amb les 
famílies són entretingudes i els assistents es mantenen entretinguts 
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durant tota la sessió formativa. 

Valoració del menjar 

Indicador 9 La quantitat de menjar és l’adequada. No sobra res. 

 

Taula 2 : Indicadors d’èxit o fracàs específics 

 

6 CONCLUSIONS 

 

Aquest TFM sorgeix de la detecció d’un problema específic (manca participació de les famílies 
en el centre) que sembla que poden estar afavorint la desvinculació existent entre 
l’aprenentatge dels alumnes, els docents i les activitats proposades pel centre. 

La resposta que es dóna als problemes detectats és la programació d’unes xerrades-col·loqui 
formatives per als pares i mares, per abordar temes actuals com poden ser les xarxes socials, 
el bullying, el cyberbullying, els trastorns d’aprenentatge, els trastorns emocionals puntuals 
davant dels conflictes, etc. Per ajudar a les famílies a consolidar el vincle entre progenitors i els 
seus fills i, paral·lelament, beneficiar al rendiment acadèmic dels alumnes i crear un bon clima 
entre els membres de la comunitat educativa. 

En aquest TFM s’han entrevistat diferents personalitats directives de centres concertats-privats 
de la ciutat de Barcelona i Rodalies, amb la finalitat d’extreure conclusions fermes envers la 
necessitat dels centres educatius per a portar a terme reunions, xerrades o col·loquis de 
caràcter formatiu, per a les famílies.  

S’ha vist que la majoria de centres educatius que disposen de recursos econòmics són 
conscients de la vinculació existent entre el bon rendiment acadèmic dels estudiants i la 
participació activa de les famílies en el centre. Així mateix, s’ha vist palès el bon clima que 
s’obté en la comunitat educativa quan els professionals i les famílies centren els seus esforços 
en una mateixa direcció. 

Hi ha també alguns centres de titularitat pública que gestionen aquestes formacions, però la 
majoria no ho fan, degut a la manca de pressupost o al rebuig a esforçar-se per mantenir a les 
famílies satisfetes. 

Per a què les famílies puguin contribuir en oferir als seus fills una educació de qualitat i basada 
en valors, marcant els límits corresponents i atenent als trastorns emocionals i d’aprenentatge, 
amb els mateixos criteris que el centre educatiu, i viceversa, els professionals i les famílies cal 
que es reuneixin en un mateix espai físic i en una mateixa franja temporal per a portar a terme 
discussions, comparacions de casos, resolució de possibles contradiccions i plantejament de 
dubtes, així com la manifestació d’acords i ben entesos, amb l’objectiu de fusionar els membres 
que formen la comunitat educativa en un de sol, lluitant pels mateixos interessos i obtenint 
beneficis en ambdós casos. És per aquesta raó que en aquest TFM es planteja la necessitat 
d’aquestes formacions tant en escoles públiques com privades 

Estem vivint un moment en què tothom creu saber-se entenedor de quelcom. La informació ens 
envolta i ens persegueix constantment. Aquest fet pot portar contradiccions en el camp de 
l’educació. Molts primogènits es creuen capacitats en la totalitat per donar una educació 360º al 
seu fill, i menyspreen, en molts casos, la professionalitat dels docents, directors de centres o 
psicopedagogs. 

Consisteix en aprendre de tots. Aquestes xerrades-col·loquis que actualment estan tenint lloc 
en la majoria dels centres concertats i privats, persegueixen un únic objectiu: afavorir al màxim 
l’educació dels alumnes/fills de l’escola. 

Desafortunadament, als centres públics no disposen de recursos econòmics per organitzar 
aquestes formacions. 
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En aquest TFM s’ha dissenyat una programació formativa per a portar-la a terme en un centre 
públic concret, amb el mínim pressupost possible. 

El pressupost invertit en aquestes xerrades-col·loquis, que s’han anomenat “Pa amb tomàquet” 
es destinaran, com el seu nom indica, a la preparació d’un petit sopar, (ja que es portaran a 
terme en horari nocturn entre setmana) que es  farà servir com a reclam per a que el màxim de 
famílies puguin assistir, ja que l’objectiu del centre és que el major número de pares i mares 
estiguin formats i ben entesos amb el centre per poder treballar conjuntament i de manera 
entenedora. 

Un altre aspecte que es farà servir com a reclam és el disseny de fulletons que es faran arribar 
via e-mail a totes les famílies del centre. En aquets fulletons (un fulletó per cada “Pa amb 
Tomàquet”) es formulen algunes preguntes obertes per a què el lector (pare, mare o tutor) se 
les qüestioni i, inconscientment, les respongui a favor del centre. Quan vegin que totes les 
respostes són afirmatives, tindran la necessitat de venir a la xerrada-col·loqui per buscar una 
solució, per cercar respostes. 

Així doncs, una altre conclusió que s’extreu d’aquest TFM és la necessitat d’atreure a les 
famílies al centre, en especial, a aquestes formacions.  

Una darrera conclusió és que aquestes formacions no han d’estar liderades per membres que 
ja formen par de la comunitat educativa. Així doncs, ni docents, ni mares o pares de l’AMPA, ni 
el mateix/a psicopedagog/a del centre pot gestionar els “Pa amb tomàquet”. Pel benefici de 
tots, ha de ser una persona professional externa. 

La legalitat no permet treballar més hores de les que hi ha escrites per contracte, en el cas dels 
docents, directors i psicopedagogs, i per altra banda, els pares i les mares, siguin de l’AMPA o 
no ho siguin, no estan capacitats per a formar, entre iguals.  

La persona que liderarà les xerrades-col·loqui serà una persona externa, professional en el 
tema a tractar, qui acudirà de manera altruista amb l’objectiu de donar-se a conèixer, fer clients 
(si s’escau) i, en el cas de ser una persona jove, d’agafar experiència i fer currículum. 

Amb aquesta proposta plantejada en el TFM s’espera millorar la relació del centre educatiu 
amb l’entorn i beneficiar als estudiants en la seva totalitat, tant en el rendiment acadèmic com 
en llurs estat emocional. 

Espero mantenir contacte amb l’escola per poder veure si realment aquestes xerrades resulten 
útils i col·laborar en la mesura que pugui. 
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