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  Per què aquest projecte? 

➔Famílies sòcio-econòmicament desfavorides 

➔Necessitat de comunicació família-escola  

➔Diversitat de cultures 

➔Reconeixement de les arrels i mirada al dol 

➔Rendiment acadèmic baix dels alumnes 

➔Annie Kidder (2013) “Les famílies tenen un paper clau 
en l’educació del seus fills” 

➔Valdivia Sánchez (2010) “Els pares necessiten suport i 
informació per tal d’ajudar als seus fills, essent 
fonamental la relació i el vincle positiu família-escola” 

 



➔ Mataró, barri de Cerdanyola. 

➔ Escola d’entorn desfavorit i alta complexitat 

➔ Centre d’agrupament d’alumnat sord 

 

 

  Context 



   Una mirada sistèmica al projecte 

➔Pèrdues i dol migratori 

➔Inclusió versus exclusió 

➔Arrels i ales 

➔Una escola de vida 

 



Potenciar l’apropament família-escola  

 

▪ Detectar les inquietuds de les famílies respecte  a l’educació dels 

seus fills i buscar espais per donar-hi resposta. 

▪ Augmentar la implicació de totes les famílies de l’escola com a pas 

previ per millorar el rendiment acadèmic i el creixement personal dels 

alumnes. 

▪ Millorar la comunicació família-escola posant les mesures 

necessàries perquè l’idioma no sigui un impediment. 

  Objectiu 



 

 

 

Definició del projecte. 

Espai de trobada quinzenal obert a totes les famílies del centre,  

on es potencia la comunicació i el tractament de temes d’inquietud  

per part de les famílies. 

 

   



  Desenvolupament del projecte 
  CONEGUEM-NOS / VIU L’ESCOLA 



    Activitats del Viu l’escola 



 

 

Projecte Coneguem-nos/Viu l’escola.  Avaluació. 

 

- S’ha incrementat el número de participants d’un any al anterior. 

- S’ha de potenciar la participació del famílies autòctones. 

- S’observa un major vincle entre els mestres i les famílies. 

- Alguna activitat incomoda a famílies pels prejudicis culturals. 

- Les famílies d’alumnes més grans els costa participar del projecte. 

- Cal seguir implicant el claustre per potenciar-ho més. 

 

  Avaluació  

Coneguem-nos/Viu l’escola 



Fins ara no tenim dades evidents dels resultats d’aquests projectes pel què fa la millora en el 

rendiment acadèmic dels alumnes però si que s’evidencia un canvi d’actitud per part de les 

famílies i els alumnes: 

• - Millor predisposició pel que fa a les demandes per part de l’escola. 

 

• - Nou canal espontani de comunicació entre pares / mares i mestres. 

 

• - Millora de la relació entre les famílies. 

 

• - Millora de l'acceptació dels nens / nenes immigrants a l’aula. 

 

• - Millora de la relació mares / mestres. 

 

  Conclusions 



 
• Millora l’autoestima dels infants. 

 

• Adquisició de nous valors de convivència pels nens autòctons. 
 

• Increment del diàleg i confiança família / escola en temes delicats. 
 

• Augment de l'assistència a entrevistes individuals i a reunions d’aula. 
 

• Augment de participació en activitats / festes de l’escola. 

  Conclusions 



“El gran repte social és assolir la igualtat  

sense ferir la diversitat” 
Carlos Fuentes 


